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2 Januari 1917. WET,_ tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigeridommen. noodig voor. en ten be-

. hocve van eene straatverruiming ter ver
binding van het ·carnegieplein v66r het 
Vredespaleis met de Anna Paulownastraat 
te 's-Gravenhage, S. I. · ' 

2 .Ja11uari 1917. WET,, tot verklaring van
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor de stichting van 
een gebouw tot uitbreiding van het Bestede
lingenhuis te 's-Gravenhage. S.- 2,-

2 Janwiri 1916. WET, betreffende bonw va~ 
een schutsluis c. a. te IJ1nuiden en ver

. betering van het N oordzeekanaal. S, 3. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat .het wenschelijk is, te IJ muiden eene schut
~luis· \e doen bouwen, met een slagdrempel
diepte van 15 M. - '.N.A.P. en het Noord
zeekanaal naar gelang van de behocfte te ver
ruimen tot de afm.etingen; bij die slnis be-
hoorende; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Van Rijkswege zullen worden uit-

gevoerd- de werken. noodig .·voov,: · 
a. den bouw van een schutsltiis met een 

slagdrem])eldiepte van. _15 M. - N.A.P. ten 
noordoosten van de groote N oordzeesluizen 
te IJmuiden; · 

b. de vorruiming van het Noo'rdzee)rn:naal, 
_ten einde naar gelang van de behoefte daaraan 
de afmetingen te geven _overeenstemmende 

· met de slagdrempeldiepte van de sub a be
doelde sl uis ; 

c. de belangen van _de fandsverdediging in 
.verband met de sub a en b bedoelde werken. 

2. Tot de uitvoering van de in artikel 1, 
sub a en b, .bedoelde werken zal niet worden 
overgegaan, dan .nadat telkens de naaste be
langhebbenden bij de verbetering van het ~ oord
zeekanaal zich, ten genoegen van On-zen Minis
ter van Waterstaat, hebben verb~nden,- een 

-derde dee! der kosten te drage_n. 
· Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Het Loo den 2den 
Januari 1917. 

WILHELMINA. 
De.Minister van Watei·staat, 0. LELY. 
De .Minister, van Oorlo_q, BosBOOM. 

(Uit_qeg. -. 16 Jan, 1917.) 

2 Januari 1917. WET,· tot onteigening voor 
den bouw van een schutsluis c. a. te 
IJniuiden. S. 4. 

2 Januari 1917. Wi;T, be.treffende verbetering 
van den Waterweg van Rotterdam naar Zee. 
s. 5. 

· WrJ WILHEL~INA, EN-Z ... doen te weten :· 
Alzoo Wij in overweging genomeff heb'oen, 

dat ve1:dere geleidelijke verbetering van den 
Waterweg van Rotterdam naar Zee in het 
algemeen· belang noodig is ; 

Zoo.is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
Art. 1. ·· Van Rijkswege zullen worden uit

gevoer.i de werken noodig voor :' 
a.' de voortzetting der verbetering van den 

Waterweg van Rotterdam naar Zee, aanvanke
lijk tot eene diepte -van 11,50 M. en later, 
naar gelang van -de behoefte, tot eene diepte 
van 12,!iO M. bij gewoon hoog water; 

_ b. de belangen der landsverdediging in ver
band met de sub a bedoelde werken. 

2. · Tot- ·de uitvoering van de in artikel 1, 
sub a, bedoelde -werken zal niet ~orden over-
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gegaan, dan· nadat telkens de naaste belapg
hebbenden bij de verbetering van den Water
weg van Rotterdam naar . Zee zich ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat 
·hebben verbonden een derde dee\ der kosten 
van die werken te dragen. 
• Lasten en bevelen, enz. 

·Gegeven ten Paleize Het Loo, ~en .. 2den 
Januari 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·staat, 0. LELY. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
(Uitge_q. 16 Jan. 1917.) 

2 · Januari- 1917. WET, tot verklaring van 
het . algemeen nut dE;>r onteigening van 
eigendommen in de gemeente. 's-Herto
genbosch, noodig voor den aanleg van eene 
haven met toebehooren door die gemeente. 
s. 6. 

2 Januari 1917. WET, tot v;erklaring· van 
het algemeen nut der _ onteigening ten 
behoeve van een goederenstation in het 
Arnhemsche, Broek te Arnhem. S. 7. 

2 Januari 191.7. : WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve v~n den aanleg van ~en ekctri
schen spoorweg · van -Haarlem langs den 
Zijlweg.naar Overveen;. ·s. 8. -. 

2 Januari 1917'. WET; tot verklaring van 
het algemeen - nut der onteigening van 

--eigendomme1. in de gemeenten Amsterdam, 
Zaandam en Slaten, noodig voor den aan: 
leg van.een nieuw havencomplex voor den· 

~algemeenen handel te Amsterdam en voor 
-uithreiding van de Houthaveu- en de 
Petroleumhaven aldaar, een·en ander met 
handels- en opslagterreinen en· bijbe
hoorende werkep., ten zuiden' van .het 
·Noordze_ekanaal en het Afgesbten IJ. S. 9. 

2 Januari · 1917. WETTEN, . houderide natu
.ralisatie · van : 

Hemrich Neuhaus,',geboren te Littel (Olden
burg), den 19 Juli 1862, stucadoor, wonende 

. te Wormerveer, provincie Noordholmnd. 
·s. 10. 

Marie· A~alia Louise B6bnhorst, geboren te
Hamburg, den 1 October 1879, boekhoud

. ster .. en .collectrice der -Staatsloterij, wo: 
nende . te Amsterdam~ provincie Noor,dhol
.land. S. · 11. -

Ma_x Tp.eodor Heinrich von Gimborn, geboren 
te Emmerik (Pruisen), den 28 Maart 1872, 
fabrikant, wonende te_Zevenaar, provincie 
Gelderland; S. 12. · -

Hermann Martin Voss, geboren te Mettingen 
· (Pruisen); den 11 Noveml;ier 1869, k~op

man;. wonende -te Harlingen, provincie 
Friesland. S. 13. 

Franz Joseph Brinkmann, geboren te Nien
borg (Pruisen), den 14 September '1871, 
directeur eener hotelmaatschappij, wonende 
te Haarlem, provincie Noordho'zland. B. 14. 

Jacob Hausdorff, geboren te Wreschen 
(Pruisen), den 20 ·septeniber 1858, agent 
van buitenlandsche buizen, wonende te 
Rott_erdam, provincie Zuidh~llahd. S. 15. 

William Brede Kristensen, geboren te Kristi
ansand (Noorwegen), den 21 Juni- 1867, 

·. hoogleeraar aan de Rijksiuiiversiteit te 
Leiden; wonehde te Leiden, provin01e Zuid
holland. S. 16. 

Pai.tJ. Czeszewski, geboren te Berlijn (Pruisen), 
deIJ.: 15 December 1890, s_cheepskok, wo
nende te.Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 17: 

Anton August Cbristoph Wilhelm Knapp
stein, geboren te Barmen (Pi-uisen), den 
16' November 1855, restaurateur, woi:iende 
te 's-Gravenhage, pro'vincie Zuidholland. 
s. 18. , 

Louis Charles Verwilst, geboren te Brussel 
(Belgie), _den 16 December 1854, secretaris 

·der Limburgscbe Credietvereeniging en 
der Maastrichtsche Hypotheekbank, wo
nende te Maastricht; provincie Limburg. 
s. 19. 

Carl· Louis · Hu~ert Schwing, ·geboren te 
Verviers (Belgie), den 4 Maart 1878, koop
man, wonende te ·. M aastricht; p~ovincie 
Limburg. S.- 20. 

Georg August Greimering; geboren· te .Jbben
buren ·(Pruisen), den 5 Maart · 1866, win
kelier, wonende te 's-'Gravenhage, proyin
cie .Zuidholland._ S. 21. 

Emil August Klein, geboren te Essen (Prui
sen), den 1. Januari 1854, zonder beroep, 
wonende te .' s-Gravenhage; provincie Zuid
holland. S. 22. 

Dirk Meindert te Groen, geboren- te, Olde
.' broek, den· 1 Augu~tus 1888, ingenieur, 

wonende te· Tilburg, provincie N oordhol
lanrl,. S; 23. 

Johann ~eil, 'geboren te D~mbach (Pruisen), 
den 16 Mei 1843, handelsagent,· w;onende 
'te Tiel, provincie Gelderland. S. · 24. 

Petrus ·Alphonsiu_s Van der Stee, gebo_ren· te 
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-Beirendrecht (Belgie), den 26 Februari 1866, 
landbouwer, wonende te Langeweg, ge- -
meente . Terheijden, provincie NoMdbra-
bant,. s: 25. · 

·Fredrik Theodoor Stroink, geboren te 
Nordhorn (Pruisen) den 16 October 1855, 
zonder beroep, wonende ·.te Utrecht, pro
vincie Utrecht. S. 26. 

Johann .;roseph Aloys Arnold Frantzen, ge
boren te Klee/ (Pruisen) den 18 Juli 1853, 
hoogleeraar aan -de Rijksuniversiteit. te. 
Utrecht, wonende ·te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 27. ' · 

Anna Carolina Emilie Adelheid Wehmann, 
weduwe van Franz Joseph- Leonhar9-
Holzhaus, geboren te GimbMn (Pruisen) 
den 27 November 1863, koopvrouw, w_o
nende te· Amsterdam, provincie Noord
holland. . S. 28. 

Bernard Joseph Bornholt, geboren te Rie
senbeck (Pi;uisen) den 15 October· 

1
1864, 

winkelier, wonende te Zutphen, provincie 
Gelderland. S: 29. 

Eduardus Clemens Verschaffelt, geboren _ te 
Gent (Belgie) den 15 October -1868, hoog
leeraar aan de Gemeentelijke Universiteit, 
wonende te Amstardam,. provincie Noord-
holland. . 30. 

Gerardus Carolus Henricus GustavusLuyckx, ' 
· geboren te Antwerpen (Belgie) den 5 April: 

1867, handelsagent, wonende te Amster-: 
dam, provincie Noordholland. S. 31. ' 

Ludwig Hermann Schroder, geboren te· Os- i 

nabriick (Pruisen) d~n- 23 Augustus ·1865, : 
miinufacturier~ wonende te Rotterda".m, : 
provincie Zuidholland. S. 32. 

Christian Johann Josef Gieben, geboren te 
Diisseldorf (Pruisen) den 6 Mei 1881, kleer
maker, wonende te DiisseldO'i"f (Pruisen). 
s. 33. 

Iwan Hermaitn Hieronimus, geboren te 
Keulen (Pruisen) den 12 Juni 1869, direc
teur van Indische Cultuur-Maatschappij
en, woneride te W armond, provincie Zuid-
holland. S. 34. . 

Theodor Nellissen, geboren te Aken (Duitsch
land) den 2 October 1881, werkman, wo
neri.de te Aken, Duitschland. S. 3~. 

Servaz Nikolas Nellessen, geboren te Aken 
(Duitschland) den 1 Januari 1873, fabrieks
arbeider, wonende te Aken, Duitschland. 
s. 36. . 

Hubert Wolters, geboren te Aken (Duitsch
land) ·den 28 Juli 1873, werkman, wo
nende te Aken, Duitschland. S. 37. 

Heinrich· Hubert Wolters, geboren te Vie'rsen 

(Duitschland) den 6 Mei 1875, fabrieks
arbeider, wonende te Duisburg (Duitsch
land). S. 38. 

Leonhard de Jong, geboren te Duisburg 
(Duitschland) den 7 Mei 1875, ·hoedenmaker, 
wonende te Keulen, Duitschland. S. 39. 

Arnaud Cornei_lle Harkink, geboren te Ant- . · 
werpen (Belgie) den 14 September 1822, 
koopman, wonende te Elberfeld, Duitsch-
land. S. 40. · 

Heinrich Willemsen,- geboren te Duisburg 
· (Duitschland) den 8 Januari 1870, voer-· 

nian, wonende te Duisburg, Duitschland. 
s. 41. -

Wilhelm Robins, geboren te Rath (Duitsch
land). den··23 ·Februari 1874, landbouwer, 
wonende .te Traar, Duitschland. S. 42. 

Johann Jansen, geboren te Schottheide 
(Duitschland) den 8 September 1878, ma
chinist, wonende te Duisburg, Duitschland. 
s. 43. . 

Jacob Wirtz, geboren te Kohlscheid (Duitsch: 
land) den 23 Maart 1869, mijnwerker, 
wonende te Kohlscheid, Duitschland. S. 44. 

Simon Hubert Zinzen, geboreri. te Neutral
Moresnet bij Aken (Duitschland) den 31 Mei 
1865, koopman, wonende te ·Neutral
Moresnet bij Aken, Duitschland. S. 45. 

-Leonard Loyens, -geboren te Hergenrath 
(Duitschland) den 24 Januari 1875, land
bouwer, wonende te. Oarnol, geme~nte 

· Walhorn-Eupen-Aken, Du·itschland. ~s. 46. 
Peter Jo11Jeph Ritzen, geboren , te Aken 

(Duitschland) den 27 April 1876, werktuig
kundige, wonende te Diiren, Duitschland. 

·s. 47. 
Maria Leonard Wilhelm :M;eens, geboren te 
· _Aken (Duitschland) den 7 Juli 1877, glazen

maker, wonende te Keulen, Duitschland. 
s. 48 

Diedrich Mathias l?osveld, geboren te Eller 
(Duitschland) den 22 October 1875, werk -
meester, wonende te Duisburg-Beeck, 
Duitschland. S. 49. 

Gregor Heinrich Schils, geboren te Aken 
(Duitschland) den _ 3 Mei 1853, R.-K. 

· priester, wonende te Koh_lscheid, Duitsch
land. S. 50. 

Theodor Anton 'Wolsing, geboren te Oberhau.
sen (Duitschlan_d) den 23 October 1874, 
arbeider,. wonende te Walsum a/Rhein, 
Duitschland. S. 51. 

Franz Wilhelm- Joseph_ Kessels, geboren te 
Merlcstein (Duitschland) den 2 April 187~, 

_ landbouwer, . wonende te Noppenberg, 
· Duitschland. S. 52. 
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_ Johann Leonhard Rohen, geboren te.Kettenis 
(D11;~tschland), den. 17 Juni 1876, landboµ
wer, wonende: te Blankenheim,.--Duitschs 
land.· __ s__. 53. -

Johann :Willemsen, _.geboren te Hiith_um= 
. (Duitsckland) den 20 October 1873, fa

:brieksa.rbeider, wonende_ te_ Ober-Hii,thum, 
Dui~chland. S. 54. 

Franz·Hermann Streveld, geboreri te Neviges 
. (Duitschland) den 10 December 1877;· schil

der, 'fOnende teNeviges, Duitschland. S. 55. 
· Josepp. Hubert Ortmans, geboren te Aken 

(Duitschkz;;,,d) _den 20 October 1869, dag
_ looner, wonende. te Ake;,_, -- Duitschland, 
.s: ·56: 

- Peter Van Berg (ook wel Van berg) geboren
te Neutral:Moresnet de11 30 Augustus 1879; 
Jabrieksarbei_der, wonende te Altenberg, 

- -Duitschland. S. 57. 
Jerome Alphon; ':t\faria- St~ffels, geboren te 
· Hubbelrath (Duitschland) den 28_ Mei J.870, 

steenkolenhandelaar, wonende te Duis
burg, Du,itschland'. S. 58. 

Hermann _ Hendriks, ge boren te :-Duisburg 
· (Duitschl.and).den 31 Mei 1872; machipist, 

wonende te Lluisburg, l)uitsch,land . .. S. 59. 
Johann Jose'i>h Bougie, geboren ·te Gangelt 

-(Duitschldnd) den'30 Mlli 1875, Iandb_ouwer;· 
wonende te Birgden, Duitschlanl S. 60. 

Phillipp Flecken, gebore~ te Weide (Duitsch
-land) den 27 Decemb"r 186~, mijnwerker, 
wo~e:.iue_ -te. H erzogen,mth-Aachen, .-Duitsch-

- land, - S. 61. ~ 
Nicolaus Dihgena, geboren te Bonn-Poppels

dorf (Duitschland) den- _7 Qctober· 1871, 
~etiaal~rbeider, wonende te· Bonn-West,. 

_ jJuitschland. S. 62. -
Johann Wilhelrri'Rohen, ·ge boren te Kettenis_:__:_ 

·,- - 'Merols (Duitschland) den 18 Augus_tus ·1866, 
laridbmiwer, wimende te 

0

B_issen, gemeente 
-Kelzenberg, Duitschla,nd. _S. 63. · -

Arnold Joseph -Hubert, Kesseis; geboreri te 
-Merkstein (Duitschland) den 2 Nove}ilber 

-)876, landbouwer, wonende_ te ·N oppenberg, 
Duitschlaiid. S._ 64_-. 

_Johann Rohen, geboi:en-te Kettenis (Duitsch
land),de112i Mei }875,-'iandbouwer, ·worien--

- de te Adenau (Eifel) _ Duitschla_nd. S. 65. 
Jakqb ·Haubrich,. geboren te· Sessenhausen -

(Duitschland) den --20 -Maart, 1868; koop
man, ·wonende te ·-orefeld,_ Duitschland. 
s. 66.. -

.Etienne Hubert-Prickarts, _geboren te Mdnt
zen (Belgie) den:·27 Augustus 1877, werk
mah,- -wonende . te - Eilendorf; -Duitschland.
S. 67. 

Wilhelm_ Joseph Dautzenberg,_ geboren -te 
_ Aken. (Duitschland)_ den 21 Juni. 1880, fa

brieksopzichter, wonende-t(l_Aken (Duitsch
_land), S. 68. 

Anton Beyer, _geboren te Duisburg (Duil_sch
. - land) den 15 -November_ 1861, scho~nma-
- ker, wonende ·te ·Du-isburg (Duitschland). s. 69. . -

Alfred Mathieu -'Gerard -Kuster, geboren te 
- Luik .(Belgie) d_en:-' 14 Augustus 1879, kan-

- toorbediende, wonende ·te Luik, Belgie. 
_ s. 70. -

Johann Peter :j:,oijens,.geboren te Hergenrath 
(-Duitschland) den 7 Juni 1881, landbouwer, 
wonende te Rabothrat, gemeente Wal
horn-Eupen:Aachen, _Duitschla_nd: · S. 71. · 

Gerhardus Matthaus van den Bi-ink;geboren 
te Duisbu;g (Duitschland) den 16 Febr~ari 
i876, ·werkma~, woriende :·te Duisburg,-
Duitschland. - s. _72. . . 

_. :Rubert.Dobelstell),, geborell te ·Hen;i,Chapelle 
-- (Belgie) deri 8 Sep_tembed881, l;mdbouw:er,

woriende te Herbesthal, Duitschland. S. 73. 
Johann: Winand LinS'seri,-geboren te ·Haare,i-_ 

Waldfe,,;,cht, kreis Heinsberg (12uitschland'f 
-den 1 Augµstus _1883, voerman; wo'nende te 
[!einsbei:g, Duitschlan_d~ :f 74 .. 

-_ JohanP Joseph van de Sanden, geboren te 
Bongard (Duits_ch7:and) den-_20 Maart 1882, _ 
'fabrieksarbei(l_er; -wonende. te -Eile'ndorf, 
Duitschland. · S. 75. -

Joseph Leonard Kleuskens, --geboren te 
- · Me~kstein (Duitschland).den ·31 Juli _1881, 

~ijnwerker,' wonende . te _ Herzogenrath-
. · · Aachen, ·Duitschland. · S. _76. . 
'Joliann Hubert-:Alphons·H9pperman:ns, _ge-· 

.bore~. t.e Laurensbetg _ ·(Duitschland) den _ 
" ,_ rn·october 1874,. schoenmaker, wonende te 

- Aken (Duit;chland). s: 77. , 
Hendrikus Jooster, geboren te :Ruhrort

·(Duitschland) diin_24 Maart· 1875; l)erberc 
; gier, wonen_de te Mannheim;_ J)uitschland. 
-s. 78. - -

_ Heinrich.Wilhelm van der Kamp, geboren te 
-Bmmerik ·(Duitschuind) - den _ 23 Januari 
1881, fabrieksarbeider, won<:lnde te Em, 
'IJIR,rik, Duitschlanif,. S. - 79. 

Gerhard Friedrich Deitz; .geboren ;te Lau
. rensberg (Duitschland)~den -13 September' 
-1876, .-fabrieksarbeider, wgnende te Aken, 
Dititschlarid. -S; .. 80_ .. 

Heinrich Joseph Reiners, geboren _te Aken 
(Duitschland) den 9September_l870;zonder 
beroep, wonende te St. J oeris, Duitschland. - -
S •.. 81_. , - . -~ 

__ Wilhelm Hubert Joseph - Schepers; - geboren 
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te Aken (Duitschlandi den 1 December 
i872, _ landbouwer, wonende te Busch
hausen, Duitschland. S. 82. 

Jean Pierre Wiertz, geboren te Gemmenich 
(Belgie) den 31 Jui). 1880, landbouwer, wo
nende te Lontzen (Duitschland). S. 83. 

Siegfried Cohen, geboren te Berlijn (Duitsch
land) den 6 Juli 1873, decorateur, wonende 
te Berlijn, Duitschland. S. 84. 

Gerhard Carl Hos, geboren te Pangs (Dititsch
land) den 5 September 1878, kaasmaker, 
wonende te Grieth, Duitschland. S. 85. 

Gerhard Wilhelm Misere, geboren te Aachen
Forst (Duitschland) den 8 Juli 1882, dag

-. looner, wonende te Aken, Duitschland. 
s. 86. 

Matthias 'Joseph Hennen, geboren te Scher
penseel (Duitschland) den 22 Januari 1882, 
werkman, wonende te Kraudorf-Randerath, 
Geilenkirchen, Duitschland. - S. 87. 

Joseph Anton Habets, geboren te Kohlscheid. 
(Duitschland) den 13 Augustus 1881, tui
nier, wonende te Kohlscheid, Duitschland. 
s. 88. 

Joseph Slange, geboren te Aken (Duitschland) 
den 10 April 1870, winkelier, wonende te 
Stolberg, Duitschland. S. 89. 

H1'bert Kaspar Lemmens, geboren te Susler-
seel (Duilschland) den 10 December 1874, 
pakhuisknecht, wonende te Duisburg, 
Duitschland. S. 90. 

Franz Wintgens, geboren te Laurensberg 
(Duitschland) den. 19 October 1879, land
bouwer, wonende te· Aken, Duitschland. 
s. 91. . 

Wilhelm Croonenberg, geboren te Wankum 
(Duitschland) den 15 ·November 1873, fa. 
brieksarbeider .. wonende te· Kaldenkirch-en, 
Duitschland. S. 92. 

Wilhelm Franz Elshoff, geboren te Griet
hausen (Duitschland) den 21 April 1876, 
molenaarsknecht, wonende te Waltrop i. W., 
Duitschland. S. 93. 

Hermann Augu_st Joseph Dedden, geboren 
te Aken (Du-itschland) den 8 April 1874, 
fabrieksarbeider, wonende te Ake_n, Duitsch
land. S. 94. 

Johann Joseph Daddem, geboren te Aken 
(Duitscldand) den 13 Juli 1872, wagen
maker, wonende · te Aken, Duitschland. 
s. 95. 

Peter Jakobus Stout, zich noemende en 
schrijvende Spoorinaker, geboren te Duis
burg (Duitschland) den 5 Februari 1874, 
kassier eener verzekerings-maatschappij, 
wonende te Duisburg, Duitschland. S. 96. 

Robert Emil Neresheimer, geboren te .Miin
clien (Duitschland) den 22 Mei 1879, werk
tuigkundige, wonende te Dusseldorf-Ober
cassel, Duitschland. S. 97: 

Joharn Bemelmanns, geboren te Hardt 
(Du-i/.schland) den 31 .M:aart 186Q, tumirr, 
wonende te Crefeld-Bochum, Duit8chland. 
s. 98. 

Johann Le.ward Senden, geboren te Gangelt 
(Du-itichlanrl) oen 1 Jnli 1873, karremaker, 
wonendo te Wurselen, Duitschland. S. 99. 

Johann Hubert Martin Houben, geboren te 
Aken (Duitschland) den 14 Februari 1879, 
koopm<in, wonehde te Berlijn (Duitsch
land), thans in -werkelijken dienst te Heel, 
provincie Lim'iurg. S. 100. 

Wilhelmus Jacobus Schut, -geboren te Ant
werpen (Belgii!) den 23 Augustus 1868, 
waard, wonende te Mannheim, Duitsch
land. s. 101. 

Paul Lux, g~boren te Aken (Duitschland) den 
25 Juni 1882, landbouwer, ~onende te 
Haaren (bij Aken), Duitscluand. S. 102. 

Johann Hubert Vliekx, geboren te Aken 
(Duitschland) den 15 October 1873, voer
man, · wonende te Aken, Duitschland. 
S. 103. 

Gisbert Wilmsen, geboren te Duisburg 
(Duitschland) den 5 April 1871, fabrieks
arbeider, ~ wonende te Duisburg, Duitsch

. land. S. 104. 
Hugo Ernst Wilhelm Julius Eduard Dieck

mann, geboren te Soemmerda (Duitschland) 
den 5 April 1850, zonder beroep, _-wonende 
te Berlin-Steglitz, Duitschland. S. 105. 

Heinrich Meijer, geboren te Dellwig (Duitsch
land) den 29 Januari 1874, vormer, wo
nende te Sterkrade, Duitschland. S. 106. 

Albertus Verrier, geboren te Traisa (Duitscl,, 
land) den 10 Januari 1874, bezitter van 
een kinematograafstheater, wonende te 
Mannheim, Duitschland. S. 107 , 

Gerhard Hermann Kosters, geboren te Al
tenrlieine (Pruisen) den 18 Augustus 1856, 
winkelier, wonende te Alk1naar, provincie 
Noordholland. _. S. 108. 

Gabriele Andrea Corbelli, geboren te Masera 
(Italii!) den 30 December 1863, metselaar, 
schoorsteenveger en rookverdtjjver, wo
nende te Amsterdam, prov'incie Noord
holland. S. 109. 

Johanna Elisabeth Diillmann, geboren te 
Cre/eld (Pruisen) den 2 September 1877, 
leerares in q.e Fransche taal en letterkunde, 
won_ende t~ 's-Gravenhage, provincie Zitid
holland. S. llO. 

I 
_I 
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Friedrich _Wilhelm Pfiltsch, geboren te Reb
belroth (Pruisen) de~ 12· Febru;ri. 1859, 
kuiper, . wonende te Rotterrlam, provincie 
Zuidhollarid. S. 111. 

Hermann Maria Nenerburg, geboren te Ukkel 
(Belgie) den 29 October 1890, handelsbe
diende, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland. S. 112. _ 

. Kiirt George Kupfermann, geboren te Baarn 
(provincie Utrecht) den 2 Mei 1894, stuur
man, _ wonende te Amsterdam; provincie 
N oordholland. S. 113. 

Johann Maria 'Friedrich de Haas, geboren te 
Keulen · (JJuitschland) den 21 Juni 1873, 
werktuigkundige , ·wonencle te Berlijn 
(Duitschland) . . S. 114. 

- .Richard Paul Max Spiering, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 28 Juni 1875, inspec
'teur van_ een slachthuis, wonende te 
Rotterdam (Hoek· van Holland), provincie 
Zuidholland. S. 115: 

Wilhelm Bernhard Olausmann, geboren t~ 
Kalk (Duitschlana) den 18 October 1876, 
bagagekoetsier, wonende te _ Dusseldorf, 
Duitschland. . 116. 

Franz Oskar Max Louis Korner; geboren te 
Aussig (Bohemen) den 11 November 1866, 
technisch directeur eener .bierbrouwerij, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-
holl nd. S.· 117. ' 

Jan . Westenberg, geboren te Nordhorn 
(Pruise~) den 22 September 1850, smid, 
wonende te Kampen, provincie Overijssel. 
s. 1i8. -

Jakob Gottfried Packbier, gehoreu te Alsdorf · 
(Pruisen) den 5 April 1878, molenaar, wo
nende·te Brand bij Aken (Pruisen). S. 119. 

Jacob Schreven, geboren te Duisburg (Prui
sen) den 7 November 1867,"_timmermans, 

- baas, woriende te Duisburg ·(Pruisen). · 
s._ 120. 

Jakob Cornelius de Jong, geboren te Duisburg 
(P~uisen) den 27 Mei 1871, arbeider, woo· 

· nende te Keulen (Pruisen). S. 121.·, 
Franz Palmen, _ ·geboren te Kirchli1'den 

(-Pruisen) den 2 Mei 1867, bootwer½:er, 
wonende te Duisburg (Pruisen ). S. 122. 

Balthasar Weiler, geboren te Oberwesel, 
(Pruisen) den lQ_Februari 1838, zonder.be
roep, wohende te Straatsburg(Elzas). .,123. 

Johann Ebben, geboreri te -Rotthausen (Prui- -
sen) den 26 Mei 1879, horlogemaker, wo
nende te Aurich (Pruise7!-), S. 121, 

Josef Lux, ge·boren te. Forst (Pruisen) den 
18 Jnli 1878, slager, wonende te Haaren 
(P_rulsen). S. 125. 

Heinrich Wilhelm Mathias Riitten, geboren 
te Aken (Pruisen) -den- 1 ·Decf?mber 1882, 
koop-man, wonende te Aken (Pru.isen) .. 
s. 126. 

Friedrich . Heinrich - . Harmans, geboren te 
Dresden (Saksen) den 19 Maart 1875, fa
brikant,' wonende te Dresden (Saksen). 
s. 127 . 

Frederik Drees, geboren te Amsterdam den 
- 8 October 1894, kantoorbediende, laatste

lijk wonende te 's
0

-Gravenhage, provincie 
Zuidholland, thans te· Hannover (Pruisen). 
s. 128. 

Julia Bertha Maria Wilde,. geboren te Am
sterrlam den 24 October 1866, zonder,. be- ' 
roep, wonende te Lugano (Zwitserland). 
s. 129. · 

Jean Joseph Hubert Aldenhoff, g(lboren te 
Gemmenich (Belgie) den 9 December 1855, 
fabrieksarbeider, wonende te Mechelen, 
gemeente Wittem, provincie Limb_urg. 
s. 130.· 

Maria_ Arnold Tossaint, geboren ·te Eupen 
(Pruisen) den 8 December 1879, hof
meester, wonende te · Slaten, provincie 
Noordholland. S. 131. 

Jelle Wiersma, geboren te.Ha'rlingen den 19 
October 1865, liandelsagent, wonende te 
Leeuwarden, prqvincie Friesland. S. 132. 

Julius Casar Fuchs, geberen te Worth (Bei
eren) den 20 Maart 1879, fabrikant, wo
nende te Neurenberg (Beieren). S. 133. 

Elias de Gro:it, geboren te Londen (Engeland) 
den 12 Septembei: 1883, kantoorbediende, 

-wonende te Londen (Engeland). S. 134. 
Johaim Paul Liesens, geporen te Neutral

Moresnet den 1 April 1875, werkman, wd
nende te -Neutraal-Mores~et . . S. i35. 

Gustav Otta Niessen, geboren te Burtscheid 
(I'ruisen)_den 30 Maar 1874, herbergier, 
,wonende te Aken (Pruisen). S. 136, . 

Joha~es Pieters, geboren te Saargemund 
(Lotharingen) den 7 Maart 1876, schilder 
en herbergier, wonende te Habkirchen 

_ (Beieren). S. 137. 
MartinSchollgens, geboren: te Aken (Pruisen) 

den 17 April 1877, timmerman, wonende 
te Aken (Pruisen); S. 138. 

Jacob .Hubert Ro'cks, geboren te Neutraal-
2Jforesnet den 13 April 1872, werkman; 
wonende 'te Neutraal-Moresnet. S. 139. 

Franz - Hubert Joseph Zinzen, geboren te 
Neutraal-Moresnet den· 3 September 1871, 
horlogemaker, wonende te l'feutraal:Mo
resnet, S. ·_ 140. 

Johann: Joseph ·Debey, geboren te Neutraal: 
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Moresnet den 12 Maart 1877, werkni.an, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. 141. 

Franz J6seph Debie, geboren te Neutraal
Moresnet den 11 Maart 1876, slotenmaker, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. 142. 

"Johann Hubert Locht, geboren te Neutraal
Moresnet 'den 23 Mei 1858, daglooner, 
w<inende te Neutraal-Moresnet. S. 143. 

Friedrich Lambert Consten, geboren te 
Neutraal-More~net den 17 September 1881, 
mijnwerker, wonende te Neutraal-Mores
net: ·s. 144. 

Peter Hubert Outmanns (. f Autman.us), ge
boren te Pruisisch Moresnet den 26 Febru
ari 1881, werkman, wonende te Neutraal
llforesnet. S. 145. 

Hubert Paul Autmanns, geboren te Neutraal
illoresnet · den September 1868, mijn
werker, wonende te Neutraal-Moresnet. 
s. 146. 

Joseph Willerding, geboren te Niesen (Pi-ui
sen) den 8 Maart 1861, hotelhouder, wo
nende te Hilversum, provincie Noordhol
land. S. 147. 

Ludwig Gottlieb Stangel, geboren te Ess-· 
lingen ( Wurttenberg) den 30. Mei- 1864, 

· likeurstokersknecht, wonende te Harlin
gen, provincie Friesland. S. 148. 

. Johann Bernard Joseph Schut~, geboren te 
· Garen (Oldenburg) den 19 Maart. 1877,. 

lederhandelaar, wonende te · 's-Hertogen
bosch, provincie Noordbrabant. S. 149. 

Johann Gerhard Palmen, · geboren te Boers 
(Pruisen) den 1·November 1880, w;nende 
te Stolberg (Pruisen). S. 150. 

Albert Johann Funke genaamd Kupper, ge
boren te Ruhrort ·(Pruisen) den 24 Maart 
1894, onderwijzer, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 151. 

Wilhelm Eisink, geboren te Wattenscheid 
(Pruisen) den 2 Augustu's ·1884, metselaar , 
wonende te Leven b/Ahsen i. W., Pruisen. 
s. 152. . 

Abraham Sch:uit, geboren te. Landen (Groot
Britannie) den 22 November i877, fruit
handelaar, wonende te Landen (Groot
Britannie). S. 153. 

Solomon de Groot, geboren te Landen (Groot
Britannie) den 26. Januari 1878, sigaren
maker, · wonende te Landen (Groot:Britan
nie). S. 154. 

Aaron Vogel, geboren te Landen (Groot
Britannie) den 3 Juni 1882, sigarenmaker, 
wonende te Landen (Groot-Britannie). 
s. 155. 

Johann Leonhard Vergossen, geboren te 1 

. Viersen (Pruisen) ·den 18_ Maart 1875; -stu
kadoor, · wonende te ·viersen. (Pruisen). 

. s. 15(1. . 

Hubert Jose"£ Stallmann, geboren te Maria-
- dorf (Pruisen) den ·7 Mei 1870, voerman, 

·wonende te Hamborn (Pruisen). S. 157. 
Johann 'Wilhelm Hubert Hupperma:iJ.n, ge 0 

boren te Neutraal-Moresnet -den 16 Fe
bruari · 1882, opzicht.er, wonende te Neu
traal-Moresnet. S. 1'58. 

Eduard Meissen, geboren te Holsterhausen 
(Pruisen) den 1 Februari 1.876, schrijnwer
ker, wonende te Sinsen (Pruisen). S. · 159. 

Peter Joseph Steins, geboren te Aleen (Prui
sen) den ·7 October 1877,' slager, wonende 
te Oberhausen (Pruisen). S. 160. 

Johann Joseph Debeij, geboren te Neutraal
Moresnet ·den 16 November 1876, fabrieks
arbeider, wonende te Neutraal-Moresnet. 
s. 161. . 

· Mar ~in Lenders, ge boren te N eutraal-M oresnet 
den 31 Augustus 1876, daglooner, wonende 
te Neutraal-Moresnet. S. 162. 

3 Januari 1917. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
17 Augustus 1892 (Staatsblad n°.· 212), 
wa_arbij aan het bes~uur van het krank
zinnigen-gesticlit ,,Het St. Elisabeth's 
Gasthuis" te Deventer,. vergunning is 
verleend op het landgoed ,;De Brrnkgreve", 
gemeente Deventer, · een gesticbt voor 
krankzinnigen _op te richten. · S. 163. 

WrJ WILHELM1J.~A, ENZ. 
Op de voordracht van· Onzen Minister van 

Staat, Minister van · Binnenlandscbe Zaken, 
van 27 December 1916, n° .. 15411, afdeeling 
Volksgezondheid en ~rmwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan:: 
te bepalen, dat· in het tweede lid van artikel 

2 van he1i Koninklijk besluit van 17 Augustus 
1892 (Staatsblad n°. 212)~ zooals dat luidt 
ingevolge · Ons besluit van 16 September 1915 
(Staatsblad no. 398), · voor het getal ,;1916" 
worde gelezen het getal ,,1917". 

Onze lvlinister van Binnenlandsche Zaken 
is belast I?,et _de uitvoering van dit besluit, . 
dat in het ·staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 3den Januari 1_917. · 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zalcen · 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1917) 

I 
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3 Januari 1917. 1\RREST van den Hoogen Raad. 
Art. 120 Veiligheidsbesluit 1913; het 

niet beschieten van een dak, dat twee geheel 
van elkaar gescheiden werklokalen be
grenst, vormt twee overtredingen. - Uit
zonderingsbepaling van art. 120b ; open 
wandoppervlak. - Uitlegging der dag
vaarding door de Rechtbank. - De qua
lificatie moet niet ontleend warden aah 
art. 19b der Veiligheidswet, d·och moet ge
vonden warden in de toegepaste artikelen 
van het V!"'iligheidsbesluit 1913. 

(VeiJigheidsbesluit 1913 art. 120.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
H. M. A. Savelberg en Jbr. Rh. Feith. 

.H. W. v. B., oud 38 jaar, fabrieksleider, 
geboren te Cheribon en wonende te Scbiedam, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen bste 
gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 21 September 1916, waarbij de 
requirant in booger beroep, na vernietigiug 
van een vonnis, v8,n het Kantongerecbt te 
Schiedam van 2.i Juni 1916, is schuklig ver
klaard arm tien feiten, elk ople"verende over
treding ~an een der bepalingen van een alge
meenen maatregel van bestuur als becloeld 
in art. 6 of art. 7 der Veiligheidswet; en te dier 
zake met toepassing van ·de artt. 97, 98, 101 
aanbef en onder b.,· ll2, 115, ll8, 120, 140, 
141 van het Veiligbeidsbesluit 1913, de artt. 6, 
7, 19 aanbef en onder b. eri 24 cler Veiligheids
wet, de artt. 23, 62 en 91 Sr., veroordeeld tot 
tiE,n geld boeten, elk van f 50, en eene ver
vangende hechtenis van tienmaal vijf dagen 
(gepleit door Mr.. M. 111. van Velzen te Rotter
dam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

In zake H. W. v. B. requirant van cassg,tie 
tegen een vonnis der Arr.-Recbtbank te Rottei:
dam, op 21 September l 916 gewezen,' zijn voor. 
gesteld de volgende middelen van cassatie: 

I. ,,Schennis van art. 161 Grondwet j 0 • de 
artt. 221 en 247 Sv. door in de qualificatie cler 
strafbare feiten niet op te nemen de wettelijke 
voorschriften, waarop de veroordeeling rust, 
<loch cleze qualificatie in generali alleen te 
doen luiden : 

,, ,,Overtreding van een der bepalingeii van 
een Algemeene Maatregel van Bestuur a!s be
doeld in art. 6 of 7 cler Veiligbeidswet." " 

II. ,,Scbennis van art. 120 van bet Yeilig-

heitlsbesluit 1913 j 0 • artt. 6 en 7 der Veiligheids
_wet door te beslissen, dat als maatstaf van 
beoordeeling of in casu bet werklokaal een 
getimmerte waarvan meer clan een zesde 
gedeelte van het wancloppervlak open is, uit 
te gaan van de feitelijke toestand der inrichting 
wanneer er niet gewerkt wordt in st_ecle als uit
gangspunt ter beoordeeling te aanvaarden 
de locale toest~nd ten tijde van het verrichten 
van werkzaambeclen -·zijnde_ ook geen acbt 
geslagen op bet verweer, dat -oak bovendien 
aanwezig is het uitzonderingsgeval bed~eld 
in art. 120 sub A." 

III. ,,Schennis van art. 120 van het Veilig
heidsbesluit 1913 _jO. artt: 6 ·en 7 _ der Veilig
heidswet door te besligsen, dat hoewel inder
daad een dak de beschutting vormde zoowel 
van de houtzagerij als de machinekamer de 
niet-beschieting van een dak opleverde twee 

. overtred_ingen." 
IV. ,,Schennis van de artt. 7 en 6 der Veilig

heidswet door te beslissen dat beklaagden niPt 
terecht stonden als directeuren eener Naam
looze Vennoi>tschap, doch als bestuurders 

.der fabriek ,, ,,Uto" ", terwijl uit de telaste
legging blijkt, dat beklaagden als bestuurders 
der Glasfabriek ,, ,,Uto"" strafrechtelijk aan
sprakelijk zijn gesteld, wijl zij bestuurders dier 
fabriek ,, ,,Uto"" waren en wel in h1mne 
hoedanigheid van directeuren der N. V. Ned. 
Branderij Gistfabriek en Distilleerderij voorheen 
on_der de firma's H. Jansen & C0 ., H. C. Jansen 
en Herman Jansen,- welke vennootschap niet 

·meer b!lstond en van welke vennootschap be
klaagden dan ook geen directeuren waren, gelijk 
de Rcchtbank ook schijnt aan te nemen." 

Het eerste middel acht ik gegrond ; de 
rechtskundige benaming der strafb;tre feiten, 
kan niet warden ontleend, aan eene a]gemeene 
bepaling, houdende strafbedreiging-tegen over
trecling van alle bepalingen van eenen alge
meenen maatregel van bestuur, <loch moet 
gevonden warden in de overtreclen verbods
of gebodsbepaling. En het begrip qualificatie 
en de reden waarom die qualificatie in de 
rechterlijke uitspraak moet worden.opgenomen, 
rechtvaardigen deze opvatting. 

Het tweede micldel zou in zijne algemeenheid 
betrekking kunnen hebben, zoo:wel op cle be
slissing omtrent punt l als omtrent punt 2 der 
dagvaarcling. Nu is het ten laste gelegde 
in bet algemeen - behoudens hier niet ter 
zake doend voorbehoucl - en dus oak met 
betrekking tot die beide puriten, als bewezen 
aangenomen, op grand van wettige bewijs
middelen, waarmecle dus feitelijk is beslist, dat 
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het werklokaal sirb 1°.- en 20. bedoeld, geen 
open loods was, of een getimmerte, waarvan 
meer dan"een zesde gedeelte vanhetwandopper
vlak open was, alsmede, dat de aard van het 
bedrijf zich niet verzette, tegen het behoorlijk 
beschieten van het · dak. Daargelaten, dat 
wat dit -Iaatste betreft, niet blijkt, dat requi
rant zou hebben beweerd, dat de aard van zijn 
bedrijf zich wel daartegen verzette en dus h~t 
m_jddel in zijn laatste onderdeel feitelijken 
grondslag mist, zou liij dat onderdeel' ~orden 
gereageerd, tegen eene in cassatie onaantast
bare beslissing. 'En dat is mede het geval voor 
zoover het eerste dee! van het middel mocht 
gericht zijn - wat echter uit de toe!ichting 
scheen te blijken, niet het geval te zijn - tegen 
de beslissing, betrefl;ende de in punt 2 der dag
vaarding bedoelde macliinekamer, daar dien
aangaande van geen onderscheid in toestand 
in of buiten werktijd sprake is. 

Ten, aanzien van de in punt 1 cler dagvaar
ding bedoelde lioutzagerij, heeft de Rechter 
kenlijk aangenomen, dat in twee der zijwanden 
groote openingen in den ~tee~en muur zijn, 
waardoor meer clan· een zesclP gedeelte van het 
wandoppervlak open is, cloch tevens, clat aan
wezig zijn houten schuifdeuren, waaruoor de 
openingen geheel knnnen worden gevukl of 
gesloten en die tot clat doe! strekken. Of cleze 
deuren al clan niet tijdens de werkzaamheden 
worclen gesloten, wordt in het bestreden vonnis 
niet vastgesteld, de Rechter achtte dit niet 
van bclang, omdat ook indien zulks niet zou · 
geschieden, toch a.an het lokaal daardoor niet 
het karakter van een lokaal al~ bedoPlcl · in 
art. 120" sub b van het Ve.ilighcidsbeslnit · 1913 
zou worclen gegeven. Inclien deze_ opvatting 
niet de juiste mocht zijn en integendeel de 
toestancl tijdens het verrichten van de werk
zaamhe::len beslissend mocht blijken, zou 
terecbt kunnen worden betoogd, dat uit den 
inhond der gebezigcle bewijsmicldelen, niet zon 
kunnen zijn afgeleid, het bewijs van het onder 
punt 1 der dagvaarding gestelde en dus in clat 
opzicht het vonnis niet naar d_en_ eisch der we·t 
met reclenen zou zijn omkleed. 

Naar mijn oorcleel heeft echter de Rechtbank 
gelijk. Waar art. 120b van het Veiligheids
besluit 1913, sprcekt van een open loods, of 

een getimmerte waarvan meer clan een zescle 
gedeelte van het wancloppervlak open is, is· 
voor eene beperking tot den werktijcl geene 
plaats en wordt kenlijk gedoeld op een blijven
den toestancl. Ook het cloel me~ behoorlijke 
dakbeschietil).g beoogd, bet bevorderen van 
eene clragelijke temperatuur, wijst du.nkf mij 

in die richting, want die temperatnnr moet 
uitteraard ook reeds bij den aan vang cler 
werkzaamheden voorhanden zijn, wat zeker 
riiet gewaarborgcl zou zijn, indien eerst clan ·die 
omschreven open ruimte behoefde te worden 
claargesteld. · 

Het tweede middel acht fk alzoo ongegrond. 
Ten aanzien van het derde middel, 'zij· opge

merkt, dat in het bestreden vonnis feitelijk is 
vastgestelcl, de,t het dak twee geheel van elkan
cler afgescheiclen · !okalen dekt, zooclat eene 
aan te brengen beschieting ook uit twee afzon
derlijke gedeelten zou moeten bestaan en onder 
die onistandigheden heeft ·de Recbtbank 
terecht aangenomen, dat hier van twee over
treclingen sprake is. Ook dit middel zal dus 
niet kunnen opgaan. 

Vierde middel. , Ook dit middel komt rnij 
oi:igegrond voor, want de dagvaarding laat dunkt 
mij geene andere opvatting. toe, clan die door 
de Rechtbank gehulcligd. Requirant is daarbij 
- met zijn vrijgespri:Jken medebeklaagde - in 
rechten geroepen, in hoedanigheid van directeur 
der glasfabriek ,,Uto" en niet van eenige andere 
verinootschap. 

Ik concludeer alsnu met het oog op de juist
heid van ,het e,erste micldel, _ tot vernietiging 
van het bestreclen- vonnis, doch alleen voor
zoover betreft, de qnalificatie aan het bewezene 
gegeven en dat de Hoage Raad de bewezen 
feiten zal qnalificeeren als : enz. [Zie gelijk
luidend het arrest, Red.] · 

Overigens tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoorcl het verslag van den Raadsheer 

Jhr. Feith; 
Gelet ~p de micldelen va,n eassatie, namens 

den requir:i,nt voorgesteld. bij pleidooi: (zie 
cone. a.dv.-gen.); 

· 0.,- dat bij het bestreclen vonnis van het 
hem bij de inleidende llagvaarding ten laste 
gelegde bewezen is verklaard __:_ met qualifieatie 
en strafoplegging als hierboveu vermeld - · 
dat de requirant a,ls bestuurder der glasfabriek 
"Oto", gev:est\gd aan den Noordvestsingel te 
Scbiedam, in zijne hoeclanigheid van directeur 
dier fabriek op 18 Februari 1916 niet gezorgd 
hee£t, dat aldaar in de_ werkplnatsen dier 
fabriek, zijnde opeu en besloten ruiniten, waa,rin 
glazen voorwerpen in bet bedrijf plaehten te 
warden vervaardigd en stoommachlnes als 
krachtwerktuigen werden gebezigd : 

1°. hct metalen dak, dat de houtzagerij 
begrensde· en minder clan 4 l\1. ~•an den.vloer 
vecwijderd was, behoorlijk beschoten was, 
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hoewel de aard van het bedrijf zich daartegeµ 
nfot verzette en het werklokaal geen open loods 
was- of een getimmerte, waarvan meer dan 
een · zesJe gedeelte van het wandoppervlak 
open was, zijnde dit dak in het geheel niet 
beschoten; 

2°. het metalen dak, dat· de machinekamer 
begrensde en minder clan 4 M. van den vloer 
verwijderd was, behoorlijk beschoten was, 
hoewel de aard van het bedrijf zich daartegen 
niet verzette en het werklokaal geen open loods 
was of een getimmerte, waarvan. meer clan een 
zesde gedeelte van het wandoppervlak, open 
was, zijnde <lit dak in het geheel niet beschc:>ten ; 

3°. de wanden en ramen in de houtzagerij 
hoewel de aard van het bedrijf zioh daartegen 
niet verzette, zoodanig waren ingericht en 
werden onderhouden, ·dat de a]daar werkende 
arbeiders beschut waren tegen de nadeelige 
invloeden van de weersgesteldheid, zijnde de 
lichtopeningen a]daar niet van ruiten voorzien 
of op eenigerlei andere wijze afgesloten ; 

4°. het dak van de slijperij, hoewel de aard 
van het bedrijf zich daartegen niet verzette, 
zoodanig was ingericbt en werd oµderhouden, 
dat de aklaar werkende arbeiders besohut 
waren tegen de nadeelige invloeden van de 
weersgesteldheid, zijnde de opening in den 
muur dier slijperij, _ waardoor de drijf,;iem pas
seerde in het geheel niet afgesloten van de 
buitenlucht ; 

5°. bij de nieuwe slijperij, ~aarin toen_ 17 
vrouwelijke personen werkten en bij de ciude 
slijperij, waarin toen 12 vrouwelijke personen 
werkten, respectievelijk ten minste twee en een 
privaat voor deze vrouwen bestemd geclurende 
haar verblijf in die werkplaatsen behoorlijk 
te gebruiken was, zijnde voor al deze vrouwelijke 
per~onen uit beide werkplaatsen_ slechts een 

-op ongeveer 200 M. van de nieuwe slijperij 
en ongeveer 100 M. van de oude slijperij gelegen 
privaat in het p_ortiershuisje bestemd ; 

6°. er, voor de ongeveer 125 in de flessohen
fabriek werkzame arbeiders, die geregeld in die 
werkplaats aan groote warmte waren- bloot
gesteld, ten minste 5 binnencloor te bereiken 
privaten waren, zijnde bij deze fabriek sleohts 
twee privaten aanwezig, waarvan een zonder 
ae·ur welke ci.et binneridoor te be;~iken was ; 

7°. drie voor de arbeiders bestemde in de 
buitenluoht staande privaten zoodanig waren 
afgeschoten dat bij het gebruiken behoorlijke 
afzondering gewaarborgd was, zijnde deze 
priv.a_ten ·niet van een deur voorzien; 

8°. voor de arbeiders in bovenbedoelde 
flesschenfabriek, waarin flessohen worden ge-, 

blazeu en verder afgewerkt, welke arbeiders 
aan groote warmte waren blootgest~ld, binnens
huis ge]egen, naar seksen gescheiden -en doel
matig ingerichte wasch- en badgelegenheden 
waren, zijnde er in bet geheel geene wasch- en 
badgelegenheden aanwezig; 

9°. in de nieuwe slijperij, waarin zich drijf
werk bevond, dat in beweging werd gebracht. 
door een krachtwerktuig clat buiten clit werk-. 
lokaa] was opgestekl, een of meer inriohtingen 
aanwezig waren, waardoor - ingeva] van noo·d 
- dat drijfwerk of het kraclitwerktuig dadelijk 
tot stil.stand kon worden gebracht, zijnde geen 
enkele zoodanige inrichting aanwezig; 

10°. vanuit de nieuwe slijperij, waarin zich 
drijf~erk bevond, dat in beweging wercl ge
bracht door een buiten dit werklokaal opge
steld krachtwerktuig · hetwelk bediend werd 
door een met dezen dienst in het bijzonder 
belast arbeicler, een sein aan dien persoon kon 
worclen gegeven om het aanclrijvende kracht
werktuig onmiddellijk te stoppen zijncle daartoe 
geen enkele inrichting aanwezig; 

0., dat de Rechtbank ten aanzien van het 
sub 1°. bew~zen verklaarde nog in het bijzonder 
overwoog: 

,,dat bij de daar bedoelde berekening van het 
wandoppervlak de de openingen geheel .iifslui
tencle schotten mede in aanmerking moeten 
komen, ook al zouden <leze tijclens het werk. 
we! ·eens· of zelfs veelal tijclelijk worden verwij
clerd, immers de inrichting- aldus niet van 
anderen aarcl is clan wanneer er evenveel op 
herrgsels draaiende clenren · waren, welker 
aanwezigheicl zelfs in groote hoeveelheicl toch 
zeker aan een gebouw niet bet karakter van 
een open lokaliteit vermag te geven" ; 

0., dat bij het tweede middel tegen deze be
slissing worclt opgekomen, doch_ den onrechte: 

dat immers bij de uitzondering, in art. 120b 
van het Veiligh'eidsbe'sluit 1913 op den in den 
aanhef van het artikel gestelden regel toegelaten, 
geen onderscheid· wordt gemaakt tusschen den 
toestand, waarin het werklokaal zich gedurende 
de werkuren bevindt, en den toestancl op 
andere tijden en het er dus voor gehouden moet 
wordeu, dat een getimmerte, waarvan buiten 

werk_tijden minder ,dan een zesde gecleelte 
van het wandoppervlak open is, niet onder de 
voornoemde uitzonderingsbepaling valt, al 
mocht die open ruiuite wellicbt ook tijdens het 
werk, door het wegschuiven van houten schuif
deuren in de zich in den steenen zijinuur be
vindencle openingen, meer. _dan een zesde 
bedragen; 

dat, voor zoover voorts bij het middel wordt 
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opgekomen tegen een beweerd niet-acht-slaan 
op requirants verweer dat o.ok het uitzonderings
geval, bedoeld in art. 120a, ten aanzien van·het 
sub 1°. bewezenverklaarde aanwezig was, die 
grief feitelijken grondslag mist, ve:rmits ook de 
bij dagvaarding ten Iaste g_elegde omstandig
heid, dat de aard van requirants bedrijf zich 
niet tegen het behoorlijk beschieten _;an het 
metalen dak, hetwelk de boutzagerij begrensde, 
verzette, door wettige' in het vonnis_ opgenomen 
bewijsmiddelen bewezen is verklaard en eerie 
uitdrukkelijke weer:Iegging daa-rnevens van 
requirants ontkentenis op _dit punt derhalve 
onnoodig was ; 

dat bet middel alzoo in zijrie beide onderdeelen 
is oµgegrond ; 

0., dat bet derde middel evenmin tot cassatie 
kan leiden; 

dat toch het in art. -120 voormeld_gegeven 
voorschrift voor elk door een pannen oi metalen 
dak begrensd werk.lokaal in het- bijzonder. geldt 
en ae Rechtbank derhalve, waar feitelijk kwam 
vast te·staan dat de sub 10,_ en 20 bedoelde 
houtzager:ij en machinekamer twee geheel van 
elkander gescheiden werklokalen waren, terecht 
het niet behoorlijk .beschieten van het die beide 
lokalen begrenzende dak - zij het dat dit een 
geheel vormde - als twee · afzonderlijke over
tredingen heeft aangemerkt ; . · 

0. met betrekking tot bet vierde middel : 
•. b dat aan·den requirant bij de inleidende dag
vaarding was ten laste. gelegd, dat hij met een 
niedebeklaagde de bovenomschreveU: feiten 
heeft gepleegd : 

,,te. zamen en in vereeniging, althans·. ieder 
-afzonderlijk, als bestuurders der glasfabriek 
,, ,,Uto" ,,·der N. V. Ned. Branderij, Gistfabriek 
en Distilleerderij voorheen onder de firma's 
H. Jansen en C0 ., H. 0. Jansen en Herman 
Jansen, gevestigd aan den N oord vestsingel te 
Scbiedam in hun hoedanigheid van directeuren 
dier fabriek" ; 

dat de Rechtbank - naar aanleiding :van het 
door de beklaagden gevoerde verweer, dat de 
fabriek ,,Uto" niet door de in de dagvaarding 
genoemde,. ·nog slechts in liquidatie bestaande 
N. V. 'Ned .. Branderij, Gistfabriek en Distilleer
derij voorheen onder de firma's H. Jansen en 0°., 
H. 0. Jansen en Herman Jansen, <loch door de 
N. ,V ... ,Ned.- Distilleerder-ij en EJesschenfafa.ieI{ 
vocirheen de fi.r'ma Her~-a~ Ja~sen, op 10 Juli 
1914 opgericht tot voortzetting der zaken van de . 
bovenbedoelde naamlooze vennootschap;wordt 
geclreyen, - he!:\ van de telastelegging .a,ls _zou 
·de •giasf~briek ·ten tijde der ten laste geiegde 
overtredingen aan de eerstgenoemde 'vennoot-

schap hebben t~ebehoord, v.rijsprak, <loch 
den requirant overigens als voorzegd veroor
deelde, daarbij overwegende dat bek.laagden 
niet _ terecht . stonden als directeuren eener 
naamlooze vennootschap, doch als directeur.en, 
bestuurders der•fabriek ,,Uto" en aan beiden, 
blijkens de door hen gevoerde verde<liging, 
volkomen <luidelijk was w~lke fabriek daar-
mede werd b.edoeld ; · · 

dat hieruit volgt, dat de Rechtbank de woor
den ,,in hu~ hoedanigheid van directeurim dier 
fabriek" _a]dus heeft opgevat, dat zij terug
sloegen op de tevoren genoemde ,,glasfabriek 
Uto" en ,niet op. de vervolgens ·'vermelde 
,,N. V. Ned. Branderij, Gistfabriek en Distil
leerderij voorheen onder de firma's H. Jansen 
en 0°., H, O. Jansen en Herman Jansen"; 

dat. deze met .haren iriho.uci geenszins 
onvereenigbare tiitlegging a.er dagvaarding is 
feitelijk en. in cassatie onaantastbaar en dat 
derhalve ook dit middel niet opgaat; 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
da t de in het ·bestreden vonnis aan de be:wezen· 

verklaardefoiten gegeven qµalificatie inderdaad 
niet in overeenstemming is met de omschr_ij, 
ving daarvan in de toegepaste artikelen van· 
het Veiligheidsb~sluit 1913, · waardoor. die 
artikelen, in verband .met de ,.in· het middet 
genoen{de wetsvoorschriften, zijn geschonden ; 

'Vernietigt het ·vonnis der Arr:-Rechtbank 
te ·Rotterdam, op 21 September- 1916 in deze 
za1tk gewezen, doch alleen voor wat betreft 
de daarbij aan de bewezen verklaarde feiten 
gegeven - qualificatie; 

En te dien opzichte rechtdoende ten principale 
krachtens art. 105 R. 0. : · 

Verstaat dat de qualificatie moet luiden : 
-als bestuurder van eene fabriek niet zorgen : 

10. dat het metalen dak, dat een werklokaal 
·begrenst, voor- zoover het minder dan 4 111. 
~an den vloer verwijderd is, behoorlijk beschoten 
is, terwijl d·e aard van het bedrijf zich daartegen 
niet verzet en het :werklokaal niet is eene 
open loods of een getimmerte, waarvan meer 
dan een zesde gedeelte van· het wandoppervlak 
open is, tweemaal gepleegd ; 

2°. dat de wanden en ramen van een werk
lokaal, terwijl de aard van .het bedrijf zich 
daartegen: niet verzet, _zoqdanig zijn ingericbt 
eri on:de;houden, da't .. de daarin verblijvende 
arbeiders besc)mt zijn tegen de nadee!ig'a 
invloeden van de wee:i:sgesteldheid; 

3°. dat het dak van een werklokaal, terwijl 
de aard van bet bedrijf zich daattegen niet ver
zet, zoodanig is ingericht eri-onderhouden, dat 
de daarin verblijvende arbeiders beschut 

I 
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zijn tegen de nadeelige invloeden van de weers-

-gesteld heid ; _ 
4°. dat in eene wei:kplaats.wa~r 10 of meer 

persone_n arbeid verrfohten, voor de arbeiders 
beschikbaar zijn, een aantal privaten als bij 
art. 101 _van het V.eiligheidsbesluit 19!3 voor
geschieven ; 

50_ dat in eene ~erkplaats waar 10 of meer 
personen arbeid verrichten, voor de arbeiclers, 
die _geregelcl aan groote. warmte zij~ blootge
steld, beschikb}tar zijn, ·een ·aantal .privaten als 
bij art. 101 van het Veiligheidsbesluit 1913 voor
geschreven, welke binnendoor- zijn te bereiken ; 

6°. dat ieder privaat zoodanig is afgeschoten, 
dat het bij gebruik behoorlijke afzondering 
waarborgt; 

7°. dat in eene fabriek waar arbeiders aan 
·groot'e warmte zijn blootgesteld, binnenshuis 
gelegen, naar seksen gescheiden en doelmatig 
ingerichte waschgelegenbeden aanwezig zijn ; 

8°. dat in een werklokaal, waa~ zich drijf
werk bevindt, dat in beweging kan worden 
gebracht door een krachtwerktuig, dat buiten 
dat werklokaal is opgesteld, aanwezig zijn een 
of meer inrichtingen, waardoor - ingeval 
van nood - clat drijfwerk of het-krachtw~rk
tuig cladelijk tot stilstand kan worclen gebracht; 

9°. · dat terwijl een krachtwerktuig clat is 
opgesteld buiten het ·werklokaal, waarin zich 
clrijfwerk bevinclt, hetwelk door dat_ kracht
werktuig in beweging -kan worclen gebraciht, 
worclt bediencl door een daarmecle· in- het 
bizoncler belast persoon, van in dat werklokaal · 
een sein om het aandrijvende krachtwerktuig 

_dadelijk · te stoppen, aan clien persoon kan 
wm,den_gegeven; 

Ver\verpt voor het overige het beroep. · 
(N. J.)-

3 Jcinuari 1917 .. ARRESTvan den Hoi:igen Raad. 
Het bewezen varklaarde foit, lioewel niet 

. vermeldende ·.beklaagde's s~huld aa-n het 
gebeurde, is door de Rechtbank terecht 
toch strafbaar geacht, daar immers de 
toegepaste artikelen der Haagsche veror
dening, het verkoopen van drinkwaren van 
ondeugdelijke samenstelling verbiedende, 
niet uitdrukkelijk- als een element van het 
strafbare feit ,,schuld" noemen. 

· · Het tweede middel mist feitelijkeii. 
grondslag. _ 

(Sr. 'artt. 424--474.) · 

· Yoorzitter·: Mr: A. M. B. Hanlo. 

Raden:.: ·.tVIrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
H. M. A. Savelberg ·en Dr. L. E. Visse·r. . 

I 
H. K., oud 47 jaar, geboren te Vledcler, 

mel~handelaar, wonende te 's-Gravenhage, 
req uiran t van cassa tie, tegen een vonnis van 

1 de Ari-.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 
I 25 September 1916, waarbij hij in hooger _ 
. beroep met verni3tiging van een vonnis van het 
I Kantongerecht aldaar dd. 29 Juni 1916 als 
' schuldig aan : ,,het te 's-Gravenhage drink
_waren, die ondeugdelijk van samenstelling 
zijn, verkoopen", met toepassing der artt. i 
aanhef en· a, 2, 7 der Verordening voor ee·t- en 
drinkwaren en op gebruiksartikelen te 's-Gra
venhage, 47 1°. en 91 Sr., is veroordeeld tot 
zes dagen hechtenis (gepleit door Mr. F. Donker 
"curtius te 's-Gravenhage). 

Conclusie van de1i Advocaat-Generaal 
Mr. Ledeboer. 

Als cassa tiemiddel zijn gesteld : 
I. ,,Schending of verkeerde toepassing van 

art. 216 Sv. door ten onrechte het ten laste 
gelegde feit als strafbaar te q_ualificeeren." 

II. ~,Schanding ·of verkeerde toepassing van· 
art. 221 Sv. in verband met artt. 211, 253, 
257 Sv. j0 • art. 223 Sv. door niet te motiveeren 
de verwerping van de verdediglng strekkende 
tot opheffing van de strafbaarheid." 

· _ De beide midc;lelen kunnen te zamen worden 
behandeld. Hclt · eerste is gebouwd op de 
onjuiste stelling, dat als bestanddeel van het 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit, 
uitdrukkelijk bad moeten zijn molding gemaakt· 
van de ;,schuld" van requirant. De redactie 
van de overtreden verbodsbepaling · wettigt 
dezen eisch geenszins. 

·Ten gr·ondslag aan het- tweede middel, 
strekte het b9toog van nen geachten pleiter, 
dat - zooals ook voor de Recht.bank was be
toogd - requirant ZOU hebben geharideld te 
goeder trouw; zonder schuld, en dat daardoor 

· de str!lfbaarheid van zijne handeling i~ elk geval 
zou zijn -opgeheven. · Daargelaten ·- dat bij 
afwezigheid van elke schuld, in elk geval _niet 
de strafbaarheid zou zijn opgeheven, <loch c.q. 

. eene vrijspraak. z~u hebben kunnen volgen, 
mist het midd,i] f._,,telijken grondslag. Imm'lrs 
in de -voorlan,tste overweging ·van bet hestreden 
voimis, beslist de R"lchthank, dat de omstandig
heid waarop beklaagde zich beriep · om · zijn 
goede trouw aan te toonen, ziju··,,schuld" ni.et 
v;egneemt en de kenlijke strekking· van cleze_ 
overw;ging is, dat aldus worclt vastgesteld, 
dat beklaagde zich i~ elk geval een gebrek aan- -
c!'e hooclige voorzorg; bij zijne handeling van 
het doen vervoeren cler nielk zonder nader 
onderzoek, bad te verwijten. 

Ik conclucl'eer tot verwerpin!f van het· beroep. 
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Den Raad van State, Afdeeling • voor de Ge-
.· De Hooge Raad, enz. ; • schillen van Bestuur, gehoord,. advies van 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 13 December 1916 no. 468; 
Visser; Op de voordracht van Onzen Minister van 

G3let op de middelen van cassatie, namens Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken van 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui- 28 December 1916, no.15566, Afdeeling V. en A;; 
der.de: (zie cone!: ad,.-gen.); . 0. dat Burgemeester en Wethouder·s van 

0., dat · bij het testreden vom1is te; laste Maasbree bij schrijven van 24· Augustus 1916' 
van requirant '-- met qualificatie eU: straf- n°. 685, aan Onzeri Commissaris ,in Limburg 
oplegging · als voormeld - bewezen is ver- hebben · medegedeeld dat den 2lsten Ja1;rnari 
klaard dat hij op 2 lVIei 1916 des voormiddags 1902 voor rekening hunner gemeente ter ver
omstreeks 8.15 · uur te 's-Gra venhage ·heeft pleging in het krankzinnigengesticht werd op
ve_rkocht, door ze ten tijde voormeld door A. G. genomen Gerard Verlinden, geboren te Helden 
lVIeurink .in de 'Rembr(\ndtstraat .in genoemde den 28sten November 1883; dat ·zijn voogd 
gemeent)l op een wagen te doen vervoeren, toenmaals ,in hunne gemeente woonde; dat 
een bus met voile melk, welke ondeugdelijk was Verlinden den 28sten November 1904 meerder-

- van samenstslling wegens een te laa.g percentage jirig is geJVordeU:; dat met het oog op eene 
van het vet in ·de droogr~st; kleine erfenis die hem. te wachten stond, bij 

0., dat het eerste · middel blijkens de toe- beschikking van de Rechtbank te Roermond 
licht.ing er over klaagt dat ditfeit, hoewel niet den l 7den Juli 1916 een bewindvoerder werd 
vermeldende requirants schuld aan het g-,- aangesteld; _dat naar de meening van Burge
beurde, door de Rechtbank toch strafbaar is· meester en Wethouders·de gemeente lVIaasbree 
geacht; van 28 November.l!J04 af ten onrechte· de ver- _· 

dat,dit middel echte; afstuit hierop dat-de plegingskosten heeft betaald daar hij van zijne 
toegepaste artik.,bn der 13.aagsclre verordening, meerderjarigwording af niet in hunne gemeente 
hoe• V3rkoop3n van drinkwaren van ondeugde- woonplaats had en de verplegingskosten v~n 
lijke sa.menstelling verbiedende, niet uitdrukke- 28 No~einber ·1904 af voor Rijks rekening 
lijk als ee~ element van dat strafbare feit rn~eten ·warden genomen ; · 
,,schuld" i1oemen; , 0., dat. vaststaat en door het gemeente-

0., dat het . tweede middel, afgssch~iden bestuur van lVIaasbree ook niet worcit betwist 
van de vraag of een_ derg3lijb weerlegging dat G. Verlinden toen derechterlijkemachtiging 
noodig is, in ied0r geval feitelijken grondsla,g om hem in een krankzinnigengesticht te plaat-• 
mist, ciaar blijkens. haar vonnis de Rechtbank sen werd aangevraagd, als mi:nderjarige krach
iequimnts verdedigfag, dat hij da melk door tens art. 78 van het Burgerlijke Wetboek wooii
getuige _JVI~ur/nk heeft doen vervoeren z.ooals plaats had in de gemeente lVIaasbree; 
die melk van hoer Kelderman was gekomen, dat het vervallen door meerderjarigheid van 

· krachteloos heeft geacht omdat ,,die omstan-_ zijne wettelijke woonplaats, nadat hij · in jlen 
digheid l:,eklaagde's . schuld niet wegneemt',; gesticht was opgenomen, zonder iiwloed blijft 
waarmede de Recht'bank klaarblijkelijk heeft op de verplichting tot het betalen van de 
te kennen gegeven dat requirant het in ieder kosten, van de yerdere verpleging van· dezen 
gaval a~n de noodige V?~rzorgen heeft laten patient.; _ 
ontbreken; Gezien de Armenwet; 

dat· ook het tweede middel dus niet tot I Hebben goedgevonden en verstaan : 
cassatie kan leiden ' te verklaren dat de gemeente lVIaasbree ver-

Verwerpt het ber~ep. · .·(N. J.) plicht"blijft tot het betalen van de kosten van 
· de verdere verpleging van den armlastigen 

3 Januari 1917. BESLUfT, houdende beslissing krankzinnige G. Verlinden. 
dat het vervallen door meerderjarigheid Onze lVIinister van ·Binnenlandsche Zaken is 
va,;_ zijne wettelijke .;.oonplaats nadat ~eil belast enz. (W. v. d. B. A,) 
armlastige krankzinrrige in. een gesticht 
was _opgenomen, zonder •invloed blijft op 
de verplichting tot ·het. betalen van de 
kqsten zijner verdere verpleging. 

WrJ WIL_HELJVIINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats. 

van den armlastigen krankzinnige G. Ver.linden ; 

1917. 

5 Januari -1917. BESLUIT, -tot uitvoering van 
artikel 3 der we.t van 14 December 1916. 
(Staatsblad n°. 530) betreffende heffing v,i,n 
statistiekrecht, S. 164. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

2 
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Financien van 27 December 1916, n°. 14 9 
(Invoerrechten) ; 

Gelet op artikel 3 'der wet van 14 December 
'1916 (Staatsblad n°. 530) betreffende _ heffing 
van statistiekrecht ; 

'Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Januari 1917, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Jauuari 1917. no. 
163 (Invoerrechten:) ; · 

· Hebben goedgevonden en verstaan te 
hepalen :· 

Art: 1. De ·vrijdom van statistiekrecht in, 
gevolge artikel 3 letter a der bovengenoemde 
wet V:oor goederen behoorende aan de Ge
zanten van vreemde Staten in Nederland, 
wordt toegekend, · indien uit de aangiften ten 
in- of uitvoer of uit andere ·bij de ·goederen 
aanwezige · besJheiden blijkt voor zoover inge
voede goederen- betreft, dat zij voor een Ge
zant als bovenbedcield zijn bastemd en voor 
zoover uit ·te voeren goederen aangaat dat 
zij door of vanwege een zoodanig ·Gezant zijn 
afgezondeµ . 

. 2. · De' vrijdom voor verhuisboedeL~ 'inge
volge artikel _·3 letter a der bovengenoemde 
wet wordt toegepast op machtiging van -- den . 
inspecteur der invoerreechten iri wiens in- · 
spectie de goed·eren ten in~ of tenuitvoerworden 
aangegeven en voor zoover bij visitatie blijkt 
dat zij kennelijk tot een verhuir-boecfol'behooren 

Bij twijfel of het eene verhuizing geldt, 
kau de- i'nspecteur ovel'legging vorderen van· 
een · bewijs van woonplaatsverander:iJ.ig; afge-' 
geven docir het betrokken ·gemeeu"tebestuur. 

3. Do bescheiderVtot aanwijzing van het 
bezit of gebruik der· gronden of landerijen 
bedo3ld_ bij artikel·3 letter b d~r bovengenoemde· 
wet worden jaarlijks yertoond aan den ont
vanger van het dichtst hijgelegen grenskaritcior, 
waarlangs de invoer of de uitvoer zal · plaats 
h()bben. -

Bij twijfel nopens de herkomst der boom
eri veldvruchten en-gewassen kan de ontvanger, 
nader bewijs di0r herkomst vor.:leren en zeker- • 

heid doen stellen voor het statistiekrecht, 
dat verschuldigd kan w'orden. 

De zekerheid wotdt ·opgebeve:i; zoodra den 
o,1tvanger de herkomst is bewezen. 

Heeft die opheffing niet hhnen twee maanden 
plaats gehad, dan wordt het recht aan het 
Rijk ~erantwoord. 

4. De vrijdom bedoeld · bij- artikel 3 lett~r 
c der bovengenoeinde. wet wordt slechts toe
gepast indien het vervoer der goederen · plaats 
heeft op den voet van het l 7de Hoofdstuk 

\:~ 

der Algemeene wet van 26 Augustns 1822 
(Staatsblad n°. 38) of van de artikelen 26 tot 
en met 29 van· het Koninklijk hesluit van 4 
Augustus 1874 (Staatsblad n°. 116) gewijzigd 
bij dat van 17 Juni· 1876 (Staatsblad no. 114). 

5. Dit besluit treedt · in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekeniiig van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister · van· Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwell gelijk- -
tijdig in het Staatsblad· en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarv:1n afschrift 
zal worden gezonden iJ,au- den Raad van State. -

Het Loo,. den 5den J.anuari 1917.-• 
WILHELMINA. 

De JJ:[ inister van Financien, 
ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 8 Jan. ·1917.) 

5 Januari 1917. · BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 7, -laatste ~insnede, __ der wet van 
14 December 1916 (Staatsblad n°. 530); 
betreffende hefting van st:1tistiekrecht. 
S; 165. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracli.t van Onzen Minister van 

Financien van 27 December 1916, n°. 150 
(InvoerrecHen); 

Gelet op artikel -7, laatste zinsnede der wet 
van - 1_4 · Dacember 1916 (Staatsblad .no:. 530) 
betreffende heffipg van statistiekrecht; · 

_ Den Raad van State gehoord (adv1es van 
2 -.Januari 1917, n°. 12); 

Gezien_ het riader rapport_ van Onzen voor
noemd.en Minister· van_ 3 .Januari 1917, n". 
164 (Invorrrecl1ten) ; 

Hehben goedgevonden en verstaan te 
bepalE:n: · 

Art. 1. Da statistiekzegels; bedoeld hij 
artikel 7 der bovengenoemde wet, · worclen op 
de claarvoor op de· aangiften ten invcier en ten -
uitvoer aangewezen .plaats geheel-- en al vast
geplakt., gaaf en ongeschonden, zooals zij van 
Rijkswege warden uitgegeven, en ·zonder cl.at 
papier of eenige andere stof tLmschen de aan
giften en· .de zegols aanwezig zij. 

De op cie aangiften geplakte statistiekze-_ 
gels worden on bruikbaar gemaakt -door amb
tenaren der invoerrechte,; en accijnzen ·op de 
_wijze, voorgeschreven-d~or Onzen voornoemderi 
Minister. 

2. Dit besluit tre,edt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsl.,lad en ·van· de Staatscourant, 
waariri het is geplaatst. 
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Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
t1jdig in het Staat~blad en in de Staat.scourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan· den Raad van State. 

Het Loo den 5den J anuari. 1917. 
, WILHELMINA. 

De 111.inister van Financien, . ANT. VAN GrJN. 
(Uitgeg. 8 Jan. 1917.) 

5 -Januari 1917. BESLUIT, houdende_ ver],iop. 
van uitvoer van zaad van boonenki:uid, 
kervel, peterselie, schorseneeren, selderie, 
tuinlcers, zuring en borage. S. 166. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het · belang_ van den 

Staat -noodig is, · den uitvoer van zaa_d van 
boonenkruid, kervel, peterselie, schorseneeren, 
selderie, tuinkers, zuring en borage te verbieden; 

Gezien de Wet yan 3 Aug:ustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op. de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en ·Handel van 19 December 1916, 
Kabinet, Litt. Q170 ; . . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30· December 1916, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers· van 3 Januari 1917, Kabi
net, Litt. H 1 ; 

Hebben goedgevonden en verst_aan te 
bepalen: 

Eenig Artikel. · 
De uitvoer van zaad vat> boonenkruid, 

kervel, peterselie, schorseneeren, selderie, tuin
kers, zuring en borage, is verboden van d~n dag 
der afkondiging van dit Besluit. 

Wij b_ehouden Ons voor· dit verbod tijdelijk 
op te heffe_n: of in 'bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Mimsters van dorlog, van Financien 
en van Landbouw, -Nijverheid en Handel 
zijn, ieder voor zoo'veel hem betreft, belast 
mPt de uitvoerirtg van clit Beslnit, dat in het 
Staatsblad za.1 • worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal wordeh gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo,-den 5den Jariuari· 1917._ 
WILHELMIN;,... 

5 Januari -1917. BESLUIT, tot nadere wij
z1grng ·van het Koninklijk besluit vai;i. 
13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43), 
waarbij aan de Veroeniging tot opvoe
cling en verpleging van idioten · en aohter
lijke kinderen, gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend om h_et landgoed 
;,'s Heerenloo". te Ermelo, tot een gesticht 
voor idioten in t~ richt'en. S. 167.' 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht v~n Onzen. Minister ;van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken 
van 3 Januari 1917, n°. 3, afdeeling Vqlksge
zondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1912 (Staats
blad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
10. in te trekken Ons besluit van 16 Novem

ber 1914 (Staatsblad n°. 532) ; 
2°. te bepalen, dat in bet· eerste lid van ar

tikel 2 van ·J:,et K6ninklijk.' l3e~luit van 13 
Februari 1892 (Staatsblad n°. 43), zooals dat 
artikel wordt. gelezen mgevolge Onze besluiten 
van 2 Juni 1913 (Staatsblad n°. 200) en van 
16 November 1914 (Staatsblad n°. 532), in de 
plaats . van ,,390 idioten, 309 manner, en 81 
vrouwen" wordt gelezen : ,,407 idioten, 326 
mannen en· 81 vrouwen". 

Onze· Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitv.oering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal ~vorden geplaatst: 

Hct Loo,-den·5den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 12 Febr. 1917.) 

8 Januari 1917. lvirssrvE van den :Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien, be
treffende · begrafenis van lijken van aan-
gespoelde militairen. · 

De Commandant der stelling van den Helder 
heeft den Opperbevelhebber van La,ud- :en 
Zeemacht gewezcn op de wenschelijkheid dat 
het stoffelijk overschot van een vreemd militair, 
dat op de Nederlandsche kusten _aanspoelt, met 
militairo eer op het kerkhof wordt ter aarde 
besteld. . 

De Minister -wn Oorlog, BosBOOM." . Op verzoek vai;i. den heer Opperb_evelhebber 
De Minister van Financien, ANT. VAN GJJN. van Land- en Zeemacht, die het oordeel van 
·De Min. van Landbouw, N{jverheid en Ha_ndel, genoemden vla.gofficier onderschrijft, heb ik de 

POSTHUMA. · eer u H.E.G. mitsdieri te verzoeken de betrok-
( Uitgeg. 8 Jan: 1917.) ken burgemeesters uit te noodigen zich in voor-

......._ komende gevallen in verbinding te stellen met 
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de militaire autoriteit ter plaatse, door wier 
bemiddeling - indien daartoe termen aanwezig 
zijn --' voor een militaire begrafenis zal worden 
zorg ·gedragen. (W. v.' d.: B. A.) 

9 Januari 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
· den· dag, waarop de wet van 14. December 
1916 (Staatsqlad -n°. 530), - betreffonde 
hefting van Statistiekrecht, in werking 
treedt. S. 168. 

Bepaald op 1 !/'ebi-unri 1917. 

9 Januari 1917., BESLUIT, houdende_ vast
stelling van den vorm · der statistiekze
gels. S. -169: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Geiet op artikel 7 tweede lid der wet van 

14 December 1916 (Staatsbladn°. 530), betreffen
de hefting van Statistiekrecht ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 6 Januari 1917, n°. 92 (Invoer
rechten); 

Hebben goedgevonden en verstn.~-n te 
bepalen:. 

Eenig Artikel. 
- Het statistiekzegel is van rechthoekigen vorm 
en heeft een grootste hocigte van 22 millimeter 
bij een grootste breedte van 28 millimeter. 

Het zegel vertoont aan de benedenzijde 
het. woord ,,Statistiekrecht" op witten band. 
' Daarboven bevindt zich een rechthoekig 

vak in wit, waarin twaalfmaal gedrukt is het 
woord -,,Statistiekrechtzegel". Hierover is 
de waarcleaanduiding in opdruk aangebracht.-

Boven voormeld vierkant vak loopt weder 
eeri witte band n1et de woorden ,,Koninkrijk 
der Nederlanden" bekroond door het Rijks
wapen, waarvan het schild gedekt wordt door 
de Koninklijke kroon. 

Ter weerszijden van het wapen bevinden 
zich twee· cirkelvormige witte ruimten waarin 
de letters ,,S.R." · als monogram voorkomen. 

De _kleur der zegels is rood met rooden 
waarde,opdruk voor zegels beneden een waarde 
van een gulden, en blauw met zwarten waarde
_ opdruk voor zegels van een gulden en hooger. 

Onze lVIinister van Financien is -belast met 
de uitvoering van dit besluit, het~elk in· het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal _ worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de _Algemeene Re
kenkamer. 

's-Gravcnhage, den 9den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

-De jJJfoister van Financien, . ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 15 Jan.- 1917.) 

·9 Januari 1917. BESLUIT, houclende wijzi
·ging van eenige Koninklijke besluite?, · 
betreffende den vrijdom van den accijns 
voor zout. S. 170. 

-WIJ ·WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van onien Minister :vari 

Financien van 13 · December 19,16, n°. 100, 
Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies ·van 
30 December 1916, n°. 17): 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden JW:in:ister van 5 Jamiari . 1917, 
no. 117, Accijnzen; 

Gez1en artikel 7 4, letters. c, f en h der wet 
van 27· September 1892 (Staatsblad n°. 227), 
zooals deze :is gewijzigd en aangevuld, laatste'. 
lijk bij de wet van 10 December 1915 (Staats-
blad n°. 493); · 
· Hebben goedgevonderi en verstaan te 

bepalen: 
- Art. 1. In. artikel 6 van h_et Koninklijk 

besluit van 19 Augustus 1898 (Staatsblad 
n°: 202); in artikel 5, eerste lid, van Ons ge
wijzigd. besluit van 25 'April i906 (Staatsblad 
n°. 70), iri artikel 4, eerste lid, van Ons besluit 
van 6 April 1912 (Staatsblad · n°. 139) en in 
artikel 5·, eerste lid, van Ons· besluit van 26 
Mei 1916 (Staatsblad n°. 196) wordt in plf1:ats 
van ,, vervoerbiljet'.' gelezen : ,,een document". 

In de artikelen 7 en 8 van voornoemd be 
sluit van 19 Augustus 1898, in artikel 5, laat
ste · lid, en· ·artikel 6 · van voornoemd besluit 
van 25 April 1906, in artikel 4, laatste lid, en 
de artikelen 5 en 6 van voornoemd besluit 
v~n 6 April i912, en in artikel 5, laatste- lid, 
en artikel 6 v~n voornoemd besluit van 26 
Mei 1916, wordt in plaats van ,,vervoerbiljet" 
gelezen : ,,document". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der 'dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin Ii.et is geplaatst. 

.Onze Minister van Finaricien is belast met 
de ui:tvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad 'en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en , waarvan · af~chrift 
zal worden gezonden · aan den Raad van. State. 

's-Gravenhage, den 9den Janua~ 1917. 
WILHELMINA: 

.'De· Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
( Uitgeg. 18 Jan. 1917.) 

12 Januari ·1917. BESLUIT, 'lioudende verbod 
·van uitvoer van prei, ·s. 171. 

VVIJ WILHELMINA; ENZ.' 
Overwegende, dat het in· het belang v'.'n den • 
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Staatnoodigis, den uit'i'oer van prei teverbieden ; 
Gezien de wet van _3 Augustus 1914 (Slaats

blad n°._ 344) ; • 
' , 

Op de voordracht _ van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en _Handel ~an 8 Januari 1917, 
Kabinet, Litt.; U3 ; 
· Den ;Raad van State gehoord ·(advies · van 
9 J~nuari 1917, n°. 23); · 

Gezien het nader ·rapport van Onze voor
noemde Ministers.van 10 Ja_nuari 1917, Kabinet, 
Litt. X4 ; 

Hebben. _goedgevonden en verstaan te 
_bepalen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van prei is verboden van den 

<lag der afkondiging van dit Besluit. 
' Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in b~jzondere gevallen .daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Qorlog, 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 
zaC worden geplaatst en waarv:an ·afschrift 
zal worden g~zonden aan den .Raad van State. 

's-Gravenhage, · den 12clen Januari lW 7. 
. .. . WILHELMINA. 

De J11inister van Oorlog, BosBOOM. 
De ~Minister van Financien, _ ANT. -VAN GIJN, 
De Min. van Landliouw, Nijverheid_ en Handel, 

POSTHUMA. 
· (Uitgeg.· 1:r Jan. 1917.) 

12 Janua,ri 1917.. BESLUIT,- houdende verbod 
van uitvoer _ van riet en bieze'll; en alle 
producten daarvan. S. 172. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het b_elang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van riet en 
biezen en alle producten daarvan te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financi~n, en van Land_bouw, 
Nijverheid. en Handel van 5 Januari 1917, 
Kabinet, Litt.)'" ; 

Den Raad van State gehoord (ad-~es van 
9 J anuari 1917, n°. 20) ;· ' 

Gezien. het nader rapport van Onze voor
n6emde Ministers van 10 Januari .1917, Kabi
riet, Litt. IJ4 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
intrekking van Ons Besluit van 10 Augustus 

_ · 1916 (Staatsblad n°, 37<!) te bepalen : 

, Eenig Ai:tikel. 
De uitvocr van riet e\1 biezen en alle pro·

ducten daarvan is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. 
· · Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daa~van 
onthef)'ing te cioen . verleenen. , 

On,ze Ministers van Oorlog, van Financ_ien 
en va,n ,Landbouw, Nijverheid en Handel 
zijn, ieder vcior zoo.;,.eel hem· betreft, belast · 
met de uitvoering van dit Besluit, dat .in het 
Staa.tsblad zal worden · geplaatst en· waarv.an 
afschrift zal w.orden _gezonden aan __ den Raad 
van-State. 

_'s-Gravenhage, den 12den Januari-1917: 
v\TILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

De Min. van .{,andbouw, Nijverheid en Handel; 
. . POSTHUMA. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1917.) 

12 Januari 1917. BESLU~T, houdende beslissing 
dat voor de toepassing. der Pensicienwet 
voor de gemeente-ambt_!lnaren 1913 de 
wedde van een ambtenaar ook dan geacht 
moet worden voor haar volle bedrag uit de 
gemeentelijke · inkomsten te worden ge
kw.eten, als het Burgllrlijk Armbestuur 
daarin voor een deel bijdraagt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Beschikkende op het: bezwaar van C: :):'. 

Langeveld, gemeentegeneesheer te Heemskerk, 
tegen de beschikking van Onzen Minister van 
Financien, van 22. Juli 1916, Afdeelirig Pen
sioenen, 11·0 • 26911; tot vaststelling van zijn 
pensioensgrondslag ; · 

Den. Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 November 1916, 11°. 456; 

Op de voordracht van. Onzen Ministei· van 
Financien van 9 Januart. 1917, n°. 92, Afdee-
ling Pensioenen ; 

0., dat bij voormelde beschikking Onze 
Minister· vai:i ]l'inancien met in gang van 1 Octo
ber 1913 deri pensioensgrondslag van C. P. Lan
geveld gemeentegeneesheer te-Heemskerk, heeft 
vastgesteld op f 450 ; 

dat de belanghebbende als bezwaar aanvoe~t 
dat hij meent dat dit cijfer_onjuist is. vastgesteld 
en zal moeten bedragen f 1050; dat iIJ?.mers 
zijne jaarwedde, waarop hij door de gemeente· 
Heemskerk is aangesteld blijkens schrijven van 
den Burgemeester van Heemskerk van 4 April 
1895 f 1000 bedraagt, welke som dan ook aan
hem gedurende zijn diensttijd is uitbetaald en 
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thans ook nog wordt uitbetaald; dat hij boven
dien sedert zijne aanstelling jaarlijks f 50 van 
de gemeente heeft genoten voor vaccinatie en 
doodschouw waarvoor hij eveneens door de ge
meente is aangesteld, doch waarvan hij geen 
bewijsstukken bezit; ·dat de onjuiste ~aststel
ling waarschijnlijk een gevolg is van de omstan
digheid da top de akte van aanstelling afgegeven 
door den Burgemeester van Heemskerk den 
6den Februari 1914 is gesteld een hem eerst 
kortelings · bekend geworden, met . de stukken 
strijdige clausule uit de notulen der raadsver
gadering, waarin hij destijds werd benoemd, 
doch dat hij meent dat deze bijvoeging, als zijnde 
in strijd met de werkelijkheid, in deze van geen 
beteekenis is; dat de gemeente Heemskerk van 
meening is dat zijn pensioen naar een loon van 
f 1000 moet berekend worden en dan ook door 
de gemeente elk kwartaal f 24.50 van zijn loon 
wordt ingehouden, overeenkomstig de des
betreffende gemeenteverordening zijnde : 

2 % van f 19000 over 10 jaar . . f · 9.50 
2 %. van f 1000 voor eigen pensioen 5.-
4 % van weduwen- en weezenpen-

sioen ... - .. · ... 10.-

samen f 24.50 ; 
dat de gemelde bijvoeging uit de notulen 

waarschijnlijk hieruit voortspruit dat het Bur
gerlijk Armbestuur jaarlijks f 600 in de gemeen
tekas zou storten om de .gemeente in staat te 
stellen een loon van f 1000 per jaar aan den 
gemeente-geneesheer te kunnen geven en hij 
dan ook nimmer zijn ambt zou hebben aanvaard 
wa~eer de gemeente hem op minder dan f LOOO 
had aangesteld; dat hetgeen het Burgerlijk 
Armbestuur in· zijn loon heeft bijgedragen dus 
niet is geweest eene bijdrage aan hem maar aari 
de gemeente in de door haar aan den gemeente
geneesheer te betalen jaarwedde, op dezelfde 
wijze als het Rijk bijdraagt in de salarissen van 
onderwijzers wior minimum-jaarwedde, welke 
.het Rijk betaalt, evenmin voor de berekening 
van hun pensioensgrondslag wordt. afgetrokken ; 
dat'in het karak_ter der bijdrage van het.Burger
lijk Armbestuur zeker geene verandering wordt 
gebracht doordat ter vere~nvoudiging .van ad
ministratieven omslag die bijdrage. ad f 600 
rechtstreeks aan hem is uitbetaald ; 

0., dat artikel 2 H der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren .1913 onder ,,wedde" 
verstaat, ,,de onder welko benaming ook _aan 
eene gemeentelijke betrekking verbonden vaste 
1nkomsten" · en artikel 18 dier wet het bedrag 
der wedde doet ·in aanmerking komen voor de 
vaststelling- . van den pensioen~grondslag ; 

dat welis waar artikel 2.A bij de omschrijving 
. van het begrip ,,gemeente-ambtenaren" spreekt · 
van _betaling der wedde ,,uit gemeenteiijke in
komsten" maar dat, in ve:rband met ·het oyen
genoemde artikel 2 H, .de wedde ook dan geacht -
moet worden voor haar volle bedrag uit C:.e ge
meentelijke inkomsten te worden gekweten als 
het Burgerlijk Armbestuur daarin voor een deel 
bijdraagt hetzij dan da t di t gedeelte rechtstreeks 
aan den betrokken ambtenaar wordt uitgekeerd 
dan wel in de gemeentekas wordt g!)stort als 
aandeel in de wedde van den ambtenaar; 
- dat de belanghebbende blijkens schrijven 
van den Burgemeester van Heemskcrk van den 
4den April 1895 in de op dien datum gehotiden 
vergadering van · den Raad dier gemeente is 
benoemd tot gemeente-geneesheer op eene vaste 
jaarwedde van f 1000, terwijl hij bovendien 
sedert zijne aanstelling jaar lijks van de ge
meente heeft genoten f 50 voor vaccinatie en 
doodschouw ; 

dat nu wel blijkens de notulen van de even-. 
genoemde Raadsv~rgadering niet het volle be
drag van f 1050 maar slechts f 450 ten laste der 
gemeente zou komen, doch dat den gemeente- · 
raad bekend moest zijn en klaarblijkelijk bekend 
is geweest dat de overige f 600 werden gevonden 
door eene bijdrage van het Burgerlijk Armbe-
stuur; . 
. dat de gemeenteraad dus heeft bedoeld den 
helanghebbende aan te stellen op eene jaar
wedde, bedragende behalve de f 50 die hij heeft 
genoten voor vaccinatie en.doodschouw, f 1000, 
waarin voor een bedrag ~an f 600 ten behoeve 
van de gemeente zou worden bijgedragen door 
het Btirgerlijk Armbestuur,_ en de belangheb
bende, met zijne aanstelling op eene jaarwedde 
tot da t bedrag in kennis gesteld, de betrekking 
van gemeentegeneesheer heeft aanvaard; 

da t de wedde van C. P. Langeveld ~ls gemeente
geneesl_ieer derhalv~ f .1050 's jaars heeft be
dragen en zijn pensioensgrondslag op dit bedrag 
moet worden vastgesteld ; 

Gezien de Pen_sioenwet voor Ge gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevoiiden en verstaan: 
den pensioensgrondslag van C. P. Langeveld, 

gemeente-geneesheer te Heemskerk, te rekenen 
van 1 October 1913 vast te stellen op f 1050. 

Onze :Minister van Financien is befast enz. 
(W. v. d. B. A.) 

13 Januari 1917. BESLUIT, houdende wijzi
.ging. van- het verbocl van uitvoer van 
har8 en terpentijn. : S. 173. 



23 13 ;JAN UAR f. 1917 

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

Staat noodig is, den uitvoer 'van al~e harsen, 
go=en, asphalt en verdere harsachtige 
stoffen, alsmede mengsels en producten daar
van te verbiedcn ; 

Gezien de wet van 3 Augustus !914 (Staats-
blad n°. 344) ; , · . 

Op de voordracht ·van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en · van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 5 Januari 1917, 
Kabinet, Litt. Q2 ; 

Den· Raad . van State g~hoord (advies van 
9 Januari 1917, no. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 11 Januari 1917, Kabi
net, Litt. T5 ; 

Hebben goedgevonden en verstaati te 
bepalen: 

Het Eenig Artikel van Ons Besluit van 19 
Januari 1915 (Staatsblad n~. 20), wordt gelezen 
als volgt: 

·De . uitvoer van terpentijn, alle harsen, 
gommen, asphalt en verdere harsachtige 
stoffen, alsmede mengsels en productendaarvan, 
is verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wij behoudenc Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevalle~ daarvan 
-0ntheffing te doen verleeneµ, 

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 {Jtaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
,;al· worden gc,zonden aan den Raad van State. 
_ 's-Gr8!venhage, d~n 13de,n Januari 1917. 

_ WILHELMINA. , 
De Minister van Oorlog, BosBo.oM. , , 
De Minister van Financien, ANT. VA:N GrJN; 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg; 15 Jan. 1917.) 

13 Januari 1917. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van duiven, zoowel levend als 
gedood. S.' 174. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van duiven, zoo
wel levend als gedood te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad no. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 

Nijverheid en Handel van 6 Januari 1917, 
Kabinet, Litt. W2 ; 

Den Raad van .State gehoord (advies van 
9 J anuari 1917, n°, 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 11 Januari 1917, Kabi- · 
net, Litt. U5 ; 

Hebben goedgevonden en verstaah te 
bepalen: 

Eenig Artilcel .. 
De uitvoer van duiven, zoowel levend als 

gedood, 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 Financieh 
en van Landbouw, Nijverheid 'en Handel zijn, · 
ieder voor zooveel hem betreft, betast 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 13den Januari 1917. 
- WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog; BosBooM. 
De 11finister. van Financii!n, ANT. ·vAN GrJN. 
De Min. van· Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 15 Jan. 1917,) 

13 Januari 1917. BESLUIT, _houdende aanwij
zing ·van Zwijndrecht -ai:s _ losplaats. van 
ruw zout of zouthoudend water bij invoer 
te ·tande .·met· spoorwagens. S. 175. 

WIJ WILHELJ.v!INA, ENZ. 
Op de voordracht. van Onzen Minister vari 

FinanciJn van 10 Januari -1917, afdeeling 
Accijnzen, n°. 54; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September· 
1892 (Staatsblad n°. 227), artikel.2 van Ons be
sluitvaµ 3Januari 1908 (Staatsbladn°. 2) en Ons 
besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad n°. 162) ; 

Hebben · goedgevonden en verstaan te 
bepalen: · . 

Met ingang van cl~ dagteekening van dit 
besluit wordt Zwijndrecht_ mede aangewezen 
als losp_laats van ruw zout en zouthoudend 
'l)'ater bij invoer te lanie met spoorwagcns. 

Onze J\llinister van Financien, is -belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblacl en in cie Staatscourant zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, ANT. YAN GrJN .. 
(Uitgeg. 30 Jan. 1917.) 
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16 Januari 1917. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Siaatsblad n°. 62), l_aatste
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 176. 

·18 Januari 1917. -BESLUIT, tot wijziging van 
. het Koninklijk. Besluit van 15 Mei 1913 
(Staatsblad n°. 182), zooals het bereids 
gewijzigd is bij dat van den l 7den April 
1914 (Staatsblad n°. 182), houdende vast
stelling van bepalingen omtrent de in
richting van het Departement van Bui
tenlandsche Zaken. S. t 77. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den tijdelijken Voor
zitter van den Raad van lVIinisters van 7 Maart 
1916, La. A, Kabinet, en van Onzen Minister 
van J:luitenlandsche Zaken .van 28. Augustus 
1914, ·Afdeeling Comptabileit, n°. 18904; 

De Raad van Stat.e gehoord (advies van· 
28 Maart 1916, no. 31); 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
11 J;uiuari 1917, La. B. Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1 van Ons besluit van 15 Mei 1913 

(Staatsblad n° .. 182) zooals het gewijzigd is 
bij dat van den l 7den April 1914 (Staatsblad 
n°. 182), te lezen als volgt : · 

,,Het aantal burgerambtenare_n in-de rangen 
van Administrateur, Referendaris,. Hoofd-· 
commies, Commies, Adjunct-commies eii Klerk 

. bij ii.et Departement van ·Buitenlandsche 
Zaken bestaat uit ten hoogste : 

2 :Administrateurs ; 
. 3 Referendarissen ; 
· 6 Hoofdcommiezen ; 
23 Comntjezen, Adjunct-commiez_en en Kler

. ken." 
Onz_e Minister van Buitenlandsche Zake1i . is 

18 Januari 1917. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
28 April 1913 (Staatsblad n°. 144), houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de 
inrichting van het Departement van 
Justitie. s. 178., 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den tijdelijken Voor

zitter van den Raad van Ministers van· den 
7 Maart 1916, La. A, Kabinet, en van Onzen 
Minister van Justitie van· den 13 Januari 
1916, Afdeeling A.S., n°. 95, Geheim; 

Den Raad van State· gehoord (advies van 
28 Maart 1916, n°. 31); 

Gezien het n:ider rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
lI Januari 1917, La. B, Kabinet, en van 
Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 

·1917, Afdeeling A.S., n°. 50, Geheim; · 
Heoben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Artikel.I van Ons besluit van den 
·28sten April 1913 (Staatsblad n°. 144), gewij
zigd bij Ons besluit van 16 December 1915 
(Staatsblad n°. 512) wordt gelezen aL~ volgt: 

,,Het aantal burgerambtenaren in . de ran
·gen van .A:dministrateur, Referendaris, Hoofds 
commies, Commies, Adjunct-commies en·Klerk 
bij het Departement van· Justitie bestaat uit 
tep. hoogste : 

7 Administrateurs ; 
10 Referendarissen ; 
16 Hoofdcommiezen·; · 
68 Commiezen; Adjunct-commiezen en Kler

ken". 
2 . .. Dit besluit treecft in werk:ing met in

gang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Btaatsblad en van de Staats
rourant, waarin het is geplaatst. 

Onze lVIinister van Justitie is belast met 
de uitvoering van <lit ·besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad .en in de Staatscoura:,,,t 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

belast met-de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staat[!blad zal worden geplaatst ·_ 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1917. 

WILHELMINA. 

. _De Minister van Justitie, B. ORT. 

(U_itgeg. 25 Jan. 1917.) 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van ]3iiitenlandsche Zaken,. 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 24 Febr. 1917.) 

18 ·Januari 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van den 25sten 
April 1913 (Staatsblad n°. 141), houdende 
vaststelling van bepalingen -omtrent de 
inricht~g van het Departement van Bin
·nenlandsche Zaken. S. 179. 
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WIJ.WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den tijdelijken Voor

zitter van den Raad van Ministers van 7 Maart 
1916, La. A, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1916, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport: van den tijde
lijken Voorzitter_"van ·den Raad van Ministers 
van 11 Januari 1917, La. B. Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. Artikel 1- van- Ons ·besluit van den 

·25sten April 1913 (Staatsblad n°. 141) te lezen 
als volgt: 

,,Het aantal burgerambtenaren·, in de ran
gen van Administrateur,- Referendaris, ·Hoofd-. 
commies, Commies, Adjunct-commies en Klerk 
bij het Departement van Binnenlaridsche 
-Zaken bestaat uit ten hoogste : 

2 Administrateurs ; 
6 Referendarissen ; . 

18 Hoofdcommiezen:; 
28 Commiezen, Adjunct-commiezeri en Kler

ken, 
2°. met afwijking van het bepaalde sub 

1°. het aantal Referendarissen tijdelijk vast 
te stellen op 8; 

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 en aan de Algemeehe 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van· Staat, 
. JJfinister van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT V. D. LINDEN. . 
· (Uitgeg. 19 Jan. 1917.) 

18 Januari 1917. BESLUIT, tot wijziging .van 
het Koninklijk Besluit van ·4 Fe.bruari 
1915' (Staatsblad n°. 68), houdende vast

. ·stelling van bepalingen omtrent de in-
- richting van het Departement van Fi-

riancien. S. 180. · 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den tijdelijken Voor

zitter van den Raad van Ministers van 7 Maart 
1916, La. A, Kabinet, en van Onzen Minister 
van Financien van den 19den Februari 19i6 
n°. 24; Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1916, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van den tijdelij
ken Voorzitter van den Raad van Ministers 
van 11 Januari" 1917, ·La. B. Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1 van Ons voormeld besl~it van 

4 Februari 1915 (Staatsblad n°. 68) te lezen 
als volgt·: 

,,Het aarital burgerambtenaren, bij het 
Departement van Financien bestaat, behalve 
de Secretaris-Generaal, uit : 

4 Administrateurs, waa:ronder een tevens 
Thesaurier-Generaal ; 

12 · Referendarissen ; 
12 Hoofdcommiezen ; 
95 Commiezen,' Adjunct-commiezen en Kler

ken; 
1 Hoofddirecteur der - directe belastingen, 

invoerrechten en accijnzen ; 
3 Hoofdinspe'cteurs ; 

. 1 Inspecteur ; 
4 Ontvangers; 
3 Rijksklerken der directe belastingen, in

voerrechten en· accijnzen ; 
. 1 Inspecteur va~ den waarborg en de be

lasting der gouden en zilveren werken ; 
1 H~ofddirecteur van de registratie, de hy-

potheken en het kadaster ; 
1 Directeur ; · 
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 uitvo();ring van dit 
0

besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal word.en geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer . 

's-0,ravenhage, den 18den Januari 1917. 
. WILHELMINA. 

De JJfi;,,ister van Financi~n, ANT. VAN GIJN, 
(Uitgeg. 6 Febr. 1917.) 

18 Januari 1917. BESLUIT, houdende vast, 
stelling van, ·bepalingen omtrent de in
richting van het' Departement van Oorlog. 
-s. 181. . 

_WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de vo_ordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van _3 Februari 1916, Kabinet, litt. 
Xl5; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1916, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Voorzitter- v;an· den Raad van Ministers van -
11 Januari 1917, La. B, Kabinet; 
- Gelet op arl. 4 van- Ons Besluit van 21 April 

1913 (Staatsblad n°. 136) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ·. 
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Onder in trekking van Ons -Beshiit : van 2 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 174) te bepalen als 
-volgt: 

Artikel I. 
Het aantal burger"ambtenaren, in de rangen 

-van Administrateur, Referendaris, Hoofd-
-0ommies, Commies, Adjunct-commies en Klerk 
bij het Departement van Oorlog bestaat. nit 
-ten hoogste : · · 

4 Administrateurs; 
7 Referendarissen ; 
9 Hoofdcommiezen ; 

74 Commiezen, Adjunct-commiezen en Kler
ken, die hebben voldaan aan het voor hunne 
aanstelling vereischte examen of aan een door 
Onzen Minister van Oorlog _ daarmede _gelijk
gesteld examen. 

Artikel II. 
Het tegenwoordig personeel zal geleidelijk, 

-voor zooveel noo_dig, warden gebracht op de 
in Ar~i"kel I vastgestelde formatie. 

Artikel III. 
- Eene opengevallen plaats zal, behalve door 

aanstelling in denzelfden ra.ng, aangevuld kun
nen worden door aanstelling in lageren rang. 
In dat geval mag het voor de tusschenge
legen rangen vastgestelde aantal overschrl3den 
warden. 

.Onze Minister van Oor!og i!l belast met . "de 
uitvoering van dit Beslu_it, hetwelk gelijktij
dig in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal warden geplaatst : e11 waarvan afschrift 
zal worden gezonden 'aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1917. 
- - WILHELMINA. 

·De 1Winister van Oorlog, Bosi3ooM. 
(Uitgeg. 26 Jan.1917.) 

18 Januari 1917. · BESLUIT, tot wijziging van 
het _ Koninklijk besluit _ van den 13den 
Mei 1_913 (Stadtsblad n°. 180), houdende 
vaststelling van . bepalingen ◊nltrent de 
inrichting van het, Departement . van 
-Kolonien. S. 182. · · · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den 'tijdelijken VoCJr: 

zitter van den Raad van Ministers van 7 Maart 
1916, La: _A, Kabinet, en van Onzen Minister 
vil-Ii.Kolonien van 8 August~s1914, Kabine"t, 
Litt. Hl5 ; 

Den Raad van Sta_te gehoord (advies van 28 
Maart 1916. n°. 31); 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den. Raad van :Ministers van 
11 Januari 1917, La. B, Kabinet; 

Hebben goedge_vonden en verstaan: 
Artikel 1 van Ons besluit van 13 Mei 1913 

(Staatsblad n°. 180), te lezen als volgt : 
,,Het aantal burgerambtenaren in de ran

gen van ·Administrateur, Referendaris, Hoofd
commies, Commies, Adjunct-commies en Klerk 
bij · het Departement van Kolonien bestaat 
uit ten hoogste : 

4 Administrateurs, 
13 Referendarissen, 

· 13 Hoofdcommiezen, 
92 Commiezen, Adjunct-commiezen en Kler

ken." 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit hesluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal -warden ·geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden_ gezonden aan den Raad _ 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, _den 18den Januari 1917. 

WILHELMINA. 

De 1Winister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

([J__itgeg. 30 Jan. 1917.) 

18 Janµari 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 Mei 1913 
(Staatsblad n°. 171), h_oudende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departe~ent van Waterstaat. 
s. 183. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht van den tijdelijken Voor, 
zitter van den Raad van Ministers van 7 Maart 
1916, La. A., Kabinet, en .van o'nzen Minister 
van Waterstaat -van 12'Februari 1916, n°. 9, 
.Afdeeling Comp~abiliteit (Kabinet); 

Den _Raad van State gehoord (advies van 28 _ 
Maart 1916, n°. 31); 

Gezien het nader ra,pport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van lYiinisters van 
11 Januari 1917, La._ B., Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 1- van Ons besluit van 2 Mei 1913 

(Staatsblad n°. 171) te lezen als volgt: -
Het aantal burgerambtenaren in de rangen 

van- Administrateur, Referendaris, · Hoofd
_commies, Commies, Adjunct-commies en Klerk 
bij, het D~partement van Water~taat be_staat 
uit ten hoogste : 

3. Administrateurs, 
10 Referend_arissen, 
7 Hoofdcommiezen,, 

58 Commiezen, Adjunct-commiezen en Kler
ken. · 

Onze J'vlinister van Waterstaat is _belast mi,t 
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de uitvoering _van dit beslujt, hetwelk in het 
Staatsblad ·zal worden geplaatst, en waarvan. 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's:Gravenhage, den 18den Januari 1917. 

WILHELMINA. 

_De Minister van Waterstaat,. C, LELY. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1917.) 

18 Januari 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 ·Mei 1913 
(Staatsb/,ad -n°. 172), hiiudende va;tstel
ling van· bepalingen omtrent de inrichting. 
van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. S. 184. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den tijdelijken Voor
zitter van den Raad van Ministers van 7 Maart 
1916, La. A, Kabinet, en van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
20 Juli 1915, n°. 23, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 28. 
Maart 1916, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van den tijdelijken 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
11 Januari 1917, I,a. B, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De artikelen I en IV van Ons besluit" van 

2 Mei 1913 (Staatsb/,ad n°. 112) zullen warden 
gelezen. als volgt : 

Artikel I. 
,,Het aantal burgerambtenaren in de rangen 

van Administrateur, Referendaris, Hoofd-· 
commies, Commies, Adjunct-commies en Klerk 
bij _het Departement van Landlfouw, Nijverheid 
en Handel bestaat uit ten hoo~ste : 

4 Administrateurs 
12 Referendarissen 
16 Hoofdcommiezen 

_81 Commiezen, Adjunct-commiezen en Kler
ken.'' 

Artikel IV. 
,,Onder het aantal Comriliezen, Adjunct

,commiezen en Klerken, genoemd ·in,Artikel I, 
:zijn niet begrepen de tegenwoordige klerken, 
<lie zijn aangesteld zonder te he b ben voldaan 
aan· het daartoe afgenomen examen of aan een 
<laarmede, door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel gelijkgesteld examen." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsb/,ad zal warden 
geplaatst en .waarvan afschrift zal warden 

gezonden · aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Reke~kamer. 

's-Gravenhage; den 18den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 30 Jan. 1917. )· 

18 Januari 1917. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van schuimaarde . . S. 185. 

W~J WILHELMINA, ENZ. • 
· Overwegencle, dat het in het belang van 

den Staat noodig_ is, den uitvoer van schuim
aarde te verbieden ; 

Gezien· de wet van 3 Augustus 19i4 (Sf~ats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van _Financien en van Landbouw; 
Nijverheid en Handel van 1.3 Januari 1917, 
Kabinet, Litt. U' ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Januari 1917, n°. 30); 

Gezien het nader rapport :van Onze voor
noemde :Ministers _van 17 Januari 1917, Kabi
net, Litt. T 7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
_bepalen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer va1i schuimaarde is verboden 

van den dag der afkondiging vaI\ dit Besluit. 
Wij behouderi Ons v_oor -dit -ve~bod. tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
on theffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van l,andbouw, Nijverheid en Handel 
zijn, ieder . voor z·ooveel hem betreft, belast 
met de. uitvoering · van dit Besluit, dat in het 
Staatsbl:ad zai warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State.· 

's-Gravenhage, den 18().en Januari 1917. 
WILHELMINA. 

De Mjnister van Oorlog, BosBOOM. 
De .Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
De .ivfi~. va; Landbouw, Nijverheid en Handel, 

0

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 19 Jan. 1917.) 

19 Januar_i 1917. BESLUIT, waarbij de arti
kelen 21, en 22 van. het Reglement voor 
de Rijks . Hoogere Burgerscholen, vastge
steld ·bij Koni.nklijk besluit van 30 Augus
tus 1864(Staatsbladn°. 91),laatstelijk gewij-. 
zigd bij Koninklijk besluit van 23 Januari 
1902 (Staatsblad n°. 7), warden aangevuld, 
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artikel 23 van'dat Reglement .worqt ge
wijzigd en aangevuld - en het Koninklijk 
besluit van 9 Januari 1905 (Staatsblad 
n°. 27) wordt ingetrokken. S. 186. 

WrJ WILHELMINA; ENZ. . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
20 November 1916, n°. 18835/3, afdeeling 
.Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk ·besluit van 30 Augus
tus 1864 (Staqtsblad n°. 91) laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 23 Januari 1902 (Staats
blad n°. ·1), zoomede ,Ons becluit van 9 Jariuari 
1905 (Staatsblad n°. 27); 

Overwegende, dat ·het wenschelijk is het 
Reglement voor de Rijks Hoogere Burgerscholen 
vastgesteld bij de eerst aangehaalde besluiten, 
aan te vullen met voorschriften inzake den 
maximum-duur voor het volgen ·der-lessen· in 
dezelfde klasse en de vergoeding, dcior de leer
li_ngen verschuldigd voor programma en les
rooster, de bepalingen in dat Reglemerit 

·110pens de kostelooze toelating van leerlingen 

woording der ·schoolgelden aangewezen, wor
den kosteloos tot de school toegelaten. Aan 
leerlingen wier ouders · of voogden, of die -bij 
meerderjarigheid zelve eeh zoo gering inkomen: 
hebben, dat zij buiten staat .moeten geacht. 
warden de boeken· en leermiddelen te bekosti-
gen, ltunnen deze geheEJl of ten deele van Rijks
wege . in bruikleen warden verstrekt volgens 
door ~en Minister vast te stellen regelen." 

b. in .te trekken ·Ons besluit van 9 Januari 
1905 (Staatsblad no. 27). 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is _belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in. het Staatsblad, 7,_al warden geplaa," at en waar
·van afschrift zal . worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19clen Januari 1917. 
WILHELMINA., 

De 211-inister van Stadt, · 
Min·ister van Binnenlandsche Zaken, · 

OoR'l' V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 12 Febr. 1917.) 

te herzien en de ,,voorwaarden" dienaangaande, 19 Januari" 1917: BESLUIT, houdende nadere 
vastgesteld bij het · laatst aangehaald besluit, wijziging : 
in te trekken; 1°. van het Koninklijk besluit _van 5, 

·Den Raad van State gehoord (a<ivies van Augustus 1888 (Staatsblad n°.· 113), tot 
30 December 1916, n°. 15r; . - bepaling van het maximum der verpleeg- -

G~zien liet nader rapport van Onzen voor- .den en het minimum der. geneeskundigen. 
noemden Minister van 11 Januari 1917, no. 216, in. het · krankzinnigengesticht ,,-Reinier 
afdeeling Onderwijs; van Arkel" te 's-Hertogenbosch, 

Hebben goedge.;,,onden en verstaan: 2°. van het Koninklijk besluit van 5: 
a. te bepalen: Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot 
1°. tusschen l:iet 3de en 4de lid van art. 21 bepaling van het maximum der verpleeg-

van voornoemd Reglement wordt een nieuw den en het minimum der geneeskundigen 
_lid ingevoegd luidende : ,,Aan leerlingen, die in het krankzinnigengesticht ,, V ciorburg". 
voor de derde maal voor· eene hoogere klasse te Vught. S. 187. 
worden afgewezen, wordt, . behoudens buiten- WrJ· WILHELMINA, ENZ. 
gewone omstandigheden, door. den Minister Op de voordracht van Onzen Minister van-
te beoordeelen~ de verdere toegang tot de •. Staat, l.VIinister van Binnenlandsche Zaken van 
school ontzegd" ; 11 Januari 1917, n°. 15888 .-1916, afdeeling 

2°. · aan het vierde lid van art. 22 van voor- Vol]mgezondheid en Armwezen; 
noemd Reglement worden toegevoegd de vol- Gelet op de wet van 27 April 1884 ·(Staats
gende woorden: ,,en _van den lesr9oster .. De .blad n°. 96), laatstelijk,gewijzigd bij de wet 
leerlingen.die van de _betaling van.schoolgeld van·27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 
zijn vrijgesteld ontvangen een en antler koste- Hebben goedgevonden. en verstaan :. 
loos, voor de overige le~rlingen is deswege een . te bepalen : 
bedrag van f 0.25 verschuldigd." - . Artikel I. 

3°. art. 23 van voornoemd reglement wordt Aan artikel 1 van het _Koninklijk besluit 
gele~en als volgt: van 5. Augustus 1888 (Staatsblad n°. 113) 

,,Het bedrag van het schoolgelq. wordt door wordt een nieuw, t_weede lid toegevoegd, lui
den Minister vastgesteld. Leerlingen, wier · dende als volgt : 
ouders of voogden of die, bij meerderjarigheid, · ,,Bovendien- mogen in het gesticht, gedu
zelve minder inkomen hebben dan de grens, _rende het tijdvak, eindigende 31 December, 
voo~ de betaling van· schoolgeld in_ de ·veror- · 1918, nog 25 manneu- en 25 vrouwen warden 
dening · op de hefting, invordering en verant- , verpleegd." 
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Artikel II. 
In het 2de lid van art. 1 van het Koninklijk 

:besluit _ van 5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 
-114), zooals dat artikel gewijzigd is bij Onze· 
:hesluiten van 7 April 1900 (Staatsblad n°. 42), 
van 26 Mei 1906 (Staatsblad n°. 114) en van 12 
Januari 1916 (Staatsblad n°. 15), wordt in plaats 
-van ,,31 December 1916" gelezen ,,31 December 
1918". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de :uitvoering van dit 1:iesluit, 
dat in het Staatsblad -zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat,_ Min. van Binne'IJ,l. Zaken, 
CORT, v. D. LINDEN.

(Uitgeg. 9 Febr. -1917.) 

19 Januari 1917_- BESLUIT, houdend(;) nadere 
w1Jz1gmg v;i,n het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur _der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het 
landgoed .,,Endegeest" . gemeente Oegst
geest, een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 188. 

,WIJ WILHELMINA, ENZ, - . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister_ van J3innenlandsche -_ zaken, 
van 11 Januari 1917, _n°. 15755/1916; afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen ·; 

Gelet op_ de wet van 27 April ·1884 -(Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad no. 165) ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan·:· 
te bepalen : ' 
In artikel 2 van het Koninklijk besluit 

van 16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
zooals dat wordt gelezen ingevolge Onze be
sluiten. van 2 -Juni 1913 · (Staatsblad n°. 199), 

_ van 5 December 1914 _(Staatsblad n°. 549) en 
van 16 September 1915 (Staatsblad n°.· 397), 
worden_nader de volgende wijzigingen gebracht. 

In het derde lid wordt in de -plaats yan ,,31 
December 1916'" gelezen ,,30 Juni 1917". 

In het vierde lid wordt. in de pla,i,ts van 
,,31 December 1916" gelezen ,,31. December 
1917". 

Onze Minister van .. Binnenlandsche 'Zaken 
is belast met_ de· uitvoering v;m <lit_ besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1917. 
WILHELM];NA. 

De lYlin. _van St1Jat, lYlin. van Binnenl, _Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 9 -Febr. 1917.) 

20 Jan1tar/ 1917. WET, houdende wijzigiilg 
der Successiewet. 8 .. 1S9. _ 

Bijl. 2• Kamer 1915/16, n° .. 210, 1-25, 
324, n°. 1-6. 

Hand. · idem 1915/16, bladz. 23M-2431, 
2433-2462, 2520, 2521 ; -1916/17, .bladz.- 933-✓ 
936. . 

Hand. l• Kamer i916/17, bladz. 39c-45, 53-
59, 71-94, 145, 171-175, 177-181, 183-207. 

·wrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen, hebben, 

dat het wenschelijk is tot vermeerdering van de 
gewone inkomsten des Rijks de belasting, die 
onder den naam van recht van successie wordt 
geheven, te verhoogen, ·de bela~ting, c,ie van 
schen)tingen wordt geheven, nader te regelen en 
de uitkeeringen krachtens overeenko_mst van 
levensverzekering aan be lasting te onderwerpen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raacj. van State, enz. 
' Artikel I.. 

In de wet van. den 13den Mei 1859 (Staats
blad n °. 36 ), zooals zij is gewijzigd en aangevuld 
door _de wetten van den_ 28sten Mei 1869 
(Staatsblad n°. 95), van den 9den Juni 1878 
(Staatsblad n°. 95), van den 3lsten Deceµiber 
1885 (Staatsblad n°. 263), van den 24sten Mei 
~$97 (Staatsblad no. 154), zooals deze wet is 
gewijzigd door die Yan den 29sten Januari 1898: 
-(Staatsblad n°. 35), van den 2:lsten Mei 1911 
(8taalsblad n°. 32) en van den 6den ~laart 1915 
(8/aafsblctd n°. 143), worden de volgende ver
anderingen gebracht: _ 

§ 1. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
,,Krachtens deze wet worden de volgende 

belastingen geheyen : 
1 o. regt van· successie van_ de waarde van al 

wat geerfd of verkregen wordt uit den boedel 
van een ingezeten des Rijks-door zijn overlijc 
den;-· 

20. regt ·van overgang van. de waarde van alle 
onroerende zaken,. binnen .. het Rijk gelegen 
of gevestigd, door erfenis, legaat of schenking 
verkregen · van ' iemand die niet is ingezeten 
des Rijks; 

3°. regt·van schenking van de waarde van al 
wat door. schenking wordt verkregen van een 
ingezeten des _Rijks. 

Onder -schenking· wordt, voor de toepassing 
dezer -wet, behalve de schenking geregeld in 
den ·elfden titel van het derde ·boek van het 
Burgerlijk Wetboek, _begrepen elke overdragt 
om niet van het bezit van roerende zaken, 
waarvoor het bezit als volkomen titel geldt 
en elke an:dere bevoordeeling uit vrijgevigheid 
1I1Eit uitzondering evenwel-- van- bevoordeeling 
als gevqlg van verwerping door een erfgenaam 
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_of legataris of-door bruik- of verbruikleen :van 
roerende zaken, · verrigting van· diensten of 
verstrekking ·van kost en huisvesting. 

Eene bevoordeeling door een - beding ten 
behoeve van een derde wordt geacht te zijn 
eene schenking door dengene, die het beding 
maakt, aan den derde. 

Waar -in deze wet .vordt gesproken van ,,het· 
Rijk"-, wordt daaronder. verstaan ,,het- Rijk in 
Europa". 

§ 2. Na artikel 1 worden de volgende 
artikelen ingevoegd: 
: ,,Art. Ia. Voor ingezeten des Rijks w:ordt, 

voor de toepassing dezer. wet, gehouden ieder 
die binnen het Rijk zijne woonplaats- heeft. 

Zij die in Nederlandsohen diploniatieken 
dienst buiten Jiet Rijk verblijf houden en de 
•bij hen inwonende leden _van hil!) gE,zin worden 
aLg ingezetcnen van het Riik besohouwd en 
geaoht woonplaats te hebben· binnen den kring 
-van het, kantoor der suocessieregten n°. I te 
's-Gravenhage. 

In geval van schenking door- een regtapersoon 
wordt de plaats waar de sohenker is gevestigd 
als zijn woonplaats aangemerkt.-

Art. lb. Eene sohenking, door iemand 
die ingezeten des Rijks was, gedaan binnen 
het jaar nadat hij het Rijk metterwoon heeft 
verlaten, wordt aangemerkt ·als eene sohenking 
door een· ingezeten des Rijks ; de laatste 
woonplaats · van den ·sohenker binnen het 
Rijk geldt in dit geval als diens woonplaats. 

Art. lo. De verklaring van vermoedelijk 
overlijden . ":ordt, voor de· toepassing dezer 
wet, met werkelijk ovcrlijden in alle opzigten 
ge.Jijk gesteld, behoildens teruggaaf van het 
dientengevolge geheven regt met de verhoo
gingen en boeten, in de gevallen bij de arti
kelen 538, 541, 542 en 543 van het Burgerlijk 
Wetboek voorzien .. 

De dagteekening. der verklaring wordt . als 
· de dag van het overlijden besohouwd." 

§ 3. Het eerste lid van artikel Ibis vervalt. 
Het tweede en het derde lid van dat arti

kel worden als _a.rtikelen ld en le in de wet 
opgenomen. 

§ 4. Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
,,De regten worden door ieder der erfgena

men, legatarissen, begiftigden en verdere ver
krijgers gedragen voor hetgeen door : hem 
wordt verkregen, voor zoover daaromtrent 
door den. ·erflat_er of schenker niet anders ·-is 
bepaalcl. · 

· Ieder die zaken erft ~f verkrijgt onder bezwaar 
van een nit a·ezelfde nalatenschap verkregen 
vrnchtgobruik en .ieder, aan wien zaken worden 

geschonken ·onder .. bezwaar van een door den 
·schenker ten behoeve van zioh of een derde 
voorbehouden vrilohtgebruik, :is, voor zoover 
daaromtrent door den erflater of schenker 
niet anders is bepaald, bevoegd te vorderen, 
dat de regten, deswege door hem .verschuldigd, 
word.en betaald nit de met vruohtgebruik 
bezwaarde zaken, tenzij de vruohtgebruiker 
mogt verkiezen het bedrag voor te schieten. 
Wegens deze beta]Jng of dat voorschot is aan 
den· vruohtgebruiker geene vergoeding ver
schuldigd." 

§ 5. Het eerste lid van artikel 3 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De erfgenamen· zijn, niettegenstaande de 
beschikkingen van den erf~ater, ieder in even
redigheid van zijn erfdeel, aansprakelijk voor 
het regt van. successie door_ en bij het_ overlij
den van den erflater verschulcligcl." , 

Het laatste lid van artikel 3 vervalt. 
§ 6., In het eerste lid van artikel 4 wordt 

achter hct woorcl ,.,regten" ingevoegd: ,,van 
suocessie en van- overgang". 

Het twcede lid van artikel 4 vervalt. 
§ 7. · Na artikel 4 wordt ingevoegd: 
,,Art. 4a. Behoudens de bepaling van het · 

volgend artikel, is zoowel de sohenker als de 
begiftigcle voor het geheel aansprakelijk voor 
het regt van schenking." 

-§ 8. In artikel 5, 3°, · worden de woo~clen 
,,erfenissen of legaten" · verv·angen ' door : 
,,erfenissen, legaten of schenkingen". 

§ 9. Na artikel 8 worclt ingevoegd: 
,,Art. Sa.. 's -Rijks ambtenaar is bevoegd 

tot ZE;kerheid van de voldoening der versohul
digde regten conservitoir beslag te leggen op 
de zaken, waarop bij het vorig artikel een 
voorregt is toegekend. 

In het ~xploit wordt het bedrag vermeld, 
dat · voor regt verschuldigd wordt geacht. 

Voor het leggen van <lit beslag is ver!~f 
noodig van den president van' de regtbank in 
welker ressort het sterfhuis of - zoo het regt 
van overgang betreft ~ bet omoerencl goed ge
legen is ; dat verlof wordt alleen geweigerd 
als naar het oordeel van den president ·vol
doende vrees voor benadeeling van 's Rijks 
schatkist niet bestaat ; van waarde verklaring 
van het beslag behoeft niet te worclcn gevraagd ; 
overigens ziju de bepalingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvorderirig,'· regelende het 
conservatoir beslag,- toepasselijk. 

Het beslag vervalt van regtswege: lo. na 
]:ietaling van_ het in het exptoit genoemd be
drag ; 2°. zes maanden na betaling van het 
blijkens eene inged_iencle memorie van aan-
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gifte verschuldigd regt, indie_n _b,innen dien tijd 
geene vervolgingen overeenkomstig de arti
kelen 36 en 38 zijn ingesteld; is dit wel het ge"val, 
dan vervalt het beslag, nadat v_oldaan is hot- . 
geen na~er gevorder.:1 werd of blijkt _verschul
dig.i te zijn, of nadat gebleken is, dat de vor
dering ten onregte is ingesteld. 

' sta'.1t, wic de daarov regthe~benden zijn e~ wie 
met de uitkeering is· of zijn _belast. 

Indien het bedrag, waarvoo~ bet beslag 
is gelegd, is ·voldaan, kan na het tijdstip, in 
het vorig lid onder 2° .. genoemd, warden te
ruggevorderd wat meer is betaald dan voor 
regt en boete aan de schatkist verschuldigd 
is, met de rente van het terug te geveri bedrag; 
berekend naar vier ten honderd in het jaar, 
van den dag der betaling tot dien der terug
gaaf. 

De terugvordering moet geschieclen binnen 
twee jaren na gemeld tijdstip." · 

§' 10. In artikel 10 warden . de volgende · 
wijzigingen gebracht: 

Het onder 5° bepaalde vervalt; 60-wordt 50_ 
. Het voor!aatste lid van het artikel vervalt. 
In het· laatste lid wordt in de p!aats van 60 

gelezen 50_ 
§ 11. Artikel H vervalt; _de artikelen 12, 

13. en ·14 -warden artikelen 11, 12 en 13. 
§ 12. Na artikel 13 (otl.:! 14) ~orden ·ae 

volgende artikelen ingevoegc1 : 
,,Art. 14. In de memorie van· aangifte 

eener nalatenschap moet tevens warden op
genorrteri'· de ·aarigifte· van aan ·regt o'nderwor
pen schcnkingen van den over!edene door 
de· aangevers of hunne echtgenooten ont
vangen, waarvan nog niet aap.gifte is gedaan. 
. In iedere meinorie van aangifte eener 

nalatenschap behooren de : aangevers ·ieder 
voor zich te verklaren, dat zij en, voor zooveel' 
hun bekerid -is, hunne echtgenooten, behalve 
de door hen vroeger of thans b_ij deze mi,mo
rie aangegeven .schenkingen, in geenerlei. vorm 
van den crf!ater eenige aan regt· onderworpen 
schenking in den zin van deze wet hebben 
ontvangen. 

Zij die aangifte doe~ voor- of als regtsver
tegenwoordigers van anderen verklaren het· 
vorenstaande, voor zooveel noodig, ~ede· voor 
zich en, voor zoovecl hun bekend is, ten aan
~ien van hunne echtgenooten en van hen, voor 
wie zij optroden. 

Art. 14a. In iedere memorie van aangifte 
. eener nalatcnschap wordt opgegeven of het 

aan de aangevers . bekend .is, dat ten gevolge 
van het overlijden · van den erflater, krachtel)-S 
eene · •:.over!)'lnkomst . · van levensverzekering, 
uitkeeril\g·· in.; kapitaal of ·rente . moet plaats 
heboen, .en zoo .ja, waarin de uitkeering be-

Art. 14b. De aangifte voor het regt vall' over
gang geschiedt door de verkrijgers der zaken 
bij schriftelijke memorie ten kantore in welks. 
kring de· zaken gelegen of gevestigd zijn. 

Ten opzigte van den inhoud der aangifte 
gelden, voor . zooveel mogelijk, de bepalingen. 
van artikel 10 : 1°, 3°, 4° en. 5°; oo'k het laatste 
lid van dat artikel is toepasselij¼:, 

Art. 14c. De aangifte voor het regt van 
schenking geschiedt door den schenker en 
den begiftigde te zamen of ieder afzonder

·lijk bij. schriftelijke memorie ten kantore, in 
welks kring de woonplaats van den schenker 
is gelegen ; indien het eene schenking betreft, 
door meer dan een persoon te zamen gedaan, 
kan de· aangifte geschieden ten kantore in 
welks kriilg de_ woonpiaats van een of meer 
himner is gelegen. · 

Op den. inhoud der aangifte, ingediend door 
eene van de part.ijen bij _.de schenking; kan 
·niet door of tegen de ·andere p'artij beroep 
warden geclaan., doch 's Rijks ambten.aar is 
bevoegd aan de andere partij <lien . inhoud 
mede te deelen .. 

Bij de memorie wordt aangifte gedaan van ~ 
1°. den aard en de waarde van hetgeen 

door den begiftigde · wordt verkregen, met·· 
opgaaf van het tijdstip der verkrijging en met 
omschrijving det geschonken ,goecleren over- . 
·eenkomstig het bepaa!de in artikel 10, 10; 

2°. de aan de ·schenking verbonden · 
lasten· en verpligtingen, omschreyen overeen
komstig artikel 46 ; 

3°. de verwantschap ,die tusschen schenker 
en begiftigde bestaat en den ouderdom van de 
personen, van wier !even een· verkregen vrucht
gebruik of periodieke uitkeering afhankelijk is ; 

4°. de opgaven, bedoeld in artikel 10, 5°, 
indien zaken word.en verkregeµ, welke reeds 
met vruchtgebruik zijn belast. 

In elke aangifte, met uitzonclering van clie, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 20a, moc
ten bovendien warden vermeld de schenkin
gen, ged urencle de laatste twee j aren door den. 
schenker aan den begiftigJe geclaan ; indien., 
in dien tijd gcene schenkingen zijn gedaan, 
moet dit. warden verklaarJ. 

.Indien overeenkomstig 3° of 4° de ouderdom 
van personen moet warden opgegeven, is het . 
laatste lid van. artikel 10 toepasselijk~ 

Art. 14d, -.De" verpligting ·t?t hct :doen van: 
aangifte be7t;i,at niet . vooi: schenkinge'n, · die 
geheel van hit.regt zijn vrijgesteld. 

-Vervalt de. vrijstelling, aangcduicl _onc,er 5° 
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van artikel 57, door toepasselijkheid' van arti
kel 42b, lid 1, dan_ gaat de termijn van aangifte 
in, voo_r zooveel de oorspronkelijk vrijgestelde 
schenki.ng betreft,. met den· dag, waarop de 
vrijstelling ve:rvalt.'.' 

§ 13. Artikel ·15 wordt gelezen als volgt : 
,,Op dezelfde wijze als bij de art~kelen 10, 

11, .14b en 14c is bepaald, zijn,. tot de aangifte 
van.hetgeen door hen ·wordt geerfd· of ver_kre-
gen, gehouden : . 

1 °. zij die een vruchtgebruik of periodieke 
uitkeering bij opvolging verkrijgen ; 

2°. de ·geroepen erfgenamen, legatarissen of 
begiftigden die d_oor het overlijden van den 
bezwaarde tot het genot komen. 

D'e aangifte geschiedt ten kantore :waar de 
instelling · van het · vruchtgebruik, de perio
dieke uitkeering of de making over de hand is_ 
aangegeven.of 4adm9eten worden aangegeven." 

_§ 14.. In artikel 16 wordt in plaats van 
,,erfgenaam of legataris" gelezen·: ,,erfgenaam, 
legataris_ of_ begiftigde". _ 

§ 15. In het voorlaatste lid van artikel 19 
wordt in plaats van ,,art, 11" gelezen : ;,arti
kel 14b". 

Tusschen de laa~ste twee leµen van dat 
artikel wordt het volgend lid !,ngevqegd : 

,,Zij die voor het regt· van schenking geen 
aangifte gedaan of geen woonplaats gekozen
hebben, worden geacht hunne woonplaats te 
hebben ter woonplaats van den schenker."~ 

§ 16. In artikel 20 worden de volgende 
· wijzigingen aangebracht : 

Het eerste )id wordt gelezen als- volgt :_ 
,,De termijn van aangifte vo'or het regt van 

successie of van overgang is ·acht maanden, te 
· rekenen van deii:' dag van het overlijden, van de 

· dagteekening -der verklaring van vermoedelijk 
overlijden ~f van den dag- der schenking." ' 

In het -laatste lid wordt in plaats van ,,art. 
Ibis, licL 2'~, gelezen : ,,artikel ld". 

§ 17. Na artikel · 20 wordt het volgend 
artikel ingevoegd : 

,,Art. 2()a. De aangifte van hetgeen ge
durende een kalenderjaar aan een kind door 
zijne ouders of. door een hunner is geschon
ken, moet geschieden v66r 1 :Maart van . het 
a'aarop volgend. jaar. 

Elke andere aangifte · v:oor het regt . va_n 
schenking moet geschieden binnen twee maanden, 
te rekenen van den dag, waarop de schen
king tot stand komt, d_och voor den begiftig
de, zoo deze tot de handeling, 'Waardoor de 

· schenking tot stand is ge bragt, n1et heeft mede
gewerkt, eerst .van den dag, waarop hij van de 
schenking kennis krijgt. In geval van schen-

kh1g onder opschortende. voorwaarde wordt 
de termijn gerekend van den dag, .. waarop .de _ 
voorwaarde is vervuld .. 

· Voor· den ·begiftigde, bed_oeld_ in artikel 15, 
2°, vangt_ de termijn aan op qen dag van het 
overlijden · van deri bezwaarde:" 

§ 18. Tusifohen_ het tweede en het derde 
lid van artikel 21 wordt het volgende lid _in
gevoegd: 

,,Indien de aangifte, bedoeld • in het vorig 
artikel niet binnen den termijn en ten kantore, 
bij de wet bepaald, is ingedj.end, behoeft aan 
het dwangschrift eene waarschuwing niet vooraf 
te gaan en bedraagt de boete, i11dien niet is 
aanget~ond, dat het verzuim te goede, trouw 
en zonder opzet is gepleegd, eene som gelijk 
aan vijfmaal het op de schenking ·verschul
digde regt, zonder dat de boete hooger kan zijn 
dan -de. helft van het bedrag der schenking." 

Aan gemeld artikel wordt het · volgend lid 
toegevoegd : 

,,Er wordt geen vei;volging ingesteld wegeris• 
verz:u:im .van aangifte eener schenking aan een 
regtspersoon, die volgens de door belangheb
be11den a,i,n 's Rijks ambtenaar, bedoeld in 
het voorlaatste lid van artikel 27, te kennen 
gegeven meening zoude behooren tot de r_egts
personeh, vermeid in artikel.'57, 8°.,,zoplang 
niet twee maanden zijn verloopen sedert de;n 
dag, waarop van de beslissing van gemelden 
Rijksambtenaar per aangeteekenden brief mede
deeling is gedaan aan · den belanghebbende. 
Reeds aangevangen vervolgingen warden tot 
dien tijd gestaakt." · 

§ 19. In artikel 2~ wordt in plaats van . 
,,art. 14" gelezen : ,,artjkel 13". 

§ 20. In artikel 23 .. worden de v:olgende 
wijzigingen gebracht : 

In _1°, letter c, vervalt-het woord ;,tienden". 
· 1°, letter e, wordt gelezen als volgt: 

,, van lijfrenten of andere periodieke uit
keeringen in geld, van het leven va1,1 een per
soon · afhankelijk, op het jaarlijksch bedrag, 
vei-menigvuldigd met de. getallen, naar de vol
g~nde berekening : 

'lfanneer degene,. gedurende wiens leveri de 
uitkeering moet plaats hebben, 
· twintig jaren · oµd is of minder, met 20: 

·boven de 20 tot 30 jaren oud is, met 19 
30 40, 17 
.40 50 15. 
50 55 13 
55 60 ,-, 11 
60 65 ·g 

65 - ,, 70 8 
70 ,, 75· 6 
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b.ov~n de 75 tot 80 jaren oud is, met 5 
,,.80,,85 3 
,, 85 2 

Indien eene uitkeering in geld voor een 
bepaalden tijd is gemaakt, worqt · haar jaar
lijksch bedrag vermenig~ldigd met het aantal 
jaren, gedurende welke zij moet plaats ,hebben, 
<loch ~\)dere gulden berekencj_ .tegen de yolgen

_ de waard~: 
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Het belastbaar kapitaal, .naar deze b~reke
ning verkregen, kan, ingeval de uitkeering, is 

· gemaakt aan een persoon en bij diens dood 
vervalt, niet nooger zijn dan dat, hetwelk 
verkregen ZOU zijri, wann~er de uitkeering van 
zijn leveu afhankel,ijk ware gesteld, en, ingeval . 
zij aan zecj_elijke ligchamen of instellingen van 
de doode hand i§ .gemaakt, ,niet meer bedragen 
dan het vijfen twintigvoud _van haar jaarlijksch 
bedrag. 

De waarde van eene uitkeering, die niet ver
valt bij den· dood. van den genieter, wordt 
golijk gesteld_ met die vari eene uitkee_ring · ge
Plaakt aan _een _zedelijk ligchaam -of eene in
stelling van de doode hand. 

Voor uitkeeringen, aan zedelijke ligchameq 
of instellingen van de ·a~ode hand voo~ onbe

. paalden tijd besproken, wordt het vijf en twin
tigvoud der jaarlijksche uitkeering genomen. 

Van alle lijfrenten en periodieke uitkeerin
gen, hiervoor niet genoemd, wordt de waarde 
bepaald op het bedrag, waarvoor dergelijke 

, lijfrente of- uitkeering zou· kunnen worden ··aan
gekocht, door de~ aangeve~ ·te begrooten." 

De beide laatste leden: van 3° word.en ver
vangen door het volgend lid : 

,,Met elkander opvolgende vruchtgebrui
ken en periodieke · uitkeerfugen wordt bij de 
waardebepaling van den daarmede bezwaar~en 
eigendom terstond rekening .gehouden." 
· § 21. Artikel 25 wordt gelezen als .volgt : 

,, V oor de regeling _van het regt van overgang 
wordt de waarde van den vollim. o-f met fidei
commis bezwaarden eigendom, van het vruoht
gebrµik en yan den met vruchtgebruik belasten 
eigendom der zaken bepaald overeenkomstig 
artikel 23, met <lien verstande, da_t bij schen
king ·het tijdstip der_ verkrijging in. de plaats 
komt van dat yan het -ov_erlijden." 

§ 22 .. Na artikel 25 wordt het volgend 
artikel ingevoegd : 

,,Art. 26. Voor de· regeling van' het regt 
van schenking wordt cj_e waarde van de geschon
ken zaken bepaald overeenkomstig artikel 23, 
met dien- verstande, dat het tijdstip der ver
krijging in de' plaats komt van dat van het over-
lijden." · 

·§ 23. In ai-tikel 27 warden de volgehde wij
z1gmgen gebracht: 

Hot derde lid _ van letter a 'wordt gelezen 
als volgt : · ' · 

,, van haar bestaan moet reeds v66; het over
lijden het bewijs .in _regten zijn te leveren ge
weest ; indien hetgeen aan denzelfden · persoon 
of dezelfde personen in totaal verschuldigd 
is meer dan driehonderd gulden bedraagt, 

. . 3-
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.moet in de aangifte het authentieke ·of onder- niet van het regt vrijgesteld en. niet bestaande. 
handsche geschrift of ·het ~ndere middel, in ··vaste en .bep,La,)de sommen of in zak\ln, be
waarmede dat bewijs zou kunnen zijn geleverd, doeld in artikel 38.". 
worden omschreven ; beroep op den beslissen- § 26. Artikel 33 \vordt gelezen als volgt : , 
den eed als bewijsmiddel wordt niet toegelaten;" ,,De eed wordt kosteloos afgelegd. Het in 

· In het vijfde lid van letter a ~ervalt de laat- duplo op te maken proces-verbaal der eeds
ste zin. · · aflegging is vrij van zegel en van de formali-

In letter e wordt in plaats van ,,de grond- teit van registratie. Een der exemplareir 
belasting, de provinciale of plaatselijke lasten" wordt, op straffe eener boete van f 25, door 
gelezcn : ,,de zakelijke belastingen van het den griffier bin.nen veertien dagen gezonden 
Rijk, de provincien en de gemeenten". naar het kantoor der registratie, binnen welks 

In letter / wordt in plaats van ,,de personeele kring zijn standplaats is gevestigd." 
belasting, de veri:nogensbelasting, 'de belasting • § 27. Na artikel · 34 wordt een nieuw ar-
op bedrijfs- en ap.dere inko'.Ilsten en de hoofde- .. tikel ingevoegd, luidende :_ . 
lijke omslagen en. andere plaat~elijke directe ,,Art: 34a. 's Rijks ambtenaar is ·bevoegd te 
·belastingen" gelezen: .,,alle andere ·belastingen vorderen, ,.dat d~; aangifte ·voor het regt •Van 
van het Rijk, de provincien en de gemeenten". echenking door een of meer der aangevers 

De. voorlaa~ste !),linea van ·het artikel ·wordt. voor den kantonregter.ter ke.uze van den aan-
gelezen. als volgt : . gever worde be:vestigd. doo~ het· afleggen· van 

,,Wanneer de schuld niet overeenkomstig de -volgende verklaring: . 
de. wet kan worden omschreven, wanneer de ,,Ik verklaar, dat ik in gemoede vermeen, 
vereischte opgaven -in de beeedigde aangifte dat de aangifte wegens ·de door mij (door 
niet zijn gedaan of wanneer na de beeecliging N. N.) aan N. N. (aan mij) gedane. schenking 
nadere aangifte van eene schuld of aanvulling door mij is gedaan zonder eenige verzwijging 
der omschrijving pfaats heeft, kan de schuld of verkeerde opgave ten nadeele van 's Rijks 
worden afgetrokken, indien aan 's Rijks ambte- · Schatkist." 
naar, daartoe door Onzen Minister van Financi- Wanneer aan de vordering niet vrijwillig 
en aangewezen, of aan den regter, zoo niet wordt voldaan, wordt zij bij deurwaarders
naar ·de eischen van het burgerlijk regt dan exploit herhaald en moet de vcrklaring worden 
toch overtuigend wordt aangetoond, dat de afgelegd binnen eene .maand na de beteeke
schuld reeds v66r het overlijden bestond en ning. 
uit den boedel moest worden blJ.taald." H~tgeen•. in .. de:artik~len 28, 32, 33 en 34 

§ 24. In ·artikel ·28 wordt het formulier van omtrent den eed is bepaald, is op d~ze verkla-
den eed gelezen als volgt : ring toepasselijk, voor zoover daarvan niet bij 

,,Ik zwee.r (verklaar), dat ik in gemoede dit artikel is· afgeweken. 
vermeen, dat de aangifte voor ·het regt van - Op het persoonlijk of door cen bijzonder 
succcssie naar aanleiding van het overlijdell'. daartoe · gemagtigde. op~ettelijk afleggen van 
van. N.N. door ·mij is gedaan zonder eenige eene valsche verklaring is de straf, bepaald 
vcrzwijging of verkeerde opgave ten nacleele bij artikel 207, eerste en laatste lid, Wetboek 
van 's Rijks Schatkist en dat ik zoodra moge- van Strafregt, van toepassing." 
lijk aangifte zal doen van en het regt van .§ 28. In artikel 35 wordt in plaats van 
snccessie zal voldoen voor al hetgeen ik zal ;,art. 14" gelezen : ,,de artikelen, 13, 14, 14a en 
verriemen p.iet of kwalijk te hebben aange- i4c". 
geven. § .29. In artikel 36 worden de volgende · 

Zoo waarlijk helpe mij God almagtig. (Dat. wijzigingen gebracht: 
verklaar en beloof ik)." Het eerste lid wordt gelezen als volgt : 

§ 25 .. Hetgeen in artikel 2.9 na het onder ,,Wanneer, na verlooE ·van den termijn tot 
letter b vermelde voorkomt wordt vervangen aangifte, blijkt, cl'?-t niet al wa,t door het over
door het volgende : lijden of de schenking wercl geerfd .of verkre

,,c. door den Staat, de provincien en gemeen- gen, is aangegeven; clat iasten of schulden ~ 
ten binnen het Rijk. ten onregte of tot' een tc hoog bedrag. zijn op-

De in' letter b vermelde vrijst.elling is niet gegeven; dat de 1iuitenlandsche bezittingen 
toepasselijk : 1 °. indien de boedel ten ge_-. of de roer~nde goederen; in artikef -23, 1 o, 
volge van verwerping geheel wordt verkrege; onder de letters e, g en i vermeld; niet tot de 
<1oor de daar vermelde p_ersonen; 2°. indien wczenlijk~ wa,ar,:lc zijn aangegcven, of dat 
door den erfla'ter legaten zijn besproken, eenige- andere· verkeerde. opgave of verzwtlging, 
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ten nadeele van 's Rijks Schatkist, heeft _ 
plaats gehad, wordt tegen h<3:n, die daarvan 
geene nad.ere aangifte hebben gedaan, door 
den rijkeam:btenaar dwangschrift uitgevaar. 
digd tot betaling eener daarliij uit te drukken 
_som, zoo • noodig behoudens vermeerdering 
of vermin:dering volgens latere regeling, voor 
regten en boete." - · 

Tusschen het tweede en het d~rde lid wordt 
het volgend Hd ingevoegd : 
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zijn clan de helft van· het bedrag der schen:
kin:g." 

· § 30. Het laatste lid van artikel 37 wordt 
gelezen als volgt : 

,,De verschuldigde regten worden 
gelijk bedrag,. als boete, verhoogd." 

§ 31. In artikel 38 worden de 
wijzigingen gebracht: 

met een 

volgende 

In het eerste lid vervallen · de woorden · on 
de komma's: 
,,voor de regeling, hetzij ;an het regt van 
sliccessie, hetzij van het regt van overgang/. 

In het tweede lid wordt in plaats van ,,waar
in de 'overledene zijne laatsto woonplaats liad, of, 
wanrieer het onroerende zaken betreft, waar 

' het te waardeeren goed, of het voornaamste 
gedeelte daar'van, volgens het kada:strale inko
men" · gelezen: ,,waarin het kantoor van aan
gifte is gelegen, 'of, wanneer het onroerende 
zaken botreft, waar het te waardoereri goed 
of ee~ deel daarvan". 

f 32. In artikel · 39 wordt in plaats va11 
:,; van een vierde" gelezen : ,,gelijk aan de helft". 

§ 33. In het hoofd van Tit~l 'III vervallen 
de woorden ,, van successie en overgang". 

§ 34. Artikel 41 wordt gelezen als volgt : ,,De 
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§ 35. Artikel 42 wordt gelezen_.a]s volgt: I toepasselijk op de. ·schenkingen, bedoeld in 
,,Verkrijgingen bij erfenis of legaat door artikel 57, 1°, _2°, 3° en 7° eh in artikel 60, 3°." 

gehuwde personen worden, voor zoover het § 37. Het tweecle lid van artike] 45 wordt 
verkregene valt iri een tusschen hen bestaande vervangen door de volgende.drie leden: 
huwelijksgemeenschap, voor de regeling van ,,Bij verwerping door de erfgenamen van een 

· · het regt van successie, aangemerkt als verkrij- overledene van hetgeen aan clezen uit een 
gingen door een der echtgenooten, bij verschil vroeger opengevallen boedel was opgekomen, 
in graad door d'engene hnnner, die den erfla- wordt ten laste van hen, die het erfdeel ot 
ter het naast verwant is." · Jegaat ten gevolge van die verwerping verkrij-

§ 36. Na artikel 42 worden de volgende gen, niet minder regt geheven dan in totaal 
artikelen ingevoegd : verschuldigd zou zijn .wegens de verkrijging 

,,Art. 42a. Schenkingen door- of aan ge- door den overledene en wegens den overgang 
huwde personen worden, ·voor zoover het ge- van dezen op zijne erfgenamen of legatarissen. 
schonkene wordt verkregen · uit- of valt in Indian· de geroepen erfgenamen of legata
eene tusschen hen bestaande huwelijksgemeen- · rissen gedurende het.leven van den bezwaarden 
schap, voor de regeling van het regt van schen- edgenaam of -legataris afstand doen van hun 
king, aangemerkt als schenkingen door of aan regt of dat na <liens overlijden ve~werpen, 

'een der e_chtgenooten en wel naar de naaste wordt ten Jaste van hen, die het bezwaarde goed 
verwantschap tusschen schenker of ·een der · uit den boedel van den bezwaarden erfgenaam 
gehuwde schenkers en begiftigde of een der of legataris erven of verkrijgen, niet minder 
gehuwde begiftigden. regt geheven dan zonder dien afstand of ver-

Art. 42b. Wanneer in een tijdsverloop van warping door de ·verwachters verscbuldigd 
twee jaren do01; denzelfden schenker of diens zou zijn. 
echtgenoot aan denzelfden begiftigde of diens In het geval, in artikel ld voorzien, kan hat 
echtgenoot verschillende schcnkingen zijn ge- regt niet minder bedragen dan dat, hetwelk 
daan, worden deze aangemerkt als deel uitma- verschulcligd zou zijn, indien de afstand niet 
kende · van eene schenking ten beloope van· had p]aats gehad," 

.bet gezamenlijk bedrag. Hetgeen dienten- § 38. Aan artikel 46 wordt hat volgende 
gevolge wegens eene vroegere schenking '_te toegevoegd_: ·. · 
weinig is betaald, wordt alsnog ingevorderd. ,,Het regt van. schenking wordt geheven 

De -bepaling(!n van dit artikel zijn niet toe- over hetgeen doo_r den begiftigde wordt ver· 
. passelijk op. schenkingen door ouders aan kin- kregen. _ . 
deren. Voor de·heffing van het regt wordt hetgeen 

Art. ·42c. Sche"ukingen :door ouders te zamen door den begiftigde wordt ·verkregen geacht 
of afzonderlijk gedurende • een kalenderjaar· gelijk te zijn aan hetgeen aan_ het vermogen. 
aan een kind. gedaan, waaronder begrepen van· den schenker wordt onttrokken, tenzij 
wordt · hetgeen is uitgekeerd ter voldoening de bevoordeeling is geschied door middel van 
aan den wettelijken onderhoudspligt, worden, een beding ten behoeve van een derde, in welk 
met inachtneming van het bepaalde ,in artikel geval _het .:v,erkregene wordt geschat op zijne 
57, ·4°, als eene schenking aangemerkt. contante waarde. . 

Art. 42d. Al wat binnen 180 dagen, aan het Voor de berekening van het regt kunnen in 
overlijden voorafgegaan, door schenkingen is· rnindering worden gebragt die lasten en v~r
onttrokken aa11 den boedel van een mge- pligtingen, aan de schenking verbonden, waar
zeten des .Rijks; wordt, voor de regeling, van door de schenker wordt gebaat_ en we) tot• het 
het regt -van successie; geacht bi] het overlij- beloop van hunne geldelijke · waarde. Daze 
· den in diens · boedel te zijti en bij legaat door Iasten en verpligtingen worden behandeld als 
den bevoorde_e~de te zijn ·verkregen. Wegens schulden in den zii:i_ van artikel 27, behoudens 

· deze .- verkrijgirig is ·geen-· regt van sclienking dat hat derde, het vierde en hat vijfde lid 
verschuldigd ; . zij blijft buiten aanmerking van letter a van d_at artikel niet van toepassing 

· ·voor de toep~ssing van de artikelen 42b en 42c. · zijn. 
De w_egens de schenking betaa]de regten yaii H!')tzelfde geldt voor· lasten en verpligtingen, 

registratie ei;i, van overschrijving strekken in aan de schenking · verbonden, waardoor een 
ntj.ndering van hetgeen vobr rogt van successie der<le wordt gebaat, behoudens cle be]asting 

· ten gevolge ·van de bepalingen van clit irtikel van daze als schenkingen aan dien derde over-
. verschuldigd is.• ' · eenkomstig het voorlaatste lid van artikel I. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet Het evenredige .regt van registratie en het 



I , 

37 20 JAN UAR I. 1917 

regt van · overschrijving, betaald over het be
drag, wa\lrover regt van schenking verschuldigd· 
is,_ worden· in mindering van laatstgemeld 
regt gebragt." 

§ 39. In artikel 52 vervallen de komma en 
. de woorden ,,al ware deze ook niet bij versterf 

tot het verkregene geregtigd geweest". 
Het iu geineld artikel onder a bepaalde 

wordt gelezen als volgt: 
,,a. wanneer de geroepen erfgenamen, leg,i

tarissen of begiftigden door het overlijden van 
den bezwaarde tot hat genot komen ;". 

§ 40. In artikel 53 vervallen de woorden 
en de komma: ,,of omtrent de hoeveelheid 
welke 'den erfgenaam bij versterf zou zijn aan
gekomen,". 

Aan dit artikel worden de volgende leden 
toegevoegd : 

,,Bij onzekerheid van den aangever omtrent 
den persoon van schenker of begiftigde, -of om
trent hunne verwantschap moet het hoogste 
reg€ worden botaald, behoudens teruggave 
van hetgeen later blijkt te veel te zijn betaald. 

Bestaa,t de onzekerheid ten aanzien van den 
persoon van den schenker, dan wordt deze 
geacht ingezeterie :vari, het Rijk to zijn en zijne 
woonplaats te hebben binn"en den kring· van 
het kantoor der successierogten n°. 1 to 's .Gra
venhage." 

§ .41. In artikel 54 vervallen de wo.orden · 
,,van successie en van overgang". 

§ 42. Na artikel 54 wordt ingevoegd : · 
,,Art. 54a. Behalve in de gevallen van het 

vorig artikel, wordt het regt van sch(lnking 
teruggegeven, wanneer en voor zoover ·de ge-· 
schonken zaak, of de waarde daarvan, ingevolge 
een op de wet berustend terugvorderingsregt, 

·of wegens benadeeling van bet wettelijk erf
deel is teruggegeven of verrekend, ·of· we] 
- anders dan door. fidei-commiss ,ire opvolging 
- ten gevolge van een bij de schenking gemaakt 

· boding door derden word t verkregen." 
§ 43. In artikel 55 wordt in plaats van ,,het 

regt van ·successie, van het regt van overgang 
en der" gelezen: ,,de regten en". · 

§ 44. In artikel 56 worden de volgende wij-
zigingen gebracht : · 

Na de vrijstelling onder 1° vermeld wordt 
ingevoegd: 

,,2°. al wat wordt geerfd of verkregen door 
eene provincie of gemeente binnen ·het Rijk 
zonder bijzondere opclragt of me~ een opdragt 
welke, riaar het oordeel van Onzen Minister 
van Financien, aan de making niet het karakt~r 
ontneemt van te zijn geschied in het 1tlgemeen 
belang ;" 

2°, 3°, 4° en 5° worden 3°, 40, 50 en 6°; de 
verwijzingen in 4° (oud 3°) en in 60 (oud 5°) 
warden met deze vernummering · in overeen-
stemming gebracht. . 
· De woor/len ,,in de regte nederdalende lijn", 

-voorkomende in letter a van de vrijstelling 
onder ,3° (oud 2°) worden vervangen door de 
woorden : ,,door kinderen". 

In de vrijstelling onder 4° (oud 3°) vervallen 
de woorden ,,de helft van" en worden de laatste 
negen womiden vervangen door de woorden.:' 
,,doch niet meer beloopt dan vijfmaal dat 
maximum ingeval van verkrijging door de we
duwe of door een minderjarig kind en ander
half maal dat maximum in cle overige ge-

. vallen." , 
In de vrijstelling' onder 5° (oud 4°) worden 

de woorden: ,,al wat in andere gevallen geiirfd 
of verkregen wordt" vervangen door: ,,al wat 
geiirfcl of verkregen wordt door ·andere per
sonen, die behooren tot de door de wet ge
roepen erfgenamen". 

Na 60 (oud 5°) wordt cle volgende vrijstel
ling ingevoegd : 

,,7°. al wat in andere gevallen geerfd of ver
kregen wordt, indien het zuivei saldo der ver
krijging, volgens de specifieke aangifte, honderd 
gulden i1iet te bov:en gaat ;". 

6°, 7° en so worden S0 , 9° en 10°; de ver
wijzing in het derde lid, van het artikel wordt 
met daze vemummering in .overeenstemming 
gebracht. 

In de vrijste!ling onder 10° (oud S0) wordt 
het woord ,,elke" vervangen door ,,eene" 

In bet tw_eede licl wordt v66~ de daarin voor -
de eerste maal voonkom·ende woord en : ,,het 
bedrag" en v66r dezelfde woorden, voor
komende in letter a., ingevoegd : ,,de helft 
vaii''. 

In· het·voorlaatste lid van het artikel wordt 
in plaats -van ,,n°.' :5 en 6"· gelezen : ,,4°, 6°, 
S0 en 10°" en in plaats van ,,n°. 7" : ,,9°". 
· Aan het artikel wordt bet volgende lid toe
gevoegd: 

,,De onder. 5° en 6° vermelde vrijstellingen 
worden slecht~ toegepast, indien uit de memorie 
van aangifte blijkt, dat de personen behooren 
tot de door de ·wet geroepen erfgenamen." 

§ 45. Na artikel 56 wordt ingevoegd : 
,,Art. 57. Van het regt van scbenking is 

vrijgesteld : · 
1°. de schenking door··de Koningin en de 

leden van ·het Koninklijk Huis ; 
2°. de schenking aan den Staat; 
3°. de schenking aan eene provincie of ge

meente binnen het Rijk zonder bijzondere op-
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dragt of met een opdragt, welke, naar het oor- _ 
-dee! van Onzen .Mi;ister van Financi~n,-'aan de 
~chenking niet htit karakter -ontneem,t van te 
z_ijn· geschied ht het algemeen belang.; · 
. 4°. hetgeen gedurende een kalenderjaar door 

ouders of een der ouders aal). een· ·kind is ge
scho'n:ken tot een bedrag van twee-duizerid 
gulden of -'- zoo·· nagente!d een v'ijfde gedeelte 
meer_ dan twee duizend gulden 'bedraagt -
tot _ een - bedrag· gelijk . aan een _,;ijfd e gedeelte 

;van het inkomen, naar hetwelk -voor. het aan 
dat kalenderjaar voorafgaande · belastingjaar 
de ouders gezamenlijk of een hunner-alleim in 
de inkoinsteµbelasting van he_t Rijk zijn ·ofis 

,,aangeslagen, doch ten -hoogste ·tot een, bedrag 
van vijf·duizend gulden. _ · 

'In· h.et, jaar, waarin een kind in het hrtwelijk 
is getreden, wordt het bedrag der evengenoemde 
vrijstelliJ:!g. voor _ dat -kind met het' tweevoud 

-van dat bedrag verhoqgd. -
Indian.de ouders krachtens regterlijk vonnis 

'Yillig verzuim in de aangifte ofin de.nakoming 
van: andere voorschriften dezer wet ; 

2° .. de regten van successie en van schenking, 
verschuldigd wegens de ver:J.rijging, vah .voorc 
werp·en van kunst en wetenschap door hier te . 

-liii:u:le·. gevestigde . vereenigingen of stichtingen, 
die de in haar bezit zijnde voorwerpen, als regel 
kosteloos ter bezigtiging van . het publiek 
stellen; 

3°. het regt, verschuldigd wegeris eene schen
king aan physieke personen, waarvan o,;rer
tuigend wordt aangetool:J,d, dat _zij slechts 
heeft gestrekt tot het .:erschaffen van levens
ond erhoud ~an eeD begiftigde, di~ verstokt>n is 
van eigen middelen van bestaaµ eh die wegens_ 
oude~cl,om, invaliditeit ot' qm ,aiidere redenen 
buitefl -staat is zich diti middelen d~or arbeid 
te verschafl:eri.." 

§ 48. Na artik0l_ 61 
ingevoegd, luidende : . 

wordt· een nieuwe-titel 

faarlijlis aan -het kind voor levensonderhoud ,,TITEL,.Ufa. 
een. b~paald bedrag~ moeten ~itk~erer>, •i_Jl, dat 

v·an bevoordeeling ·krachtem ·_overeenkomsi van -
bedrag 1;1iet belastbaar, ook a_l is _het hooger 
dan hetgeen volgens het hierboven bepaalde levensverzekering ten g·evolge van _overlijden.· 

vrijgesteld is,; - Art. 61a. Al wat -ten gevolge' van, het over-
·50. elke andere schenking,· welke. tw·ee. dui- lijden _van een ingezeten des Rijks krachtens 

:zen<i· gulden -11iet te boven gaat ; _- . - - esne overeenkom:st v'an leve_nsyerzekering -
. , 6°. de helft van het voor-- eari begiftigile · ongevallenverzekering daaronder begrepen -

<:>nder 5°. als maximum vrijgesteld- bed rag,_ *ordt verkregen, wordt, voor de , toepassing 
indien , de scb.enking meer dan twee duizend dezer wet, geacht door diens overli,jden uit zijn 
gulden, doch njet meer dan drie · duizend boedel te zijn verkregeni tenzij op de_ wijze, 
gulden beloopt; . . _ -_ venmeld in het· voo;laatste lid van artikel 27, -

7~. elke schenking, die de stnekltlng heeft wordt aangetoond, dat voor de verkrijging niets 
_om · den -begiftigde, die -niet in staat is· zijn aan . het verrrwgen· van• den overledelie is 
sch.ulden te betalen,.daartoe-in staat te stellen; -onttrokken. . ' 

8°. de -scheµking aail een binnen het Rijk Indien op -de in bet vorig lid -g~noemde wijz~ 
gevestigden regtspersoon, indien op de wijze;· w'ordt aangetoond, d~t het ve_rkregen bedrag 
vermeld in h·et voorlaatste lid:van .artikel 27-: ·bestemd :was tot _voldoening ·van schuld, wor
wordt aangetoond, dat die regtspersoan hoofd- _den zij, die door de uitkeeri~g gebaat word.en, 
zakelijk .een algemeen maatschappelijk belang als verkrijgers aange~erkt. - - . 
beoogt, ·hoofdzakelijk als installing van wel: . De bepaling van het eerste .lid is niet toe-

- -_ dadigheid werkzaain is of zich hoofdzakelijk pa~selijk op·: - . _ 
. de ve1•pleging van zieken of gebrekkigel! te_n - 1°· .. de verkrijging kraclitens herver.zekering; 
_do,el stelt. . · _ _ _ _ · . _ _ 2°. de verkrijging_ ·v:,.n lijfrente. tot -een. 

Het tweade lid van artikel 56 is op-het regt toi;aal bedrag van f SOO per_jaar.door de, we-
van schenking' toepasselijk. duwe .van den overled~ne; -

De .vrijstellingen, 0onder 1 ° en 4° tot en met-. .' 3°. de ver!<rijging krachtens eene · overeen., 
go vermiild, zijn n1et t9epass0lijk-op de·schen-, -koi:nst ter voldoeriing aan eeri .. wettelijken ver
king van hier te laride gelegen onroerend goed."_ ·zekeringspligt. 

§ 46.: Artikel 59 ver_valt. · Art. 61b. , Indiei\ d,e. uit:J.earing wordt ver~ 
§ ._47. Artikel 60 wordt gelezen als volgt: , kregen door aJ de erfgenamen, al of n1et met · 
,,Wij behouden bns voor k"'ijtschalding- of name ~angeduid, -wordt zij' als be_standdeel 

ver.inindering 'te verleenen van : · . -van de nalatenschap opgenomen iri de ov'ar-· 
~ · 1 o, de regten, verhooging. van regt eri-boete, eenkomstig .. artikel 10 in te dienen·niemorie 

versclmldigd ten gevolge van dwaling· of ~n, van aangifte, waarin in dat geval de ·opga_ven. 
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moeten voonkomen, bedoeld in 4°. en 5°. van 
het volgend lid. 

In alle andere gevallen zijn zij die de uit-
- keering verkrijgeu verpligt binnen twee maan
den 'na bet overlijden ten kantore van bet 
regt van successie, in welks kring de overledene 
zijne Iaatste woonplaats had, bij scbriftelijke 
memorie aaugifte te doen van : 

1°. de namen en·woonplaatsen van de ver
krijgers, met opgave van hunne verwantschap 
of betrekking van buwelijk tot den overledeue ; 
bij · verkrijging door de(n) echtgenoot wordt 
tevens opgegeven of er ·al of niflt kinderen of 
verdere afstammelingen uit het huwelijk ge
boren aanwezig zij11 ; 

2°. bet bedrag en de waarde van hetgeen door 
iedor wordt verkregen ; 

3°. indien de verkrijging bestaat in een rente, 
den ouderdom van den persoon of de persone9 
van wiens of. wier !even de rente afhankelijk is 
"of bet tijdvak, waarvoor re5t op uitkeering der 
rente wordt verkregen; op straf van weigering 
de'r _ memorie wordt eene geboonteakte overge
legd van den persoon of de personen, ~an wiens 

. of wier !even de rente afbankelijk is, of - in
dion dit niet mogelijk is - eene akte van 
bekendheid, als bedoold in het laatste lid van 
artikel 10; 

4°. den naam en de woonplaats van den ver
zekeraar en, zoo daze buiten het Rijk gevestigd 
is, teve11s van diens agent, correspondent of 
lasthebber hier te Iande, dpor wiens tusschen
k~mst de-verzekering werd gesloten of de uit
keering_ geschiedt; 

5°. de dagteekening en bet nummer van de 
polis, met vermelding van de akten en ge
s-cbriften, waarbij deze aangevuld of gewij
zigd is. 

De in bet vorig lid bedoelde aangifte is _niet 
aan beeediging onderworpen. 

Art. 6lc. De waarde wordt bepaald : 
1°. van uitkeeringen in kapitaal, op het be

drag der uitkeering, indien deze opv_orderbaar 
is binnen zes maanden na het over!ijden, of, 
bij verkrijging onder. opschortende voorwaarde, 
binnen zes maanden na de vervulling der voor
wa%rde; in alls _andere gevallen o.·er de te be
grooten contante waarde der uit,keering; 

20. vao uitkeeriugen in rente, op het g~ka: 
pitaliseerd bedrag, berekend ' overeenkomstig 
artikel 23, 1 °,, letter e, naar den leeftjjd op het 
tijdstip waarop de rente ingaat. · 

De ~ldus vastgestelde waarde wordt voor de 
berek_ening van bet regt verminderd met: 1°. 
het bedrag, dat vcior de verkrijging van de uit
keering aan het "ermogen van den daarop 

regtbebbende is onttrokken, mits dit op de 
wijze, vermeld in !let voor!a,i,tste lid va,i1 artikel 
27, ·worde aa.ngetoond en 2°. bet bedrag, waar
over door den verkrijger regt ,an scbeoking is 
betaald of verscbuldigd geworden, wegens ver
krijging van de' regten, welke aan de polis 
worden ont.!eend, tijdens het !even van den 
verzekerde, mits daarvan nit de aangifte blijke. 

Renteverlies blijft buiten aanmerking voor 
de bepvling van bet af te tre!,ker> bedrag. 

Art. 6ld. Bij overlijden -van een ingezeten 
des Rijks, op wiens !even eene overeenkom_st 
van levensverzeketing ges!oten is, is de vor
zekeraar - of zoo deze niet binnen· het Rijk 
woonp!aats h~eft of gevestigd is, zijn vertegen
woordiger_ of hoofdvertegenwoordiger ----: ver: 
pligt binnen een maand, nadat hij van hot over
Iijden beeft_ kennis gekregen, oen ongezegeld af
scbrift van de polis en van de akten en ge
scbriften, waarbij deze is aangevuld of gewij
zigd, in ta leveren ten kantore van bet regt 
van succes8ie, in weiks kring de overledene 
zijne laatste woonpla.its had. Wordt hieraan 
niet voldaau,. dan is door den verzekonar 
verbeurd eene boete van f 25 ' voor iedere 
ingegane maand verzuim; bovendien wordt 
hij aansprakelijk voor het ven,chuldigcJ-e regt. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet toe
passelijk, indien de verzekering minder dan 
f 500 in kapitaal bedraagt. 

Art. 6le. Voor de boeten, door den vt>r
:i;ekeraar verbeurd, en voor bet regt, waarvoor 
deze aansprakelijk is, is, wanneer de verze
keraar niet binnen het Rijk woouplaats heeft 
of gevestigd is, mede boofdelijk aansprakelijk 
zijn vertegenwoordiger hier te Jando, door 
wiens tusscbenkomst de verzekering word ge
sloten of de uitkeering geschiedt. · 

Art. 61/. Beboudens het bepaalde in de vo
rige twee· artikelen, zijn voor de. belasting 
~lleen aansprakelijk : 

1°. de verkrijgers; 
2°. zij die in de door hen ingediende 11an

gjfte voor bet regt van successie, m6t betrekkiug 
tot de opgave in artikel 14a voorgsschreven, 
eene mot de waarheid strijdende of onnaauw
keurige opg11ve bebben gedaan. 

Art. 6lg. Or.ze. l\tlioister van Financien is 
bevoegd .ton aanzien van bet regt, wege:1S 
verkr\jging van eene rente verschuldigd, ver
gunn.ing te vedeenen tot betaiiug in tormijnen 
zonder bijbetaling van interest. · 

Artikal 6 geldt voor dit regt niet. 
Art. 6lh. Voor zoover zij toepassing kunnen 

vinden en daarvan bij de artikelen van dezen 
rite! niet is afgeweken, zijn de overige s.rtikelen 
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dezer wet toepasselijk op de in artikel 61a be
doeldo verkrijgingen." 

\ § 2.· De artikelen 7 en 8 warden ingetrok-
ken. 

_ § 49. In ·artikel 63-worden de volgende wij-
zigingen gobmcht : 

Het laatste lid van 1°. vervalt. 
Na hat onder 1 °. bepaalde wordt ingevoegd : 
,,20. in gev.11 van verzuimde aangifte eener 

schenking, voor de invordering van regt en 
boete, na vijf jaren, te rekeaen van den dag 

- van het overlijden van den schenker of van 
den begiftigde of van de met een hunner in 
algeheele gemeenschap gehuwde echtgenoote; 
in geval van overlijden buiten het Rijk, ge]dt · 
bet· onder 1°. bepaalde omtrent den aanvang 
van · den termijn. 
-_In geva] eene opschortende voorwaarde, aan 

eene schenking verbonden, eerst na h~t over
lijden wordt vervuld, gaat de termijn van vijf 
j~ren in bij de ver'vulling der voorwaarcJe. 

Wanneer de scbenker of begiftigde is een 
regtspersoon, is er· verjaring op het tijdstip, 
vraarop deze is bereikt ten aanzien van cJe an
dere partij en, zoo ook deze een regtspersoon 
is, na dertig jaren te rekenen van den dag, 
waarop de schenking is tot staO:d gekomen, 
of de voorwaarde, waaronder zij werd gedaan, 
is vervuld." 

2°, 3°, 4° en 5° warden 3°, 4°, 5° en 6°. ' 
§ 50. De woorden ,,Het is" in den aanvang 

van artikel 64 warden vervangen door : ,, Voor 
zoover dit niet gevorderd wordt voor de nit
oefening van zijn ambt, voor de invordering 
van eenige aan den ]ande verschuldigde be: 
lasting, of voor, de toepassing van eenig wets- . 
vciorschrift, is het". 

Het tweede lid van dit artikel wordt ver
vangen door_: ,,In alle and ere gevallen · wordt 
daartoe magtiging vereischt van Onzen Mi
nister· van Financiiin." 

§ 51. In artike] 66 wordt in plaats van .,in 
het geval bij het laatste Ii~ van art. 61 voor
zien" gelezen : .,in de gevallen in de artikelen 

. Sa on 61 voorzien". 
Artikel II. 

In de ·wet van 'den 24sten Mei 1897 (St(J.at8-
bladno. 154), zooals dezewet is gewijzigd door de 
wet van den jl2sten Mei 1911 (Staatsblad n°. 132), 
warden de volgende verander;ngeo gebracbt: 

§ 1. Het eerste lid van ;i,rtikel 6 wordt ge
lezen als volgt : · 
, ,,Wat schuldig is erkend onder vciorwaarde 
van overleving van hem, aan wien is schrildig 
erkend en wat is kwijtgescbolden of scbu)dig 
erkend bij testament, wordt, voor de regeling 
van het recht- van successie, geacbt bij legaat 
uit· den -b~edei' te zijn ,erkregen." 

· § 3. In ~rtikel 10 warden de volgende wij-
zigingen ge1!racht : _ 

De woorden ,,indien de overledene hij den 
afstand, de overa"~acbt of de kwijtscbelcJing 
een van het -Jeven alhankelijk vruchtgenot 
of periodieke nitkeering heeft voorbehouden of 
bedongen", voorkomende in het ·eerste lid, 
warden vervangen door : ,,inclien d,e overledene, 
krachtens eim bij den afstand, de overdracht 
of de kwijtsche!ding gemaakt· voorbehoud ·of 
beding, tot_ zijn dood, alleen of met anderen, 

. recht had op een vruchtgenot of periodieke uit
keering. Deze bepaling is ·oak van toepassing, 
indien van bet vruchtgenot of de uitkeering 
_afstand is gedaan, tenzij wordt aangetoond,_ 
dat die afstand meer' dan 180 dagen v66r het 
overlijden heeft plaats gehad." 

In bet -Iaatste licJ wordt na bet woord ,,re
gistratie" · e·ene komma geplaatst en ·wordt in 
plaats van de woorden ,,en van overschrijving" 
E;elezen: ,,van overscbrijving, van schenking_ 
en van overgang". 

§_ 4. In artikel 11 vervallen de cijfers 7 en. 8 
en de achter die cijfers geplaatste komma's. · 

§ 5. In artikel 12 worden de volgende wij
zigingen· gebracht : 

Jn het eerste lid vervalt bet woord ,,aan" 
v66r ,,bunne echtgenooten". 

Het v.oorlaatste lid wordt gelezen als volgt: 
. ,, Van de waa rde .van bet aandeel kunnen, . 

voor de regeling van het recht van successie, 
warden afgetrokken : 1°. bet aiindeel van den 
overledene in de schuiden, dat krachtens de 
gesloten overeenkomst ten laste van de n1ede
eigenaren· komt, en 

2°. het als een bestanddeel van den boedel 
aangegeven bedrag van de vergoeding. 

§ 6. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
,,De goederen, op andere wijze dati ~ij uiter

sten wil bastemd om daarmede eene stichting -
in het ]even te roepen, worden, voor de toe
passing· der wet, beschonwd als door de stich
ting bij schenking te zijn verkregen. 
· _Indian de stichting door meer dan een per
soon in bet -)even wordt geroepen, wordt er,' 
voor de regeling van het recht van schenking; 
geacht _slechts eene schenking t,e zijn; wonen 
de personen in den kring van verschil!ende 
kantoren, dan wijst Onz~ Minister van Finan
cien het kantoor aan waar de aangifte moet 
plaats hebben. 

De opricbt,erR zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling '\an bet- recbt." 

§ 7. Artikel 16 ve~valt. 
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§" 8. Het eerate lid van artikel 17 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Voon de regaling van het recht van over
gang worden onroerende zaken, wa!ke door 
den overledene, binnen het jaar aan zijn over
lijden voorafgegaan, oPder bezwarenden titel 
zijn ovorgedragen, geacht door hem aan 1:14 te 

·noemen verkrijger te. zijn gelegateerd, in4ien 
die zaken; hetzij v66r, betzij binnen, een jaar 
na zijn overlijden onder bezwarenden t,itel ~ijn 
cil' worden verkregen door een of meer zijner 
erfgenamen, door een of meer · zijner bltjed
of aanverwanten· tot den vierden graad inge
s!oten, of' door den echtgenoot van een dier 
personen."· 

.A.rtikel HI. 
De bep'llingen, voorkomende onder artikelen 

3 tot en _rriet 6, 9 tot en met 14, 17 en 18 der 
wet van den 24sten Mei 1897 (Staatsblad n°. 
154), zooals zij Juiden na de wijzigingen, ·daarin 
gebracht bij de wet van den 22sten Mei 1911 
(Btaatsblad n°. 132) en bij artikel II dezer wet, 
worden, met. berziening van de daardoor noo
dig geworden verandering in de verwijzingen, 
in de· Successiewet opgenomen, en we) : die van 
de artikelen 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, · 13, 14 en 17 
tusscben de artikelen le eP 2, die V.tn 1J,rtikel 5 
tusscben d'e artikelen 14a en 14b, die van artJ, 
kel 18 tusscben de artikelen 7 en 8. 

Artikel IV. 
·. Het bepaalde .in artikel 14 nos. 8 en 11, .ar

tikel 15 nos. 7 en 8, artikel 19, artikel 68 § Ill 
n°. 1, laatste lid, en artikel 69 § § IV, VI en 
VIII der wet van 22 frimaire jaar VII (12 
december 1798-Bulletin des Lois n°. 248) en 
in· artikel 10 der wet van 27 Vent6se jaar ·IX 
(18 llfaart 1801-Bulletin des Lois n°. 589) 
vervait. 

In artikel 2 der wet van den llden Juli 1882 
(Staatsblad n°. 92) vervallen cle woorden ,,uit 
eime overeenkomst van milddadigheid of". 

Artikel V. 

2ij is van toepassing wanneer het ovorlijden 
of de andere gebeurtenis, waardooE de ver- · 
plichting tot aangifte ontstaat: op of na dien 
dag pla'1ts heeft, zoomede wanneer op of na 
dien <lag wordt geiirfd of verkregeP ten gevolge 
van de vervnlling eener voorwaarde. 

De bepoling v2n artikel 61 d der Successie
wet blijft b~iten toepassing zoolang niet eene 
wettelijke voorziening is tot stand gekomen, 
ten doe! bebbende het stel!en van "\'l'aaDborgen; 
clat buitePlandscbe verzekeraars bij liet uit: • 
oefenen van bun bedrijf bier te Jand_e de bun 
door deze wet opg~legd~ verplichtingen zullen 
nakomen. 

Da in artikel IV genoemde wetsbepalingen 
blijven va,i to!'passing op akten, die v66r bet · 
inwerkingtreden dezer wet zijn opgemaakt. 
Iudien ecbttr na het inwerkingtreden dezer 
wet eene opscbortende- Yoorwaa-rde, aan eene 
vroegere schenking verbonden, wordt vrrvuid; 1 

heeft bijvordering' van registratiereoht niet 
plaat~. 

Lasten en bevelen,_ enz. 
Gege,en te • 's-Gravsnhage, den 20sten ,Ta

nuari 1917. 
WILHELMINA. 

Dt .Minister van l!'inancien, ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 22 Jan, 1917.) 

20 Januari 1917. WET, tot. verhooging van 
den accijns op bier en herziening der wet
telijke . bepaling,:,n omt~ent dien accijns. 
s. 190. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
AI:imo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nood1g is:den accijns op bier te ver
hoogen en de· wettf'lijke bepalingen omtrent · 
diei,. accijns te herzien ; 

Zoo is, het, dat Wij,-d~n Raad van State, enz. 

HooFDSTUK I. 

Bedrag van den accijns. 

De tekst der Successiewet wordt binneri drie . - Art. 1. Er wordt een accijns geheven op 
inaanden na de inwerkingtreding dezer wet op het bier, dat hier te lande vervaardigd wordt. 
Onzen last in het Staatsblad geplaatst, in eene De van een brouwsel·te heffen accijns wordt 
doorloopend ge11ummerde ·reeks- van artikelen, bepaald door de hoeveelheid wort bij 17½0 

met wijziging dienovereenkomstig van de aan- Celsius en het verschil tusschen de dichtheid 
. halingen daarin· van artikelen of gedeelten van van bet wort en de dichtheid van zuiver 
artikelen en onder inachtneming : a. van de water, beide bij die temperatuur. 
wijze van aanduiding van artikelen en onder- De accijns bedraagt zestig cent voor iederen 
deelen van artikelen in deze wet gevolgd ;·,en hectolitergraad, zijnde het aantal hectoJi-· 
b. van de in van ·Regeeringswege uitgaande · tergraden .het product van de hoeveelheid 
stukken gevolgde spelling. en van het verschil in dichtheid bij het vorige 
. Artikel VI. lid bedoeld ; de hoe.;,eelheid uitgedrukt in 

· Deze wet treedt in werking met ingang van hectoliters, bet verschil in dichtheid uitge-
. den clag na dien_ barer afkondi!ing. drukt in graden en tienden van graden. 



1917 20 JAN UAR I. 42 

Iedere graad vertegenwoordigt. een honderd
ste gedeelte van de dichtheid van zuiver 
water bij 17½° Celsius, 

HOOFDSTUK II, 

Bierbrouwerijen en werktuigen. 

2. Ieder bierbrouwer levert.binnen veertien 
dagen na het in werking komen van deze wet, 
bij ,den ontvanger der accijnzen onde~ wiens 
kantoor de· bierbrouwerij is gelegen,- tegen 
bewijs, eeile aangifte in; houdtmde opgave van: 

a. den naam en de woonplaats van den bier-
brouwer; . · 

b. den naam der bierbrouwerij, de gemeente, 
de straat of andere aanwijzing van de Jigging, 
benevens kadastrale sectie en nommer ; 

c. de gebouwen en erven, waaruit de bier
brouwerij bestaat, hare ingangen en hare 
gemeenschap met andere gebouwen erven; _ 

d. de grondstoffen, welke zullen worden 
gebruikt;. · 

e. de ketels, kuipen, vaten, bakken en andere 
werktuigen, welke . dienen tot het bewerken 
van de grondstof, het koken van water, het· 
verzamelen van het beslag, . het opvange~, 
zuiveren, verzamelen, koken ·en afkoelen van 
het wort; 

./. de vaste pijpen, buizen en goten welke 
dienen tot het gele_iden van beslag· of wort, 
onder opgave va:n het doe!, waarvoor zij zijn 
aangebracht, en de werktuigen, welke er door 
worden verbonden ; 

g. de plaats waar het dubbel der Joopende 
aangifte tot brouwen. in de bierbrouwerij zal 
worclen bewaarcl. 

Wegens verandering in hetgeen volgens dit 
artikel is aangegeven wordt vooraf eene aan

·vullingsaangifte door den bierbrouwer ingeJe-
verd.· · 

3. ·§ 1. Hij,_.die na het ~ werking koinen 
-van ·deze wet eene bierbrouwerij in gebruik 
neemt - of werktuigen verkrijgt, geschikt en. 
blijkbaar bestemd tot het maken van bier, 
doet v66r het•in gebruik nemen der brouwerij 

. of binnen veertien dagen na het verkrijgen der 
werktuigen, daarvan aangifte volgen~ de be
palingen van het vorig artikel, voor zoover die 
d aarop van to_ep.assing. zijI:\, 

§ 2. Van deze verpllchting zijn uitgezon- · 
derd zij die de bovengenoemde werktµigen· 
vervaardigen,. herstellen of V3rkoopen en ze 
uitsluitend tot dat einde in hunne werkplaat
sen of andere inrichtingen voorhanden hebben. 

4. § 1. De hoofdingang der bierbrouwerij 
moot gelegen zijn aan een openbaren weg, 

waarop met gewone . voertuigen _ kan worden 
gereden. 

• § 2, Gemeenschap ~et gebouwen en erven, 
niet bij den 'bierb:rouwer, zijne bedienden of 
werklieden in gebruik, is verboden. 

Eveneens is vorboden de gemeenschap met 
gebouwen en erven, waar. glucose; melasse of. 
andere suikerhoudende stoffen, anders dan voor _ 
eigen huiselijk gebruik, worden bereid of ver
werkt of voorhanden zijn. 
§ .3. Onze Minister van Financien kan; 
onder door hem te stellen voorwaarden, van 
deze bepalingen ontheffing verleenen. 

_6. § 1. Gebouwen en erven, met eene bier
brouwerij gemeenschap hebbende, zijP even
als de bierbrouwerij, onderworpen aan het 
onderzoek van de ambtenaren der accijnzen. 

§ 2. In de gedeelteri dier gebouwen, welke 
tot woning dienen, geschiedt .dit onderzoek 
echter niet dan met schriftelijke machtiging 
van den ontvanger of van een hoogeren amli
tenaar der accijnzen, tenzij voor het geval 
dat 'eenig voorwerp aan het onderzoek der 
ambtenaren: mocht worden onttrokken. 

§ -3. Van deze huisvisitatien wordt steeds 
een schriftelijk verslag opgemaakt, waarvan 
een ·, afschrift aan den belanghebbende_ wordt 
uitgereikt. _ 

6. Boven ierleren aan den openbaren weg 
uitkomenden_ ingang eener bierbrouwerij, moet 
een opschrift zjjn geplaatst, houdende, in duicle
lijk zichtbare letters, het·wootd :'Bierbrouwerij, 
onder bijvoeging, in het opschrift boven den 
hoofdingang, van de J::enaming der bierbrou
werij· en van den ·naam van den bierbrouwer. 

7. § 1. · De. werktnigen, bedoeid in artikel 
2, Iott. e, moeten ten genoegen van den inspec
teur der accijnzen voorzien zijn van een duide: 
lijk leesbaar · opschrift, vermeldende soort en 
inhoudsruimte en voor werktuigen van de
zelfcj.e soort, bovendien een doorloopend nommer. 

De bierketel moet eene inhoudsruimte heb
ben van ten minete vijftien hectoliter eii, ter .. 
beoordeeling · van vorenbedoelrlen· inspecteur 
zoodanig zijn ingericht _en geplaatst, dat de 
hoeveelheid wort daarin naar behooren kan 
worden opgenomen. 

De pijpen, bnizen en goten, bedoeki in artikel 
2; Jett. f, moeten zoo. zijn geplaatst, dat de ' 
ambtenaren ze steeds-~ver hare geheele.lengte 
en omtrek kunnen onderzoeken. · 

§ 2. Bestaande pijpen,- buizen en goten, 
niet voldoende aan het voorschrift van§ 1, 
laatste lid, moeten bij de oerste vernieuwing, 
verandering of herstelling dienovereenkomstig 
worclen ingeri~ht. · 
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§ 3. Onie Minister van Firiancien kan en
der rle door hem in elk bijzonder gev'al, noodig 
geachte v:oorzieningen tegen misbruik, afwijkin
gen van het b.epaalde bij § 1. tweecie ·en derde 
lid, en § 2 van dit artikel, toestaan. 

· 8. De inhoudsruimte der werktuigen, be
doeld in· artikel 2, lett. e, wordt. ambtelijk 
bepaald door meting of waterijking. 

De. bierbrouwer kan nieuwe meting of water
ijli:ing vrageµ van werktnigen, waarvan de iri
]]oudsruimte reeds ambtelijk werd opgenomen. 

De inspecteur der accijnzen is bevoegd 
steeds eene nieuwe meting of waterijking te 
bevelen. 

Het is verboden bij de ·meting of wat.er
ijking middelen aan te wenden, waardoor eene 
onjuiste uitkomst zou worden verkregen. 

De bierbrouwer is gehouden ·om de werktui
gen, welke niet. in metselwerk noch geheel 
in den grond zjjn bevestigd, bij het waterijken 
waterpas te plaatsen, behoudens eene speling 
van hoogstens . een centimeter, · en daartoe, 
zoowel als tot het bijbren&en en aftappen van 
het benoodigde water, de vereischte arbeiders, 
inhoudsmaten en gereeclschappen, alsmede het 
water kosteloos te verschaffen. 

9. § 1. Voordat tot het oprichten van e_ene 
}:>ierbrouwerij wordt overgegaan worden de 
plannen voor de inrichting :van den brerketel 
en die van het.lokaal wa{l.rin deze zal worden 
geplaatst, · onde_r bijvoeging eener duidelijke. 
door den bierbrouwer verstrekte schetsteeke
ning, onclerworpen aari de goedkeuring van 
Onzen :Minister van Financien, onvermindord 
hetgeen bij andere wetten omtrent de oprich
tiug van fabrieken is bepaalcl. 

§ 2. De bierbrouwer is verplicht b~j den 
bierketel aanwezig te -houden 0en in goedeP 
staat verkeerenden, ambtelijk gewaarmerkten 
peilstok, ;vaarmede de hoeveelheiq vloeistof 
in den ketel tot in hectoliters nauwkeurig 1rnn 
worclen opgenomen of -we!, ten genoege; van 
-de inspecteur cler accijnzen, aan clen- ketel 
-een peilglas aan te b;engeo, waardoor cle 1:ioe-
veelheid vloeistof•in den ketel tot in hecto
liters nauwkeurig kan worden bepaald. 

§ 3. Het bepaalde bij § 2 is ook van toe-· 
passing op de wachtbakken, waarin een deel 
van het wort van een brouwsel, dat dienen 
moet bij het beslaan van de· grondstoffen voor 
een volgend brouwsel, wordt bewaard. 

10. Het is . verboden werktuigen, als be
doe!d in artikel 2, lett. e, in gebruik-te nemen, 
voordat de inhoudsruimte daarvai;i. ambtelijk 
is opgenomen. 

11. § 1. Er mag geene verandering warden 

gebracht in de inrichting- van den bierketel 
of in die van het lokaal, waarin deze is geplaatst, 
noch in den ambtelijk opgenomen inhoud 
van werktuigen, clan nadat een bewijs van de 
daartoe ·ten kantore van den ontvanger der 
accijnsen gedane aangifte, in de bierbrouwerij 
aanwezig is. Dit bewijs moet aan de ambte 
naren der accijnzen op hunne aanvraag worden 
vertoond. 

§ 2. Alvorens eene verandering wordt aan
gebracht in .de inrichting van den bierketel 
of in die van het lokaal, waarin deze is gepla_atst, 
warden de betreffende plannen aan de goed
keuring van Onzen Minister van Financien 
onderworpen, op _ den voet van het bepaalde 

•bij artikel 9 § I. 
§ 3. vVerktuigen, waarvan de opgenomen 

· inhoudsruimte veranderd is, mogen niet in 
gebruik warden genomen, clan na eene nieuwe 
ambtelijke inhoudsbepaling en nadat de aan
wijzing van peilstok of peilglas, da:i,rmede in 
overeenstemming is gebracht. 

·12. ·De ambtenaren der acc:ijnzen zijn be
voegd door vorzegeling buiten gebruik te_ 
stellen : -

a. de werktuigen, die geplaatst zijn in bier
brouwer:ijen, welke niet volcloen aan de be
palingen dezer wet ; 

b .. de werktuigen die niet voldoen aan de 
bepalingen dezer wet; 

c. de werktuigen in buiten werking zijnde· 
bierbrouwerijen. 

13. § I. Van iedere meting, waterijking, 
verzegeling of ontzegeling wordt een relaas 
opgema?,kt. 
De belanghebbende wordt uitgenoodigd b:ij 
iedere meting, waterijking, verzegeling of ont
zegeling tegenwoordig te zijn en het relaas 
mede · te onderteekenen. Een afschrift van 
het relaas wordt aan hem nitgereikt. 

§ 2. Hij. die eene bierbrouwerij overneemt 
en geen nieuwe inhoudsbepaling van de ge
meten werktuigen vraagt, wordt geacht met· 
de laatst verric)lte meting of waterijking ge
noegen te nelllen. 

§ 3. De relazen · van. verrichte metingen, 
waterijkingen of· verzegelingen· van werk
tuigen v66r het · in werking treden van deze 
wet opgemaakt, blijven van kracht, behoudens 
de bevoegdheid tot het verlangen van eene 
nieuwe opneming volgens artikel 8. 

HOOFDSTUK III. 
Werkzaamheden in bierbrouwerijen .. 

14. § 1. Uiter!i}k des -voormiddags ·van den 
]aatsten werkclag, voorafgaande aan den dng, 
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waarop met de beslagbereiding zal wornen 
begonnen, levert de bierbrouwer bij den ont
vanger der accijnzen eene aangifte tot brouwen 
in du bbel in. 

Deze aangifte moet inhonden : 
a. den naam en de v.:oonplaats van den 

bierbrouwer ; 
· b.- den naam e~ de li~ging van de bierbrou

werij; 
c. de soort, . de nommers en de inhoucls'

ruimte van de werktuigen, waarin cle grond
stof zal worden bewerkt en dag en mu van 
aanvang van, de werkzaamheden in die werk
tnigen; 

d. de nommers en cle inhondsruimte van de 
wachtbakken, waarin het wort zal warden 
verzameld; 

e. de nommers en de inhoudsrnimte van de 
bierketels, waarin het wort zal worden gekookt ; 

/. dag en unt, waarop het wort van ieder 
bronwsel in den bierketel en in cle wachtbakken 
zal zijn bijeengebracht ; 

g. de soort ·en de hoveelheid der te verbrui-
ken grondstof ; · 

h. het aantal hectolitergraden van het :wort 
clat zal worden vervaardigcl ; . 

i. het aantal hectolitergraden van het vroe
ger veraccijnsde wort dat bij het beslaan zal 
worden gebezigd, alsmede het nommer en de 
inhoudsruimte van de wachtbakkeri waarin dit 
wort zich bevindt. 

§ 2, De ontvanger der accijnzen kan in 
bijzondere gevallen toestaan, dat het aantal 
hectolitergraden van het wort eerst later 
wordt aangegeven door verme!cling op het in 
art._ 16 bedoelde dubbel, terstond nadat het 
wort in den bierketel is bijeengeb,acht. 

Het du bbel qer aangifte moet alsdau uiter
lijk op den eerstvolgenden werkdag door o~ 
vanwege den bierbrouwer, ten _kantore van-den 
ontvanger worden ingeleverd. 

15. Onze Minister van Financien kan aan 
·bierbrouwers, die gewoonlijk meer clan· twee 
brouwsels per week vervaardigen, toestaan om 
in plaats van de aangifte, bedoeld in het vorig 
artikel, eene aangifte in dubbel in te leveren, 
voor alle brouwsels, welke in den loop cler·week, 
volgende op die, waarin de aangifte geschie_dt, 
zullen warden vervaarcligd. 

Deze aangifte moet inhouden : 
a. den naam en de woonplaats van den 

bierbrouwer ; 
b. den naam en de ligging van de bier

bronwerij; 
c. het aantal brouv,sels in die week te ver

vaardigen; 

d. het unr, waarop iederen dag de werkzaam
heden in de bierbrouwerij znllen aanvangen en 
waar;op die zullen eindigen ; 

e. bet tijdstip, waarop iederen dag met de 
beslagbereiding zal warden begonnen ; 

f. het nur, waarop iederen dag het wart 
van elk bronwsel zal zijn bijeengebracht in 
deii bierketel en in de wachtbakken·. 

16. Een exemplaar der aangifte, bedoeld 
in de artikelen 14 en 15, wordt, na door den ont
vanger der accijnzen gewaarmer)<t te zijn, aan 
_den aangever teruggegeven. 

Dit exemplaar moet ten minste .een half 
uur v66r het tijdstip, waarop met de daarin. 
aangegeven beslagbereitling wo1;dt begonnen. 
in de bierbrouwerij aanwezig zijn op de plaats, 
daartoe volgens artikel 2, Jett. g, aangegeven 0 

alclaar aanwezig blijven zoolang de werkzaam
heden niet zijn afgeloopen, en aan de ambte
naren cler accijnzen op· hunne aanvrage tlade
Jjjk worden vertoond. 

17. § 1. De bierbrouwer wien de bij artikeI 
15 bedoeltle vergnm;i.ing is verleend, is geh?u
tlen zijne aangifte nader aan te vullen, door 
in een register voor ietler brouwsel aanteeke
ning te stellen van : 

a. de soort, de nom:ri1ers en de inhoudsrnim
te van de te gebr_uiken werktnigen; 

b. de soort en de hoeveelheid gronclstof, die 
zal wortlen gebrnikt; 
. c. het aantal hectolitergraden van het wort 
dat zal worden vervaardigd ; 

d. dag en unr van : 
1 °.- het- storten van de grondstof in den, 

weekbak; 
2°. het · overbrengen van de grondstof uit 

den weekbak in de beslagkuip ; 
3°. wanneer geen weekbak wordt gebrnikt: 

het storten van de 'gronclstof in de beslagknip : 
4°. het toevoegen van grondstof aan hetc 

beslag anders clan in de beslagkuip of aan het 
wort, met aanduiding van het werktuig, waarin 
dit plaats heeft ; 

5°. het overbrengen van het versuikerde 
beslag in de klaringslruip of filterpers ; 

e. het aantal hectolitergraden van het vroe
ger ·veraccijnscle wort dat bij het beslaan zal 
warden gebezigd, alsmecle het nommer en de 
inhoudsrnimte van de wachtbakken, waarin tlit 
wart zich bevindt. 

Het register moet zijn ingericht volgens het 
door Onzen l\!linister van Financien vast te 
stellen model ··en· door den ontvanger der ac -
cijnzen warden gewaarmerkt. 

Het moet ter zelfder plaatse worden bewaarci 
als het clubbel der loopende aangifte. 
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§ 2. De aanteekening omtreny het bepaalcle § 2. Na den af!oop de;· koking mogen 
bij de letters a, b, ·c en e moet worden ge;teld aan bet -wort geene zelfstandigheden meer 
-ten minste een half uur voor den aanvang der worden toegevoegd,- die de. dichtheid zouden 
beslagbereiding; die omtrent het bepaalde bij kuurien verhoogen, tenzij met Onza toestemming 
letter d ten minste een half uur voordat_ met en onder de door Ons te stellen voorwaarden 
<le daarbedoe!de werkzaamheden een aan_vang ter _verzekering van den accijn8. 
wordt gemaakt. · § :3. De ·dichtheid van het wort dat in de 

Uit het register, bedoe!d bij § 1, wordt door wachtbakken is achtergelaten, mag die van 
-of vanwege den _bierbrouwer, een uittrelrnel, .zuiver water van 17½° Celsius niet met meer 
-volgens door Onzen- Minister van Financien clan een graad te boven gaan. _ 
-vastgeste!d - model, ingeleverd bij den ont- _ 21. § 1. Wanneer de ambten'aren der ac. 
-vanger der accijnzen, uiterlijk op den eerst,en cijnzen een grooter aantal hectolitergraden 
werkdag cler · week, volgende op die, waarin van het wort bevinden dan voor het brouwsel · 
-de brouw8els zijn verricht. is aangegeven, stellen zij daarvan aanteyke-

18. § 1. De voor ieder brouwsel te gebrui- ning op het dubbel der aangifte bedoeld bij 
ken gronclstof, moet een half unr v66r · den artikel 16 of, bij aangifte· op den voet van a~
·.aanvang der werkzaiimhetlen in den weekbak tikel 17, in het· daarbedoelde register en leve
·-of de beslagkuip, in de bierbrouwerij zijn ga- ren zij .van hnnne bevinding een relaas in bij 
reed gezet op eene door den inspecteur der den ontvanger, tenzij het verschil minder 
-accijnzen in over!eg met den bierbrouwer te dan een percent bedraagt. · 
bepalen plaats. § 2. Het ·vorenstaande is mede van _toepas-

§ 2. Het is verboden · meer grondstof sing, inµien bevonden worctt dat het aantal 
<lan aangegeven is gereed te zetten. te gebruiken hectolitergraden van het vroeger veraccijnsde 
-0f in het lokaal waarin de weekbak of de be-'. · wort kleiner i~- dan werd aangegeven . 
.slagkuip zich · bevindt aanwezig te hebben._ § 3. Het is verboden het aantal hectoli- _ 

. Een-verschil van een ·percent of minder wordt -tergraden van het wort onjnist aan te geven. 
niet als overtreding beschouwcl. Als overtreding van cl.it artikel wordt besphouwd 

Het is eveneens yerboden tnsschen het ,tijd, een verschil boven 5 percent in meer op het aan
astip bedoelcl in § 1 van dit artikel en dat be- ·ta! hectolitergraden voor het brouwsel aange
-doeld sub f van de artikelen 14 of 15, grondstof geven of boven 5 percent in minder op het 
in dat lokaal te brengen of daaruit te verwijde- aantal hectoJ-itergraden van het vroeger ver-
:ren. - -accijn~cle wort. 

19. Glucose, melasseofanderesuikerhoudende 22. § 1. Het is -verboden: 
:stoffen mogen ii:t eene -bierbrouwerij of de 
-daarmede gemeenschap b'ebbende pan·den niet 
-voorhanclen zijn dan met westemming van 
()nzen Minister van Financiiin en onder de door 
dezen te stellen voorwaarden. 

Uitzondering hierop is toegelaten v,oor de 
hoeveelheicl die voor het brouwsel •is aange
geven, tot aan het tijdstip waarop het wort 
in den bierketel en in de -wachtbakken volgens 
-de aangifte moet zijn bijeengebracht. 

20. § 1. - :Met het af!aten- van het wort nit 
-den ):>ierketel mag niet vroeger worden begonnen 
-0an Mn unr Ill!- het opgegeveii tijdstip_ van het 
bijeenbrengen van het wort in dien ketel, 

-noch v66r den afloop der koking. 
. G(lven de ambtenaren der accijnzen aan den 
bierbrouwer · v66r of bij den afloop der_ koking 
b.un verlangen te kennen tot het opnemen 
-van de hoeveelheid en de dichtheid van het 
wort, . dan mag tot het aflaten van clit laatste 
,eerst een kwartier -na afloop cler koking worden 
-overgegaan, tenzij clie ambtenaien <lit eerder 
toestaan. 

a. in eene bierbrouwerij -ande!" stoffen. 
waaruit suikerhoudencle aftreksels kunneu 
worden vervaarc1igd in te-slaan of voorhanden 
te hebben, dan cli_(l volgens artikel 2 zijn aan
gegeven; 

b. in eene bierbrouwerij beslag, moutex
trakt of s·uikerhondende aft,reksels te bereiden 
of voorhanden te hebben buiten de werktui
gen _of ·uren, daartoe aangegeven volgens 
artikel 14 of volgens artikcl 17 : 
_ c. nit eene bierbrouwerij beslag, moutex
tract of suikerhoudeude aftreksel, geen bier 
zijnde, nit te slaan. 

§ 2. Onze Minister van Financien kan 
onder de door hem te stellen voorwaarden 
ontheffing van deze verboclsbepalingen verlee
nen. 

23. Het is den bierbrouwer geoorloofcl 
verandering te brengen in de uren en de w0rk
tuigen die voor cJe v:erkzaamheden zijn aange
geven, mits daarvan, onder vermelding cler
redenen, aanteekening stellende op het dnbbel 
cler aangifte tot brouwen, becloeld bij artikel 16, 
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ten minste een half uur· v66r den aanvang 
dier werkzaamheden. Vervroeging van de 
aangegeven uren is niet geoorloofd. 

Deze aanteekening moet met deugdelijken 
inkt of met potlood, waarmede onuitwisch
baar schrift wordt verkregen, zonder overschrij
ving, schriftdelging of doorhaling gPschieden 
en door den bierbrouwer, den beheerder der 
bierbrouwerij of den meesterknecht warden 
onderteekend. 

24. § 1. Wanneer een bierbrouwer cloor 
een ongeval aan de bierbrouwerij of aan de 
werktuigen of door andere van zijn wil onaf
haqkelijke omstandigheden verhindercl wordt 
een brouwsel te vervaardigen of te voleincli
gen, doet hij hiervan zoo spoeclig ·mogelijk 
aangifte bij den ontvanger· der accijnzen of, 
zoo deze niet ter plaatse is gevestigd, bij de 
naastbijzijnde ambtenaren der accijnzen. 

§ 2. De directeur cler accijnzen kan, op 
verzoek van den bierbrouwer, die volclaan 
heeft aan het bepaalde van het eerste lid, 
machtiging geven tot geheele of gedeeltelijke 
afschrijving van den accijns op de rekening 
bedoeld in artikel 27. 

HOOFDSTUK IV. 

Betaling van den acdjns. 

25. Door het doen der aangifte, ingevolge 
de artikelen 14 of 15,. stelt de bierbrouwer 
zich aansprakelijk voor den accijns. 

Voor het bedrag, dat hij te dier zake ver
schulctigd kan warden, ~telt hij zekerheid. 

De accijns wordt betaald v66r of op den 
20sten dag van de derde maand, volgende op 
die, waarin de aangifte is gedaan. 

26. Voor de berekening van den accijns, 
die van een brouwsel wortlt geheven, wordt 
het aantal hectolitergraden van het vroeger 
veraccijnsde wart dat bij het beslaan is ge
bezigd in mindering gebracht. 

27. Met iederen bierbrouwer wordt ten kan
tore van den ontvanger der accijnzen eene reke
ning gehouden. 

Die rekening wordt gedebiteerd voor het 
verschultligde accijnshedrag. 

Zij wordt aangezuiv<>rd door: 
a .. afschrijving wegens uitvoer van bier 

naar het buitenland; 
b. afschrijving wegens geheel. of gedeeftelijk 

niet verrichte brouwsels; 
c. betaling van· den accijns. 
28. § 1. Uitvoer van bier naar het buiten-

1and, ru~t afschrijving van den accijns, kan 
plaats hebben bij hoeveelheden van ten min
~te vijf hectoli ter voor bier op fust en van 

ten minste drie hectoliter voor bier op flesschen. 
_ In bijzondere gevallen kan door Onzen 

lliinist,er van Financien <;lie uitvoer in eene 
mindere hoeveelheid warden toegelaten. 

In de aangifte ter verkrijging van het do
cument tot uitvoer, moet warden vermeld 
het aantal hectolitergracleri wart volgens 
artikel 1. gebezigd voor de bereiding van het 
uit te voeren bier. 

§ 2. Artikel 216, lste lid, der algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (S/.aalsblad no. 38) 
wordt geacht te zijn overtreden, wanneer 
blijkt, dat het bevonden aantal hectoliter
graden wart ·volgens artikel 1, meer clan .5 
percent lager is clan het aangegeven aantal. 

29. § 1. Wegens uitvoer van bier naar het 
buitenland wodt de rekening van den bier- . 
bronwer gecrediteerd voor den accijns, bere
kend naar het aantal hectolitergraclen wart 
volgens artikel 1, gebezigd voor de bereiding 
van het uitgevoerde bier. 

De crediteering geschiedt dadelijk na den 
uitslag, op den oudsten der openstaancle 
termijnen. Wanneer het document binnen 
den claarin gestelden tijd niet of niet ten voile 
gezuiverd is teru.ggekomen, wordt voor de 

- geheele partij of voor het ontbrekende ge
deelte de accijns ingevorderd, berekend naar 
het bedrag, waarvoor afschrijving is verleend. 

§ 2. Wij behouden Ons voor, _ bij algemee
nen maatregel van bestuur te bepalen, dat 
bij uitvoer of doorvoer van bier, hetzij in het 
algemeen of wel in sommige gevallen, het 
document waarmede de uitvoer of doorvoer 
geschiedt niet aL~ gezuiverd_zal warden aange
merkt, tenzij het daarbij voor. te schrijven 
bewijs worde geleverd, dat het bier in het 
land van bestemming is aangekomen. 

HOOFDSTUK V. 

Algemeene bepalingen. 

30. § 1. De ambtenaren der accijnzen zijn 
bevoegd van alle zich in de bierbrouwerij 
of de daarmede gemeenschap hebbencle panden 
en erven bevinclende grondstoffen, beslagen 
en aftreksels, de hoeveelheicl te bepalen en 
monsters te nemen. 

§ 2. De bierbrouwer 0 is gehouden voor alle 
opnemingen de noodige · werklieden, .werk; 
tuigen, inhoudsmaten, alsmede weegschalen 
met gewichten kosteloos te verstrekken. 
Wanneer de monRterneming op zijn· verzoek 
geschiedt, moet hij de claarvocir n~odige 
flesschen of bussen verschaffen. Wanneer 
hij aan een en antler niet volcloet, wordt daarin 
op 1.ijne kosten voorzien. 
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§ 3. De bierbrouwer wordt uitgenoodigd de 
genomen mo:19tera_ me::le te verzegelen, 

§ 4. Wanneer hat nemen der mongters in 
verband staat met eene bekeurin-g dan worden 
zjj, zoo mogelijk, in drievoud genomen. 

§ 5. Aan den bierbrouwer, die nit verzoekt, 
wor<;lt van het nemen der monsters een bewijs 
afgegeven. 

31. §. 1. De bt:.langhebbenden zijn bf:voegd 
om bij ver.,chil over de hoeveelheici grond~tof 
of het aantal hectolitergraden van het wort 
op den voet der artikelen 150 en 152 der alge
meeDe wet van 26 Augustus 1822 (Slaetsblad 
n°. 38) hnverific1ttie aan te vragen, mits hun 
verlangen~ te kennen gevende da'.lelijk na'.l.at 
de uitslag van het onderzoek hnn i~ medege
deeld .. 

§ 2. Bij verncbil over het aant,al hecto
litergraden van het ·wort, gebezigd voor-- de 
vervaardiging van ten uitvoer aa11gegeven 
bier, geldt het in' die artikelen en in artikel 
151 dier wet bepaalde ten aanzien van de 
stcrkte van ge9istiUeerd, met dien verstande 
dat het derde oncterzoek geschieitt in de door 
Onzen llfinister van Financien aan te wijzen · 
gemeente en dat de derde keurder, zoo noodig, 
door het bestuur dier gemeente wordt aange
wezen. 

32. § 1. Behoudens het bepaalde bij arti
kel 152 der algemeene ·wet van 26 Augustus 
1822 (Slaatsblad n°. 38), gesclrieden·alle am•bte- '.· 
lijke op:i.emingen van hoeveelheid of dicht
heid volgens deze wet, zonder dat den belang
hebbenden daarvoor kosten warden in rekening 
gebracht. . 

§ 2. De meting, waterijking, verzegellng en 
ontzegeling van werktuigen, wordt eveneens 
kosteloo~ verricht, tenzij die meting of water
ijking geschiedt op verzoek van den bierbrou
wer en de inhoud·sruimte niet meer clan een 
ten honderd van de vroeger -bevondene blijkt 
te verschillen. 

33. De fabrikanten van moutextract of 
andere moutpraeparaten, zijn gehouden ten 
kantore van den ontvanger der accijnzen, 
antler wiens kantoor de fabriek is gelegen, 
eene aangifte in te leveren van de panden, 
die de. fabriek uitmaken onder aanduiding van, 
kadastrale sectie en nommer. 

Tot het oprichten eener dergelijke fabriek 
mag niet warden overgegaan dan na bekomen 
toestemming · van Onzen l\Iinister ·van Finan
cien. 

34. · De ·bepalingen dcz.er wet ten- aanzien van 
de bierbrouwcrs' of -a~dere personen, zijn oak 
van toepassing op vennootschappen van koop-

handel, stichtingen en vereeniging\ln, die 
rechtspsrsoonlijkheid bezitten. 

35. De aanzegging, de uitnoodiging of de 
uitreiking van stukken: aan een belangheb
bende, tAr "uitvoering van de bepalingen dezer 
wet te doen, kunnen bij zijne afwezigheid 
warden gedaan aan zijn gemachtigde, zijn 
meesterknecht of in het algemeen aan den
gene, die namens of van wege hem tegenwoor
clig is. 

36. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
warden voorschr1ften gegeven nopens de. wijze, 
waarop worden bepaald : 

a. de hoeveelheid en de dichtbeid van het 
wart bij de temperatuur van 17½o Celsius; 

b. het aantal hectolitergraden van bet 
wart gebezigd I voor de· bereidi.ng van bier, 
clat overeenkomstig artikel 28 ten uitvoer is 
aangegeven. 

37. Wij behouden _Ons voor, met behoud 
van het beginsel waarop de aanslag rust, bij 
a]gemeenen maatregel van bestuur onder de 
noodige voorzieningen, afwijkingen van de be
palingen dezer wet toe te laten. 

Onze Minister van- Financien is gemachtigd, 
om in afwachting van bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur; op gelijke wijze proefs
gewijs te laten werken. 

HOOFDSTU!{ VI. 

Slra.fbepctlingen. 

38. He_t niet inleveren of het onjuist of 
onvolledig invullen van de aangiften. voor
geschreven bij de artikelen. 2 en - 3 wordt. ge
st,raft met eene geldboete ten laste van den
gene .die tot aangifte verplicht is~ van: 

a .. vierhonderd tot cluizend gulden bij bet 
niet inleveren dcr aangifte of bij het verzwij
gen van gemeenschap met andere gebouwen 
of erven, van werktuigen, waarvan uit hun 
aard gebruik kan. warden gemaakt tot ont
duilong van den accijns, of van pijpen, buizcn 
of goten als bedoeld bij artikel 2 letter / ; 

b. vijf en twintig gulden bij andere afwij
kingen met betrekking tot becloelde aangiften. 

Het maximum der boet'e volgens letter a 
wordt steeds toeg~past indien de geheime of 
niet-aangegeven pijp, buis of goat klaarblijke
lijk is bestemd tot bet ongeoorloofd wegvoeren 
van beslag, wart of anderc vloeistoffen. 

39. Het bezit van eene bij de admini~tra
tie der accjjnzen niet bel,ende bierbrouwerij 
wordt gest;Mt ~et eene geldboete van ~flrlion, 
dArd tot · duizend gulden en verbeurte der 
werktuigen. 

Indien beweze:1 is, dat van de wcrktn.igen 
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ge bruik is. gernaakt tot ontduiking van den recht, in d.e plaats waarvan wordt toegepast, 
accijns wo1dt, in plaats van geldboete, ge- hetgeen in artikel 62, eerste lid, van dat wet
vangenisstraf van ten hoogste_ een ja;,,r toege, boek voo~ overtredingen is bepaaid-. 
paPt. ' ' . De straffen va,u, gevangenis en vervangend~ 

Indien het tweede lid van. dit artikel van hechtenis. mogen, .bij samenloop van deze 
toepassing is op eene vennootschap van koop: foiten, · .g~z~menlijk_ den. tijd van een jaar, en 
handel, eene· stichting ·of eene · vereeniging .in ·vier maanclen niet te -boven gaan. 
het bezit vai':i rechtspersoonlijkheid, dan wordt 'De inzake van invoerrechten en accijnzen. 

_ r!e gevangeni~straf uitgesproklm tegen d~ ven- geldende bepalingen voor het geval van wan-
. nooten, bestunrders of commissarissen .van betaling ·van geldboeten, ·zijn ook _bij de toe-
. wie blijkt, dat het misdrijf i;net hun ~eclewetc~ passing van deze wet van k_racht. 
is gepleegd. · 46 .. De fusten, zakken ofandere emballage, 

40. Overtreding van het bepaalde ·bij ar- waarin· de stofferi zich bevinden, die volgens 
t,ikei' 8, laatste twee leden en van art.ikel 9, de bepalingen dezer wet zij~ verbeurd, zijn 
§§ -2 en 3, wordt gestraft met eene geldboete · in de verbeurd;verklating, begrepen. · . 
van vijftig tot .vierhonderd gulden. Verbeurd verklaarde werkt;uigen n:{oeteu' bin-

Gelijke_ stra:f wordt opgelegd • bij ove~treding nen acht dagen na den dag, waarop de re_chter
van de' artikelen 10, 11, 14 §' 2, 2cie lid, 16, _lijke uitspraak kan .worden ten· uitvoer_gelegd, 
2cie lid, 17 § 1, laatste lid en§ 2, 2de lid, 18, 20 door den veroordeelde worden uitgelevcrd. Vol- · 
§§ 1 en 3 en 21 § 3. . , doet hij niet aan deze verphchting, dan kan 

In de gevalle~ · bedoeld bij he_t tweede lid, · vanwege de administratie der ac~ijnzen ·op 
komt de geld_boete ten laste van den bierbrou, zijne kosten en gevaar tot h~t af- of uitbre
wer. ken der· werktuigen worden over_gegaan. 

HOOFDSTUK VII. 
41. Het aanprengen van veranderingen, 

waardoor de aanwijzingen van deri peilstok 
o.f van het peilglas, bedoeld in artik:el' 9 §§ 2 en 3, Overgangs- en slotbepalingen . 

. onnauwkeurig word~n, wordt gestraft met. 4!1. §. J. Bij het in werking'komen dezer wet-
eene geldboete ten laste van den bierbrou~er worden de rekeningen van de bierbrouwers 
.van, yierhonderd tot vier dui~end gulden. ,afgesloten: De·nog onaangezuiverde ·termijnen 

42. Overtrecling van· het · bepaalde bij de van krediet word~n- op· de rekening, b~doeld 
artikelen 19, 20 -§ 2 en 22, wordt gestraft met bij . artikel 27, overgebracht · en d'e. aanzuive

, eene geldboete ,ten laste van- den ,l;iierbr011wer ring daarvan. geschiedt op de wijze bij deze· 
van ·vierhonderd tot duizend gulden en ver- wet bepaald . 

. beurte .van ·de stoffen, waarvan de toevoeging, § 2_. · Voor bier, dat naar het buitenland 
de aanwezigheid, 'de inslag, de bereiding _of de wordt uitgevoerd na ·het in werking treden 
uitslag is verboden. , .dezer wet, kati ~lechts aanzuiveririg dcr reke-

43. Overtreding van het bepaalde bij. ar- _ning op den voet van ·het bepaalde bij artikel 
tikel 33 wordt gestraft met eene geldbpete .29 plaftts hebben,- voor zoover ten. genoegen 
ten ·1aste van den fabrikant .van vierhonderd van den inspecteu; der a~cijnzen· wordt aan
tot duizend gU:lden met verbeurt_e van de werk- 'getoond, dat het afkomstig is van brouwsels, 
tuigen. · waarvan · de vervaarcliging na · he't in werking 

De laatste twee leden van _artikel 39· _zijn treden dezer wet is -aangevangen, terwijl 
ten deze .van t~epassing. anders slechts afschrijving .wordt verleend 

· 44. _ Het: doen_ van hetgeen bij - de·. alge- . naar de v66r dat tijdstip geldimde bedragen: 
meene>rnaatregelen van -bestuur, ingevolge § S. ,Van de weigering_ van den inspe~teur 
deze wet . uitgeva.ardtgd, :verboden is of het.na- d·e" accijnzen: om de hoog~rc afschrijving. van 
la ten van hetgee~- bij die maatregelen is vo_or- den accijns te verleenen,' kan in beroep worden 

. geschreven, :,yordt gestraft niet ~ene geldboete , . gekomen bij Onzen Mintster van Financien. 
·ten laste van den bif!_rbrouwer van vijftig § 4. De rekeningen. van .de. azijnµiak;rs 
tot duizend ·gulden,, onverminderd. de intrekc ·;worden eveneens afgesic:,ten. · De'. nog- <in: 
king van de in verband daarmede, verle_ende aangezuiverde term1jnen van krediet, behoo
vergunningen, zoo daartoe termen bestaan. ren v66r of op. de vervaldagen te word,en be• 

45. · De feiten, strafb~ar· :volgens de bepa- taald. 
Onze Minister van.Fina_ncien kan uit-lingei;i dezer wr,t, worden besc)lciuwd als mis- § 5. 

drijven, behalve voor de toepassing v~n de ,:zondering.hierop toestaan-voor azijn:~n grond
·artikelen 57, en,58,van het Wetbo,ikvan)ltraf- stoffen. _wa3:rvoof_ debiteering 011 de kreaiet-
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rekening heeft plaats gehad en die tijdens / WIJ WILHELMINA, ENZ ... ; dcien te weten : 
het in werking komen dezer wet bij fabrikan- j Alzoo Wij in overwegil1g genomen hebben, 

. ten yan azijn onv\)rkocht voorhandeb. zijn. ·; dat, ingevolge artikel 38 van de Leeningwet 
48. Deze wet is van toepassing op alle 1914, de middelen tot dekking van de uitgaven 

brouwsels, waarvan de vervaardiging na het i van het Leeningfonds 1914 opnieuw in ovcr
tijdstip hare.r in werking· treding, aanvangt. I weging moeten worden genonien en dat tevens 

Zij kan worden aangehaalcl onder den titel versterking·van die middelen noodzakelijk is; 
van ;,Bierwet 1916." Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. · 

Zij treedt in werking op een nader door Ons Artikel I. 
te bepalen dag. In_ artikel 34 der Leeningwet 1914 wordt on-
- De wetten van : der- a en onder b, in plaats van : ,,1915, '1916 

4 Mei 1832 (Staatsblad ri.0 • 14), en 1917", gele~ep.: 1915 en 1916. 
19- December 1833 (Staatsblad n°. 64), Achter cl.at artikel worden de volgende twee 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92), nieuwe artikelen opgenomen : 
27 Juni 1876 (Staatsblad n°. 130), Art. 34bis. Er worden geheven twi11lig op-

4 Mei 1889 (Staatsblad n°. 44), centen op de aanslagen in .de· grondbelasting 
4 Mei .1889 (Staatsblad n°. 45) en over de belastingjaren 1917 tot en met 1933. , 
.9 December 190_1 (Staatsblad n°._257) Art. 34ter. Er·;-orden geheven op de aansla-. 

vervallen. gen in de personeele belasting : 
Lasten en bevelen, enz. I. over het bela9tmgjaar 1917 : -
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Ja- a. twintig opcenten-; 

nuari 1917. b,- behalve de onder a bedoelde opcenten -
WILH_ELMINA. tacl!tig opcenten op de e.anslagen naar den 

De Minister van Financii!n, ANT. VAN GrJN. vijfden en den zevenden grondsl.ag- der belas-
( Uitgeg._ 25 _Jan. ~917.) ting; . · 

20 Januari .1917. WET, houdende verhooging 
van het invoerrecht op bier en .afschaffing 
van dat op azijn. S. 191. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet noodig is het invoerrecht-op bier te ver
hoogen en dat op azijn af te schaffen ; 

Zoo is het, ·dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de tabel, vastgesteld bij artikel 1 

der \vet van 15 Augustus 1862 (Stacitsblad no. 
170), wordt de post ,,bier, waaronder. maltz
extract, het vat f 3", gelezen als volgt : bier, 
de hectoliter f 7.. · 

·De post ,,azijn, waaronder houtzuur", zooals 
die luidt na wijziging bij de wet van 4 Mei.1889 
(Staatsblcid n°. 45), vervalt. 

2. Deze wet treedt tegelijk met. de Bierwet 
· 1916 in werking. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Ja

nuari-1917. • 
WILHELMINA. 

De ]yiini.ster van,, i!'inanciii.n; ANT. VAN GrJN. 

: (Uitgeg. 25 Jan. 1917.) 

20 Januari 1917. · -WET, tot herziening en ver
sterking van de heffing van opcenten ·ten 
behoeve van het · Leeningfonds 1914. 
(Wijziging der artt. 34-38 der Leeningwet 
1914.) s. 192. -

1917. 

II. over de belastingjareri 1918 tot en met 
1933: · 

a_. lien opcenten op de aanslagen. van hen, 
voor wie de belastbare huu:rwaarde het twee
voud van de som, in artikel 12 der wet van 
16 ·April 18~6 (Staatsblad no. 72) bepa;i,ld, te 
boven gaat, doch niet meer is clan het viervbud 
dier som; 

b. · twintig opcenten op de aanslagen van hen, · 
· :voor w'ie de belastbar\) huurwaarde meer· be-
: draagt .clan het viervoud van de som, :in .artikel 
12 der wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 7·2) 
bepaald, alsmede op de aanslagen van hen, die 
niet in den zin der genoemde wet gebruiker van 
een perceel zijn ; · · 

c. behalve de onder a en b bedoelde opcenten, 
tachtig opcenten op·cle aanslagen naar den vijf
den en den zevenden grondsbg cler belasting. 

Artikel II: 
In artikel 35 der Leeningwet 1914, gewijzigd 

bij de wet van 27 Maart 1915 (Staatsblad n°. 168), 
wordt .onder a en .onder c, in plaats van : 
,,1918", gelezen-: 1917. 

Achter dat ·artikel _ wordt het volgende 
nieuwe artikel opgenomen : 

Art. 35bis. Er worden geheven : 
I. veertig opcenten : 
a. cip de aanslagen in de vermogensbelasting 

over de belastingjaren, loopende van 1 Mei 1917 
tot en met 30 April 1934 ; 

b. op de aanslage~ in dEl inkomstenbelast~g 

4 
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over de belastingjaren, loopende van 1 Mei 1917 
tot, en met 30 April 1934, op te leggen aan de in 
artikel 1, onder a en c, en in artikel 2 der Wet, 
01) de Inkomstenbelasting 1914 bedoelde be-
lastingplichtigen ; · 

II. ·arie en rlertig opcenten op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting wegens uitdeelingen 
als bedoeld in artikel 20 dier wet, betrekking 
hebbenclo op een boekjaar, welks einde valt in 
de belastingjaren loopende van l Mei 1917 tot 
en met 30 April 1934. 

Artikel III. 
1n artikel 36 cler Leeningwet 1914 wordt in 

de alinea, aanvangende met de woorden ,,vij/tig 
opcenten", in de ali.J.lea., aanvangende met de 
woorden ,.lien opcenten", alsmeJe in het laatste 
lid, in plaat-s van: .,1917", gelezen: 1916. 

Achter dat artikel wordt het volgende,nieuwe 
artikel opgenomen : 

Art. 36bis. Er worden geheven : 
a. een zoodanig aantal opcent.en op de zegel

rechten var. buitenlandsche effecten, geheven 
of verschuldigd geworden in het tij:lp3rk van 
1 Januari 1917-31 December 193:J, als gelijk 
staat met eene heffing van twintig cent van 
iedere honderd gulden van het kapitaal in het 
stuk rntgedrukt. 

Onder buitenlandsche effecten warden ver
staan: 

1°. die, welke buiten het Rijk in Europa zijn 
opgemaakt, en de hier te lande opgemaakte 
bawijzen van schuid uit geldleeningen en ;·ente
schuldbewijzen ten laste \'"a:1 buitenlandsche 
lichamen en personen en hewijzen van aandeel 
of deelgerechtigdheid in -vennootschappen, 
maatschappijen of veresnigingen, waarvan de 
zetel buiten het Rijk in Europa gevestigd is, en 

20, de ccrtificaten, welke ter zake van de 
onder 1 °. bedoekle effecten door administratie
kantoren hier te lande zijn opgemaakt : 

b. lien opcenten op de rechten en boeten van 
registratie, alsmede op de rechten en boeten 
van hypotheek, verschulnigd van alle in het 
tijdperk van_ 1 Januari 1917-31 December 1933 
geregistreer.-le of ingeschreven akten. 

Deze opcenten worden vi_et geheven van de 
recht,en en boeten, verschnk1igd op akten, 
welke v66r 1 Jannari 1915 eene zekere dagtee
kening hebben verkregen. 

In afwijking van bet h\j het vorig lid bepaalde, 
warden deze tien opcenten wel geheven op de 
rechten van registratie en van hypotheek, 
welke, t.engevolge van eene in het tijdperk van 
1 Januari 1917-31 December 1933 vervulde 
voorwaarde, vorderhaar warden op v66r 1 Ja
nuari 1915 geregistreerde akten, alsmede 

de rechten en .boeten van registratie, verschul
digd van testamenten, gedurende dat, t\idperk 
door den clood bekrachtigd. 

Het onder b bepaalde vervalt met ingang 
van den dag, waarop de wettelijke voorschriften 
op de reg,stratie, welk'a op 31 December 1916 
van kracht waren, door eene nienwe wettelijek 
regeling warden vervangen. 

De heffing van t.ien opcentel'.' hlijft gehand
haafd voor die akten, welke reeds v66r den dag, 
waarop de in het vorig lid bedoelcle regeling 
in wer]png treedt, zekerheicl van dagteekening 
hebben gekregen en volgens de Vl'oegere wets
bepalingen binDen een zekeren term\jn na de 
opmaking ter registratie moetE>n worden aan
geboden. 

Met i.J.lgang van dienzelfden dag vervalt het 
bepaalde b_\j artikel 32, onder letter d, der 
Leeningwet 1914 met clien vcrstancle, dat over 
het jaar Hll 7 van de som van een millioen 
gulden alsnog zooveel twaalfden ten laste van 
het leeningfonds 1914 en ten bate van de al
gemeene micldelen · tot dekking der uitgaven, 
hegrepen in de Staatsbegrooting, warden ge
bracht, als op dien clag sedert 1 Januari 1917 
geheele maanclen zijn verstreken. 

Artikel IV. 
In artikel 37 cler Leeningwet 1914 worclt onder 

(!,, in plaats van: ,,1917", gelezen: 1933. Oncler 
b en onder c van da.t artikel worJ.t, in plaats 
van: ,.1911', 1916 en 1917", ,gelezen: 1915 tot 
en met 1933. 

A1tikel V. 
Deze wet treedt in werking of wordt geacht 

-in werking: te zijn getreden met den ls ten Ja-
nuari 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gt'geven te 's-Gravenhage, den 20sten Ja

nuari 1917. 
WILHELMINA. 

De lvlini.<ter van Financien, ANT. VAN GIJN. 
( Uitgeq. 23 Jan. 1917.) 

22 Januari 1917. BESLUIT, tot nadem vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreicling en gevolgen. S. 193. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, ouverminderd Ons be

sluit van 2 October 1915 (Staatsblad n°. 416), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pokken en tot wering 
hare uitbreicling en gevolgen; 

Op de, voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onze Ministers van Financien, van Water-
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staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 16 Nov~mber 1916, n°. 14155, afdeeling 
Volksgezondheid en ·Armwezen; van 22 Novem
ber 1916, no. 102, Invoerrechten; 23 November 
1916, La. A, afdeeling Spoorwegen en van 
27 November 1916; n°. 10041, afdeeling Nij
verheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 ·(Staats
blad m 0 • 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314); 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
December 1916, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
.Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken en van Onze Ministers van Finan
cien, van Waterstaat en van Landbouw,Nijver
heid en Handel. van_3 Januari 1917, ii0 • 13751, 
afdeelirig Volksgezondhcid en Armwezen, van 
12 Januari 1917, n°. 114, afdeeling Invoerrech
ten; van 15 Januari 1917, La. E, afdeeling 
·spoorwegen, van 19 Januari 1917, n°. 631, 
afdeeling Nijverheid _; 

Hebben goedgevonfen en verstaan: 
te l;>epalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepa-lingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burg~
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend ·zorg voor eene doel
treffende- toepassing van de bepalingeri der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd .bij de wetten van 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 
(Staatsblad· n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
no. 157), 14 J1;1li 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27" April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op pokken toepasselijk zijn, 
en de herinnering· daarvan aan de ingeze
tenen van belang moet worden geacht, penevens 
uit den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Binnenlandsche · Zaken, 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente
bestnren 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 <lit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder,- die waarnl)emt, dat een per
soon aan pokken:iijdt of verschijnselen vertoont, 

welke doe!). vermoeden dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven .aan den burgemees'ter of den 
meest·nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 

• gemeen tepolitie. 
D~ze verplichting rust in het bijzonder op 

houders van. vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen 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 noodifgeachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen • 
en hen naar eene openbare inricihting of andere 
verblijfplaats _voor de opneming . beschikbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenkomstig de verklaring 
van den behandelende geneeskundige dit 
gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige ali
nea bedoelde maatregelen worden toegepast, 
zjjn verplicht zich aan die maatregelen te on
derwerpen en mogen zic~ niet zonder ver- · 
gunning van den· burgemeester naar eene 
andere. plaats begeven. . 

Indien het· gemeentebestimr aan personen, 
die irikoi:usten derveri ten . gevolge van krach-

.. tens het eerste lid van <lit artikel genomen 
maatregelen van· afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat aan· 
de gemeerite eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade- _ 
loosstelling. 

5. De , burgemeester is· bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of· voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, nit 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 voop!chriften, te verbieden, 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van · Rijksinrichtingen vo·or z·oover 
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 hnnne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
-verpleging; afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pokken nf ,fo.arva.n verdachten 

4*-
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of voor ontsmetting __:.._ waaronder is begrepen gemeenten, door Onze Minister van Binnen
het onschadelijk maken van besinet of van landsche Zaken-en van Financien aan te wijzen, 
besmetting verdacht ongedierte - of voor v_er- worden : · a. landloopers . en zi_geuners (bohe
voer van besmette goederen of voorwerpen: miens), b. landverhuizers en personen, die bij 

Bij weigering of geschl wordt onverwijld troepen reizen · of de grens ·overtrekken, niet 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht te 
Departement, waaronder de inrichting ressoi- zijn en zoo noodig, na ontsmetting der kleede-
teert. ren en reiniging der personen. 

7. De burgemeester· doet · de hand houden Uitzonderingen op h~t bepaalde in het 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti- eerste lid worden niet toegestaan, dar met in
kel 438 van het Wotboek van Strafrecht be- achtneming van de voorschrift_en, daaromtrent 
doe!de register. in s!aapsteden en logementen. · d_oor Onze i'\finipters van Binnenlandsche 
Hij doet, voor.zoover hem dit noodig voorkomt, Zaken en van Financien gegeven. · 
toezicht houden op a.Jle tijdelijk in de gemeente Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
verblijvende personen en op hunne verblijf- _ van Financien, van Waterstaat en van Land
plaatsen. · bouw, Nijverlieid en Handel kunnen bepalen, 

Indien vanwege het gemeentebestuur .een dat personen, bedoeld on~er b van ··het eerste 
geneeskundige met het houden van toezicht op lid van clit artikel, in Nederland slechts warden 
de in -hot eerste lid van dit _artikel bedoelde tocge!aten, langs de wegen en casu quo met de 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien treinen, daartoe door hen aan te_ wijzen. / 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem De bcschikkµi.gen tot aanwijzing van bedoel
alle veriangde· inlichtingen. ter zake van de uit- de gemeenten, ·wegens en casu quo treinen, 
voering van dit besluit, hetzij mondeling, het- warden in de Nederlandsche Staatscpura'T!t ge
zij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen plaatst tenminste een dag, voor<!-at zij in wer
aantoone1! binnen de laatste vijf dagen niet in king treden. 
eene met pokken besmette plaats vertoeft te 9. Het ond~rzoek geschiedt aan het g~ens-
hebben. station of den eerstcn Nederlandschen grens-

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen post, waar de_ in het vong artikel bedoelde 
advies van den ambt~naar van.het Staatsto_~- personen. aankomen, door _ee~en geneeslpm-. 
zicht · op de volksg~zondheid, de personen, die dige, die da!trtoe door Onzen j'\finister van 
tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, en Binnenlandsche Zaken met toe1enning V>Ln 
van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg of een . door . dezen te bepalen vergoed1hg tot 
meer clan eens de koepokinenting hebben onder- wederopzeggers wordt aangewezen, . met - in
gaan · of aan _de natuur!ijke kinderpokken achtneming van het bepaalde in_ de artikelen 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste fu 10, 11 en 12 van dit besluit. · 
de g~legenheid te stellen te worden ingeent. 10. · Het onderzo_ek valt steeds z oveel mo-

On venninderd . het voorschrift van .artikel gelij1': samen met het douan!')-Onderzoek en 
18 der w,et van 4 December 1872 (Staatsblad wordt verricht op de wijze, die door _den ge
~0. 134), draagt de burgemeester zorg voor· neeskundige . !:et meest doeltreffimd wordt 
zoo ruim mogelijk opengeste!de gelegenheid tot geoordeeld. 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo . _Deze treedt omtrent het onderzoek in over
n·:odig op verschillende plaatsenin degemeente. · leg met _den hoogst in rang zijnden der aan-

De aankondigingen geschieden, behalve op . wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
de gebruikelijke wijze, o. m. ook door mededee- Accijnzen

1 
en, indien het onderzoek geschiedt 

ling in scholen, en in andere i:r>richtmgen, waar op een spoorweg- of tram.station, tevens met 
vele personen verblijf houden of arbeiden. _ den chef daarvan. 

De burgemeester cloet ·van 1:ietgeen door hem 11,. Personen, aie door den geneeskundige .. 
ter bestrijding der pokken . of van verdachte bevonden worden met aan pokken te lijden, 
gevallen drer ziekte wordt of is ·verricht, ten noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
spoedig~te mededeefurg aan den ambtenaar vermoede~, dat zij - door aie ziekt~· bes_met 
van- het Staatstoezicht ?P de· volksgezondheid: zijn, mogen niet worden aangehouden,' maar 

wo_ rden terstond tot voortzetting van hunne 
HOOFDSTUK II. 

reis toegelaten: 
S · 1. Van het toezicht op landverh~tizers en Aan de · :_,.ergunning tot voortzetting van de 

dergelijken. reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 
d In ,1,, aan de grenzen_ des lands gelegen. Aan _ hen ~9rdt :zo·o spoedig_ mogelijk een 
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schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen :Minister van Binnen]andsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverscliijnselen 
vertoonden, welke het l:estaan van pokken 
deden. vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
-bevonden worclen aan pokken te lijden, word en 
onverwijld, met· inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 Decemher 1872 (Siaatsblad 
n°. 134), overgebracht_ naar eene door den 
burgomeester der grensgeIT)eente, waarin het 
onclerzoek plaats heeft, volgens artikel 20 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

· Gelijke maatregelen worden genomen, in
clien de geneeskundige clit noodig oordeelt, 
ten opzichte van porsonen, die verschijnselen 
ver_toonen, welkc doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosteu van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goecl. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen- besmet _ 
moeton warden geacht,. worclen niet tot voort
z13tting hunner reis toegelaten, clan na reini
ging en ontsmetting, waaronder het onschade
'Jijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13: In de· aan de grenzen des lands gele
gen gemeenten, door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financien aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende nit door Onze genoemde Ministers 
aangewezen naburige, met pokken besmette 
·buitenlandsche gemeonten, dan na geneeskun
dig onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkmgen tot aanwijzing v(l,n be
cloelde gemeenten worden in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst tenminste •een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen • op het bepaalde in het 
lste lid_ worden niet toegestaan:, clan met in-

- achtneming van de voorschriften:, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnen]andsche 
Zaken en van Financien gegeven. -

Op "clit on derzoek is toepasselijk het bepaalcle 
in de artike!en 9, 10, 11 en 12 van dit beslu"it. 

§ 3. Van het goederenv,er-voer. 

14. Onvermindercl de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod. van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukkon en 

origewasschen lijf- en beddegoed -nit landen en 
en plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
laiidsche Zaken. en van Financie 1 aan te wij · 
zen, is verboden ,in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor bet overbrengen van besmetting 
vat bare voorwerper, uit lanclen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

De aa:nwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant t-er algemeene 
kennis gebracht. · 

15·. Een iedcr, die waarneemt, dat van goe-. 
deren, waarvan in-, door- en vervoer verbo:len 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis ·te geven aan den 
bnrgemeester of den meost nabij zijnd_eP ambte-

1 naar van ,Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks be]astirger,. 

Deze vcrplichting rust in het bijzonder ·op 
houders van vervoermiddelen en . daarbij 
geemployeerden. 

Op de goecleren, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervqer 'verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats beeft, is artikel S 
der_ wet van 4 Lecember 1872. (Staatsblad 
no. 134) toepasselijk. . 

16. B11even en correspondentie, druk~verken, 
boeken, dagblarlen, dienststukken enz. (postpak
ket niet inbegrepen) worden aan geen enke]e 
be!emmering of ontsmettirg onderworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo persomin
a-1s goeder~nwagens) nit het buitenland binnen: 
kom nde, worden aan de grerizen niet a.an
gehoudeD, behoudem dat wagen~, waarin 
lijders aan pokken of personen, die verdacht 
warden aan pokken te lijclen of waarin besmette 
of van besmet-ting verdachte goederen aange
bracht zijn - indieu ·de geneeskundige het 
nooaig oordeelt - van den trein worden ge
haakt en op de wijze door den geneeskundige 
voorgeschreven, worden ontsmet en zoo 
noodig van ougedierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en ·1ijfgoederer. van personen, 
als bedoe!d in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het oncierzoek, bedoeld in genoem.
de artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worclen niet 
aangehoude_n dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting · noodig is. · 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de eige
naars op ht1nne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit 
het ·buitenland aangevoerd,-• waarvan de in-



1917 22 JAN UAR I. 54 

· of·doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehonden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het- oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. V erdere bepalingen. 

20: De burgemeester van elke grensgemeen
te, als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit 
is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in over!eg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksge~ondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichti.rtg van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit bes!uit bedoelcle per
sonen, lijdende aan of_ verdacht van pokken ; 

b. voor een _ gescbikte plaats voor de ont
.smetting - waaronder is begrepen he• orischa
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in d1; artikelen 
18 en 19 van dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor h~t personeel, noodig tot hulp, of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting __:___ waaronder is gegrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verda~ht ongedierte - of het vervoer 
van personen ot van goederen, bedo,eld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot -het onscha·
lijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte, vervoermi4delen, meubelen 
en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
t.ing van gemeentewege tot stand gebracht 
ter volcloening 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 stationscbefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
_zijn, voor zooveel hun dienst bet toelaat, 
verplicbt met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken -tot de 
uitvoering van de door den krachtens art1kel 
9 van dit besluit aangewezen gePeeskundige 
voorgeschreven ' maatregelen, betreffende het 
onderzo~k, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van besmetting verdacht onge
dierte - · behandeling en verpleging en bet 
vervoer van personer of van goederen. 

Onverminderd het bepaaide in art-ikel 3, 
zijn conducteurr van elken uit bet buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, 
den geneeskundige zoo spoedig mogelijk na 
aankomst van den trein of tram aan het sta
tion, kennis te geven van de verdachte ver
scbijrrnlen, die zij bij personen, als bedoeld 
in de artikelen 8 en 13, hebben waargenomen 
en van hunne bevinding omtrE}nt de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, valle_nde 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 art1kelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet· 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens· art1kel 9 v,i,n d1t bes!uit 
aangewezen geneeskunclige volgt in de uitoe
fening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken of 
de anibtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheicl; tot "\\iens clienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs 
en de overige geemployeerden bij eene spoor-· 
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij' de uitvoe
ring van wettelijke voorschriften betreffende 
de wering of bestrijding der pokken. 

Ontdekt hij dreigend gevaar· voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovergenoeip.den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartv_erkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
van -Onze Ministers van Financien, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en .Handel, 
tot wering van de besmetting van pokken, 
toezicht te doen houden op schepen, die langs 
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 met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze j\finist_ers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
.te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, ri
vieren, kanalen of andere binnenwateren, 
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wordt geneeskundig toezicht- gehouden op de 
daarlangs yareride schepen en hunne opvarenden 
door -eel'. of meer geneeskundigen, die _daartoe 

_door Onzer, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met toekenning- van een. door dezen te 
bepalen vergoecling, tot wederopzegging worden 
-aangewezen. _ 
, De beschikking tot aanwijzinr; van bedo~Jue 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij in werking treedt. 

On vermindercl het bepaalde in de beide 
voorgaande leclen, is de burgemcester bij het 
ve_l'f!cbijnen of dreigen- der pokken bevoegd, 
ten koste van de gemeente geneeskundig 
toezicht te doen bouden op de opvarendcn 

, van de in de gemeente vertoevende vaartuigeu. 
De personeu, waarop ait tqezicht wordt uit
geoefeucl, zijn verplicht zich aaara~,1• te onder
werpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad r, 0 • 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk scrip, vare_nde 
laPgs of aankomerde aan eene der m artikel 25 
van dit besl~1it bedoelde plaatser onderworpen 
aan eer, gezondheiasorderzoek. 

De sch1pper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemcester aan te "Wijzer. ligp aats 
in te· nemeo en alaaar zonder gemeer,s hap 
met den wal of met andere vaartuigen te b!ij
ven, totdat het gezondheidsor,clerzoek e de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezonclh ids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenscJ:, ap met deu 
war· is toepasselijk het ·tweede lid van ar ikel 
10 det wet. van 4 December 1872 (Staat~blad 
n°. 134), zooals dat lmdt volgens de wet [van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staarde nriddelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplrnht de 
vragen, hem door of namens den- met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en nan,r waarheid te 
beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricbt het gezond
heidsonderzoek van bet sch1p, van de opvaren
den en van de lading of andere op· het schip 
aanwezige goedere11, op de wijze, die bem, na 
overleg mPt der, burgemee,.ter, het meest doel
treffencl voorkomt. 

IPdien bet blijkt, dat J:.et schip birnen de 
laatste 24 uren een gezondbeidsonderzoek 
oveieer,komstig de voorschriften van dit be
sluit heeft ondergaan,. kan .hij bet van verder 

orderzoek ·uijstellen, indien, de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onclerzoek overigers geen aanleiding 
geeft. 

28. De gcneeskundige, die het onderzoek 
verrioht rceft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplioht is onverwijld gevolg 
te geven, bchoudens beroep op Onzen lVIini~ter 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaroncj.er is begrepen het 
onsohadelijk maken van bes met of van· besmet
ting verdacht ongedierte - gescbiedt, zoo 
noodig, volgens de regelcn, kraohtens artikel -. 
25 der wet van 4 December. 1872 (Staatsblad 
no. 134) vastgesteld. 

29. Het sohip wordt dadelijk tot den ver
deren doortooht toege]aten,en· het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, 
indien <lit tot geen verdere maatregelen aan
leiding 6eeft, betzij, nadat aan -de maatregelen 
naar aap.leiding van het gezonclheidsonderzoek 
voorgesohreven, -uitvoering is gegeven. In 
het laatstfl geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het _ gezondheidsonderzoek bevonden 
wordeP, niet te lijden aan pokken, noch ver
schijnselen van · die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd
aar, den . wal worden toeg~laten. Vooraf 
heeft ontsrnetting der kleederen er, reiniging 
der personen plaats, indien oit door den ge- -
neeskundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schlp tot den 
verderen doortocht is toegelaten, er bet ver
bod van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidso!Jderzoek belasten geneeskmidige eene 
sohriftelijke verklaring volgens bet model 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken vast 'te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van d_n toestand van het sohip, van 
dien der opvarenden on van dien der lading 
of andere oi het schip aanwezige goederen, 
benevens van het aantal · der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het · geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, _ ir walk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
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. · -waarin eene plaats ligt, als in 'artikel 25 van 
dit besluit .oedoeld, zorgt zoo sp_oedig mogelijk 
op RijkskosteP·, in overleg met· den ambtenaar 
van . he_t Staatstoezicht op de volksgezondheid 

._ of den- krachtens genoei:nd artikel aangewezen 
g;neeskundige,. voor . het personeel en Ji,et 
materieel, dat de geneeskundige voor -het 

· g~zondheidsonderzoek behoeft en dat ·noodig 
is_ voo~ de uitvoering van de naar aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 
maatregeleP.' · 

32 . . Op de krachtens artjkel 25·· van· dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
-passelijk het eerste en derde li,d . van artikel 
23 van dit besluit. 
• Zij"'staan den burgemeester en elk_en ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met ... bun 
·advies ter zijcte, wapneer dezen dit behoeven -
.bij ·de uitvoering van wettelijke voorschriften 

. -betre,ffonde de· wering of bestrijding der_ 
.pokken. 

·De ambtenaren van Rijks-.en_gEJmeentep~li
tie zijn, voor zooveel hun .dienst bet toelaat, · 
verplicht met al de hun ten dienste staaJJ-de 

•:middelen; onverwijld mede. te wei:ken tot· de 
. uitvoeringvan de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven ma,i,tregelen._ · 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

33. Onze i~ dit _besluit_ genoemde Ministe~s 
_ zijn bev9egd de door hen ]rrachtens dtt besluit 

genomen:.besch~kkingen of gedane aanwijzingen, 
· 7.00 dikwijls _de omstandigheden dit ·gedoogen 

of noodig. maken, op. dezelfde wijze als zij 
zijn __ tot. sta_nd ge_komen,- te :wijzigen of in te_ 
trekkeri. 
· · . 34. W aar in dit besluit sprake is .van den 
ambtenaar van ·het Staatstoezicht·op de ·volks

. gezondheid, wordt daaronder_ verstaan de. In-
specteur, · krachtens de Gezondheidswet be. 
last met het toezicht op de handhaving - van 
d3 wettelijke bepalingen betreffende' besm(lt
telijke ziekten. · 
, 35. Dit · besluit, dat, ·tynzij het. eerder 
\v'Ordt ingetrokken_, gedurende een· jaar _ van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang 

- van.den tweeden·dag.na dien der dagte_ekening 
·van het · · Staatsbla;d en - van de Staatscourant, 
. waarin. het geplaa tst ;is. . . 
· · Onze. Ministers van 'Binnenlandsche Zaken, 
van Financiei;:i, ·.van Waterstaat en van .Land-· 
bou:w, Nijverheid en.Hanrlel zijn belast met de 
uitvoering van dit beshiit, dat .gelijktijdig in 
het Staatsblad eP in de Staatscourant z1;1,l worden 
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geplaatst .en waarvan afschrift zal worden 
gezonderi aan· den Raad. van St~te. 

's:Gravenhage, den 22sten Januari. 1917. 
WILHELMINA. -

De Minister van Staat, 
1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT- V. D. LINDEN; . 

De· Minister van Financien; ANT. VAN GIJN. 

De Minister. van Waterstaat, C. LELY. 
De Min. va1i· Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. , POSTHUMA. 
( Uitgeg. 5 Febr. ·1917.) 

23 Januari 1917, BESLUIT, tot w1Jz1gmg ·en 
aanvulling.van het_Reisbesluit 1916(Staats-
blad no. 451). S. 194. ' 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen· Minister van 

Finai10ien van den 22 December .1916;n°; 96; 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gelioord (advies van 
den 16 Januari 1917, n°. 33); · · 

Gezien het nader rapport van Onzeh Minister · 
van Financien van den.19 Januari 1917, n°. 148 
Generale -Thesaurie.,; . 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
.Te rekenen van 1 Januari.1917 te·bepalen 

als •volgt: . . . , 
Art. 1. In artikel 2 van Ons besluit van 29 

October 1915 (Staatsblad n~. 451), 
.I, , (onder de ·derde klasse B) · 
·a. wordt-gelezen in. plaats van ,,De burge

meesters, wethouders,- leden der gemeenteraden 
en secretarissen der gemeenten, alsmede_ de. 
·burgerlijke geneesk9-ndigen wegens reizen ter 
zake van.de militie.". het volgende: ,,De bur
gemeesters, .wethouders, !eden der gemeente
raden en secretarissen: .der gemeenten, als
mede de biirgerlijke geheeskundigen wegens 
reizen ter zake van de militie, van de ian!1weer 
en van .den landstorm. ". ; -

b.- wordt gelezen in plaats van ,,De secretaris
penningmeester van het bes·tuur, . alsmede 
de ·heofdopziener · en de t~chnis_clie- opziener 
der .visscherijen · op- de · zeeu~sche. stroomen;" 
het- volgende·: ,,De s_ecretaris-perniingmeester 

· .van het bestuur der ~sscherijen op de Zeeuw
. sche -stroome_n)' ; 

. c. .;ervallen de woorden en leesteekens : 
;,De leeraren. aan. de ··middelb~re · Iandbouw
school te Groningen en de middelbare koloniale 
landbouwschool te Deventer." en· ,,De leeraren 
aan de Rijkszuivelschool." .. · 

It (onder de vierde klasse A)'vervalleri de 
woorden. en leesteekens : · · 

.,,De bnreelambtenaren lste klasse bij 's Rijks 
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magazijn van geneesmiddelen." en ,,De hoofd
werktuigkundigen bij de Luchtvaartafdeeling." 

III. (onder ·de vierde klasse B) :vervallen de 
woorden en het leesteeken : ,,De .bureelambte
naren 2de klasse bij 'e Rijks magazijn van ge- -
neesmiddelen." · 

IV. (onder de vijfde klasse) wordt gelezen 
in plaats van ,,De gemeente-boden, veldwach
ters, agenten van politie en -verdere lag!)re 
beambten bij de gemeentebesturen wegens 
reizen ter zake van de militie en van de Land
weer." het volgende: ,,De gemeente-boden, 
veldwachters, agenten van politie en verdere 
lage-re_ -beambten. -bij -de gemeentebesturen 
wegens :reizen ter zake van de militie, -van de 
landweer en van den landstorm." 

Art. 2. . In artikel 2 van Ons ·voormeld be
sluit wordt onder _ de derde klasse B ·de laatste 
alinea gelezen· als volgt : 

,,De voorzitters, leden en secretarissen van 
examencomm1s'ien alsmede hunne plaats
vervangers ei:J. aan de· commissien toegevoegde 
deskundigen; voor· z~over niet de commissien 
als zoodanig · of wel de voorzitters, de· secre
tarissen of de desku:q.digen als zoodanig bij 
dit besluit in eene hoogere klasse zijn- gerang

. schikt of door. Ons in de -2de klasse of .de · 3de 
klasse A worden . gerangschikt op de voor
dracht van het hoofd van het betrokken De
partement van algem.een bestuur, met mede
werking van Onzen Minister van Financien, 
indien de voo~dracht niet van dezen uit
gaat." 

3. Aan artikel 5 van Ons voormeld besluit 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende_: 

-,,Met afwijking van het in het vorige lid 
bepaa]de hebben landsdienaren, aan wie een 
personeele titel is verleend en die tevens de 
hoogere bezoldiging genieten, verbonden aan 
de door dien titel aangeduide betrekking, 
aanspraak op vergoeding van reis- en verblijf
kosten naar de klasse van het tarief, ·waarin 
die betrekking is gerangschikt." 

4. Artikel 14 van Ons voormeld .besluit, 
word t gelezen als volgt : 

,,De vergoeding wegens verblijfkosten be-
draagt per etmaal : · 

voor de 1 • klasse f 9.-
2• -8.-

7.-
5.25 
4.-

Voor de berel ening van de vergoeding over 
een gedee]te van eeP etmaal wordt <lit verdeeld 
in een daggedeelte van 18 uren, hetwelk. aan
vangt des voormiddags te 6 ure, en een nacht-

gedeelte van · 6 uren, hetwelk aanvangt des 
nachts te 12 ure ; de ·v;ergoeding bedraagt : 

in het in het 
dagge- nachtge-

- deelte. deelte. 
voor de 1 e lrlasse per uur f 0,34 f 0.50 

0.30 0.45 
- 0;26 

0.20 
0.15 

0.40 
0.28 
0.22 

Voor de vaststelling van het aantal uren, 
waarover de vergoeding moet worden berekend, 
wordt'het· bij art. 15 bedoelde tijdstip van aan
vang of van einde der reis, zoo noodig, geacht 
samen te vallen · ' · 

a. met den aanvang van he_t volgens de tijd
rekening loopende uur, indien het aant11l mi
nuten op genoemd tijdstip' in dat uur ver
streken, 30 of minder bedraagt ; 

b. met het einde van het volgens de tijd
rekening loopende uur, indien dat aantal 
minuten meer dan 30 bedraagt. 

De hoofden van de Departementei:J.:van alge
meen bestuur zijn bevoegd, voor reizen naar, 
in en nit het buitenland_ gedaan, de in dit 
artikel vastgestelde vergoeding in bijzondere 

_gevallen of vcior- bepaalde klassen van personen 
met ten hoogste·de-helft te verhoogen." 

-5. Van artikel 15 van Ori.s voormeld besluit 
wordt de aanhef gelezen als volgt : 

,,Als tijdstip van: aanvang eener reis wordt 
aangemerkt :'-' 

6. In artikel 16 ·van· Ons voormeld besluit 
wcirden onder letter a de woorden: ,,wanneer 
de reis niet langer heeft geduurd dan vier uren" 
vervangen door-- de woorden: ,,wanneer het 
volgens artikel 14, · derde lid, vastgestelde 
aantal uren minder dan · vier bedraagt" -

7. Tusschen de artikelen 16 en 17 van Ons 
voormeld besluit · wordt ingelascht een nieuw 
artikel ·16bis, luidende als · volgt : 

,,Met afwijking van het· bepaa]de in artikel 14 
bedraagt de vergoeding wegens_ verblijfkosten 
over elk etmaal, tijdens· hetwelk of het nacht
verblijf moest gehouden warden in een door 
of vanwege· het Rijk beschikbaar gestelde 
gelegenheid (gebouw of -vaartuig, ·tent, enz.) 
of op 's Rijks kosten van eene bijzondere 
slaapgelegenheid in een vervoermiddel. is ge
bruik gemaakt : 

voor de 1 • klasse ·. f 6.-
5.30 
4.60 
3.50 
2.60 

Voor gedeelten van een etmaal wordt· de bij 
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het eerste lid bedoelde · vergoeding naar even
redigheid verminderd, met dien verstande dat 
gedeelten van een uur als een vol uur worden 
aangemerkt." 

8. Het eerste lid en·de aanhef van het tweeclo 
lid van artikel 17 van Ons voormeld besluit 
worden gelezen als volgt : 

,,Vergoeding wegens verblijfko~ten wordt 
slechts voor 2/a gedeelten verleend over bet 
tijdvak dat de belanghebbende meer dan 30 
acbtereenvo!gende etmalen verblijf op dezelfde 
plaats buiten zijne woonplaats heeft gehouden. 

Voor de toepassing van het in het vorige lid 
bepaalde wordt het verblijf op dezelfde plaats 
geacbt niet te zijn onderbroken :" 

. 9. In artikel 21 van Orrs voormeld besluit 
wordt gelezen: 

1. het eerste lid oncler letter a : ,,cle tijd
stippen waarop iedere reis is aangevangen en 
geei ndigd." 

2. het eerste lid onder letter d : ,,de ver
·klaring, dat de reis is geschied voor 's Rijks 
dienst en dat de declarant gedurende het 
tijd vak, tusschen de, ingevolge letter a in de 
declaratie vermelde, tijdstippen begrepen, 
werkelijk tot bet doen van de gedeclareerde 
reis of reizen -van zijne woonplaats afwezig was 
en heeft moeten zijn of we!, in verband met het 
l,epaalde in artikel 7, tweede lid,. afwezig zou 
geweest moetcn zijn ingeval van orrn,fgebroken 
vcrhlijf als in die bepaling. becloeld :" 

10. De vergoeding · voor reis- en verblijf. 
kosten wegens reizcn aangevangen v66r 1 Ja
n uari l!) 17, word t berekend vo!gens cle v66r 
Uien datum geldende ·bepalingen. 

Onze Ministers zijn, iecler voor zooveel hem 
aangaat,. belast met de uitvoering van dit be
~luit, dat in het, Slaa/Bblad en in de Staatsco1irant 
zul worden: geplaatst, en waarvan afaehrift zal 
worden gezonden arm den Raacl van State. 

's-Grnvenbage, de'n 23sten Januari 1917. 
WILHELMINA. 

'De lll-inisler van F·inanciiin, ANT. YAN Gr.r:-.. 
(Ui'.tgeg. 30 Jan. 1917.) 

25 Jcinuari 1917. BESLUIT, tot het verleenen 
van gedeeltelijke vrijstelling van de jn 1917 
af te nemen examens, bedoeld in de artt. 12 
en. 123 der Hooger-Ondenyijswet en 57. der 
wet van 2 M:ei 1863 (Staalsblad u 0 • 50); voor 
hen, die tijdens het afleggen van het examen 
onder de wapenen zullen zijn of we] minder 
clan 10 maanden v66r het examen den 
militairen dienst zullen hebben · verlaten 
na daarin ten miiiste 12 maanden onafge
broken te hebben 'doorgebracht'. S. 195. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van" 
22 December 1916; n°. 20675/3, afdee!ing On
clerwijs; 

Gelet op de artikelen 12 en 123 der Hooger
Onderwijswet en de artikelen 55 en 57 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50); 

Gezien het Koninklijk besluit van 21 Juni 
1887 (Staatsblad n°. 106), !aatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 Februari 1907 (Staats
blad n°. 57), artikelen 1 en 2 van Ons besluit 
van 4 Juli 1905 (Slaatsblad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigcl bij _dat van 16 ·November 1912 
(Staalsblad n°. 348), Ons besluit van 18 Sep
tember 1'912 (Staalsblad n°. 297), en Ons besluit 
van 29 Januari 1916 (Slaalsblad n°. 58), ge
wijz~gd bij dat van 6 April 1916 (Staalsblad 
n°. 157); 

Den Raad van State gehoorcl, advies van 
16 -Januari 1917, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport· van Onzen voor
noemden Minister van 22 Januari 1917, n°. 902, 
afdee!ing Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden err verstaan:: 
te- bepalen, dat zij, die, na in 1914, 1915 of 

1916 hiervoor te zijn afgewezen, zich in 1917 
opnieuw zullen onderwerpen aan een der 
examens, bedoeld in de artikelen 12 en 123 der 
Hooger-Onderwijswet en in art. 57 der Wet 
op het Midde!baar Onderwijs, en bij het afleg
gen van bet examen.onder de wapenen zulleri 
zijn of we! minder dan 10 maanden v66r bet 
examen den militairen dienst zullen hebben 
verlaten, na daarin ten miuste 12 maanden 
onafgebroken te hebben doorgebracht, vrij
ge~teld zijn van bet examen : 

. 1°. in die groepen, waarvoor hun bij bet 
examen in 1914, 1915 of 1916 gebo.uden, een 
voldoende of hooger eindcijfer is toegekencl ·; 

2°. in die onderdeelen der groepen met on
voldoende of lager eindcijfer; waarvoor hun 
bij bet examen in 1914, 1915 of 1916 gehouden, 
een voldoende of hooger eindeijfer is toegekend. 

Onze :Minister. van Binnen!andsche Zakeri 
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-Gravenhag~, den 25ste1i Januari 1917. 
- WILHELMINA. 

De Jllinisler van Slaat, 
11fin·ister van Binnenlandsche Zaken, 

., CORT Y. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1917.) 
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26 Jan. 1917. BESLUIT, houdende intrekking 
-van dat van- 14 October 1915 (Staatsblad 
n°. 428). S. 196. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voord~acht van ·onze Minist~rs van 
. Financien en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, ·van 8 Januari 1917, .n°. 118_. afdee
ling Ac9ijnzen, en van 30 December l.916, 
n°. 106758, afdReling Handel·; 

Gezien onze beRluiten van 14 October 1915 
(Staatsblacl n°. 428) -en van 24 Maart 1916 
(Staalsblad n°. 144); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 ,Januari 1917, n°. 26); 

G('.zien het nader,rapport van Onze voornoem'. 
de _l\'l:inisters van 19 Januari 1917, no. 137, af
deeling Accijnzen'., en van 24 Januari 1917, 
1).0 • 8378, Afdeeling Handel; 

· Hebben goedgevonden en versfaan : 
In te trekken Ons voormeld besluit van 14 

October 1915 (Staatsblad n°. 428). 
Onze Minister~ van Financien en van Land-

. bouw, Nijverheid en Handel zijn 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 26sten ,T anuari 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, ANT. VAN GrJN. 
De JJ1in. van Landbouu:, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 15 Febr. _1917.) 

29 Januar·i 1917. BEs·cHIKKING van den Mi
ni~ter van Landbouw, Nijverheid en Han
del ter uitvoering van art: 13, dertiend·e lid 
der Arbeidswet 1911, botreffende arbeids
registers. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Ge.let op het bepaalde in het 13de lid van 
art. 13 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319); 

Heeft goedgevonden : 

met wijziging van de beschikking van den 
toenmaligen Minister van Landbouw, ~ijver-_ · 
heid en Handel van 27 November 1911, n°. 2441, 
afdeelmg Arbeid, cie vblgencle bepalingen vast 
te stellen ten aanzien van den vorm, waarin 
voldaan moet worderi aan de bepalingen van 
artikel 13 cler Arbeidswet 1911 omtrent hot , 
arbeidsregister : 

Art. I.' 1. Hct arbeidsregister, clat _met be
trekking tot jeugclige personeri of vrouwen in 
een fabriek of werkplaats.rnoet aanwezig zijn, 
rnoet zijn · ingericht volgens het model, dat bij 
deze beschikking is gevoegd. 

2. Echter mag tot 1 Januari 1919 gebruik 
worden gemaakt, vim registers in den tot nog toe 
gelclenden vorm, vastgesteld bij beschikking van 

.27 November 1911, n°. 2441, afdeeling Arbeid. 
· Art. II. 1. 'Het arbeidsregister, dat met 

betrekking tot mannelijke personen van 17 
jaar of onder in Pen fabriek of werkp]aR,tS 
moet aanwezig zijn, mag worden gehonden in 
een vorm, tor keuze van het hoofd of den be
stuurcler der onderneming. 

2. De namen van die personen en hetgeen 
verdcr te :hunnen aa1;zien het arbeidsregister 
moet verrnelden, mogen ook worden opgenomen 
in het register, dat met betrekking tot de jeng
dige personen of ·de vrouwen, in dezelfde fabriek 
of werkplaats werkzaam, wordt gehouden. 

3. . Indien dit register wor.dt gehonden in 
den vorm, als bedoeld in de be~chikking van 
27 November 1911, n°. 2441-, afdeoling Arbeid, 
wordt van .ieder, voor een mannelijk . persoon 
van 17 jaar of ouder gebezigd blad van het 
register, een hoek afgeknipt, overeenkomstig 
de desbetreffencle aanwijzing, op de bladen 
voorkomende. 

Art. III. Indien in een register, waarvan het 
model bij dezo beschikking is gevoegd, meer 
·clan 200 nR,men voorkomen, ·mogen· op een 
folio uitsluitend familienamen met dezelfde 
beginletter voorkomen. 

's Gravenhagc, 29 Januari 1917. 
De .Minister voornoemd, PosTHUllIA. 

i 



Behoort bij boschikking van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en B;andel van 29 Januari 1917, n•: 352, afd. arbeid. 

ARBETDSREGISTER als bedoeld in artikel 13 der Arbeidswet 1911 
voor de 1) ............................... .. ................... ................ van 2

) ........................................... _...................... ............ te 3) .......................................................................... .. 

N.B. 

· Afdeeling 4) . 

MANN ELIJK. PERSONEEL 
VROUWELIJK PEl{

SONEEL. Geboren. 7) In dienst getreden.7) 

bencden 17 jaar. 8) I :van 17 jaar en ouder. 

I 

J 

Na[!m. Voornamen. 
Dag. 

I 

I 

Dag. 

In dit Register 1noeten alle jeugdigo personen ,en vrouwen worden ingeschreven. Mannelijke personen van 17 jaar of ouder 
1no.lJ.en tevens hierin worden ingeschreven. Geschiedt dit laatste niet, dan :r:noeten zij worden ingeschreven in eenig ander 
register met de vermelding voor ieder van de werktijdregeling _volgens de arbeidslijst. 

In.dien in het register meer dan 200 namen voorkomen, mogen op een blad uitsluitend familienamen met dezelfde begin-
letter worden ingeschreven. · . , · · 

Van personen, met wie de arbeidsbetrekking is geeindigd, moeten· de namen, alsmede hetgeen daarachtor is ingevuld, 
worden doorgeschrapt. · · 

Op een regel mogen .niet de namen van meer dan een persoon worden ingevuld. 

1) Aard der fabriek of werkpla~s. 
~) Naam van den werkgever (firma). 
3

) Gemeente, straat of gracht en huisnummer. 
4) Naar verkiezing .al of niet in te vullen. 
5) Het in deze kolom ingevulde rnag nim-

mer worden doorgehaald' of on'leesbaar gemaakt 
door anderen dan iimbtenaren der arbeids-
inspectio, ' · 

") Wordt een jongen 17 jaar, dan Worden . 
zijn naam en voornaam in deze kolommen 
dobrgehaald en ingevuld in de volgende ko-
lomµien. · · · · 

7) Zoowel voor vrouwelijk als voor mannelijk 
personeel in te vullen; bijv. 23 November 
1898 = 23-11-1898. 

8) Alleen in te vullen voor ,personon, wier 
rustdag niet op Zondag valt. . 
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_UITTREKSEL UIT ARTIKEL la 
DER .ARBEIDSWET 1911. 

Het hoofd of -de bestuurder van eene 

wordt toegevoegd en daarin geene verande
ringen worden aangebracht door anderen dan 

· de onder -c bedoelde ambtenaren. -

29 Januari 1917. M1ssrvE van den-- Minister 
- onderne-ming, waarin of waarvoor in fabrieken van Binnenlandsche Zaken aan de_ Ged. 

of werkplaatsen--arbeid wordt verricht_ door St~ten-der provincien, betreffende buiten-
een ·of - meer jeugdige personen, door e~n of- gewone bijdragen in z_ake wonirigbouw. 
meer vrouwen of we! door nieer clan 9 m_an- Ten--vervolge op mijne circulaire van 9 No-
nelijke- personen van 17 jaar of ouder-,. is verilber"l916, no. 14138, afdeeling V. A. heh ik 
verplicht te zorgen: de eer Uw ccilleg9 mede te deelen, dat de Regee-

a, dat in zijne fabriek of werkplaats, op eene ring nader besloten. heef_t de· tijdelijke buiten
plaats, waar niet uitsluitend door hem zelven gewone bijdrage (crisisbijdrage), aan de gemeen
.arbeid pleegt te worden verricht,_eene gedag- ten uit 's :rijks schatkist tee te kennen, behou-
- teekende en door hem onderteekende arbeids- dens uitzonderingsgevallen en voor zociver het 
lijst, welke voldoet aan de in dit artikel ge- noodig blijkt, te bepalen op ten hoogsk 75 % 
geven ~oorschriften, wordt_opgehangen en.op- van het verschil tusschen de annuiteit over het 
gehangen blijft, zo_odanig -dat · daarvan gemak- werkelijk- verleende bouwvoorschot en de an
kelijk kan worden kennis genomen; "nuiteit over het bouwvoorschot,_ dat bij nor-

b-. dat · in zijne fabriek -of ,verkplaats een- male materiaalp;ijzen noodig ware geweest. 
arbeidsregister aanwezig is, dat voldoet aim de Als een voorbeeld van de· gevallen,, wa~rin de 
in dit,artikel .gegeven voorschriften. vraag; of er termen zijn voor het verleenen ,an 

11. Het arbeidsregister vermeldt de namen .een crisisbijdrage nader moet·worden ovm-wogen 
-en de voornamen -van-alle person,en, in eene - 'en die bijdrage -zeker niet tot z66 hoog bedrag 
f~brlek of -werkplaats werKzaam: benevens _ moet worden verleend,- noem· ik de gevallen, 
;oor ieder hunner de regeling, op de arbeids- dat de bouw, in- het bijzonder geschiedt tot huis- -
lijst te · zijnen of te haren ··aanzien vermeid. vesting van: arbeiders eener, hetzij _gevestigde,: 
Het_ register bevat !le. in_ het fweede lid-_ van hetzij zich vestigende, of zich uitbreidende in-

- artikel8 bedoelde aanteekening be_treffende·qe' •dustrie. · · 
_personen; door· wie_ aan, het __ hoofd of den be- Is dat het geval, dai:i ~al ern,stig moeten 
st~urder der ondernemjpg _!;1et verlangen _is te worden onderzocht, of de industrie, welke. b_ij 
kennen gegeven, dat voor _hen ~iet ·de Zondag _ de~ b~uw van woningen belang .heeft, niet ge
als wekelijk_sche rustdag ·za-(g~ld_ei:i. - _ _ roepen -moot worden- geacht tot_ aanzuivering-

1:l. Het hoofd of de bestuurder; iri het eerste van het tokort, dat tengevolge van hoo_gemate-, 
lid oedoelcl, is verplicht \e z~rge;;_·, __ . . . riaalprijzen op de exploitatie dier woningen 

-a . . dat in elke _ door het_ dis"tr'ictshoofd der- ontstaat _of, althans in· dat tekort mede 1:1oet 
arbeidsinspectie aangewezen i-uimte, waar in -bijdragen. _ - _ _ 
~f voor ziJne onderneming· arbeid wordt ver- - Ook wat den termijn betreft, gedurende wel
rfoht in fabrieken ofwerkplaatsen, een afschrift ken· de crisisbijdrage zal worden toegekend, is · 
van of een uittrel~sel nit de urbeidslijst -worcit · -een nadere ·regeling getrofl'en. Zij zal nl. vo()r-_ -
opgehangen en opgehangen blijft zoodanig, dat loopig" worden verleend- tot uiterlijk 5 jaren na' 
daarrnn gemakkelijk kan worden kennis ge- den eersten Januari 1917, dus uiterlijk tot en 
nomen; 

IJ. ·aat het arbeidsregister op aanvrage on-· 
ver~,ijld ter -inzage wordt verstrekt aan de bij 
artikel 23 bedoelde ambtenaren ; 

C:- dat aan -de bij-·artikf'l 17 bedoelde ambte
naren gelegenheid wordt gegeven om op de_ 
arbeidslijst en de afschriften van en de uit
treksels _tiit. die lijst-en in het arbeidsregister 
de door hen wenschelijk geachte aanteekeningen 
te stell~n, betrekking -hebbei:ide op de naleving 
van eenige wet, waarvan het toezich"t op de 
nalevitig aan de arbeidsinspeetie is opgedragen; 

d. dat de rmder c bedoclde aanteeker:ingen 
niet onleesbaar worden._gemankt, daaraan niets_ · 

met h~t expioitatiejaar 1921, met <lien verstande-
echter, dat tellrnn jare voor ieder geval in het 
bijzonder z~l worden- ilagegaan; of en zoo ja; in _ 
hoeverr·e hare handha ving noodig is. 

Mocht na verstrijkeri van het genoemde tijd
vak blijken, dat de stand van de prijzen der 
boliwmaterialen niet of slechts in geringe mate· 
is gedaald, dan zal de -bijdrage in ieder geval_ 
vervallen. · · -

Uw college· gelieve ·hiervan kennis te geven= 
aan de gemeentebesturen in Uwe provincien. 

(W, v. d. B. A.) 
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29 Januart l\ll 7. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het is ·de bedoeling van den wetgever 
de ruim gestelde uitzonderingsbepaling van 
art. 2 Ia der Hinderwet uit te strekken 
tot alle krachtwerktuigen, welke vervoer
baar ziju !Jn als zoodanig gebruikt worden. 

Terecbt beeft de Rechtbank in bet mel
ding maken in deze bepaling van ,.vervoer
bare stoomwerktuigen" geen beletsel gezien 
daaronder ook te bel{rijpen andere vervoer
bare krachtwerktuigen dan stoomtoestellen_ 

(Hinderwet art·. 2 I.) 

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

Raden : Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
H. M. A. Savelberg en Dr. L. E. Visser.:__ 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Zwolle, requirant van cassatie tegen een 
vonnis der Arr.-Rechtbank a!daar van 2 No
vember 1916, waarbij C. Th . .L .. H. R., oud 
52 jaren, houthandelaar, geboren te Echt, 

. wonende te Zwolle, in hooger beroep, met be
vestiging van het • vonnis van den Kanton
rechter t1 Zwolle, den 7 September 1916 te 
zijnen laste gewezen, voor zooveei' aangaat het 
bewezen zijn van het feit en yan de schuld 
van den gerequireerde daaraan; doch . met 
vernietiging daarvan voor zooveel bet:reft de 
aan het feit gegeven qualificatie en de opge
legde straf, de gerequireerde te dier zake is ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van ·den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij memorie is als cassatiemiddel gesteld : 
,,Schencj,ing, althans verkeerde toepassing van 
artt. I, 2 en 22 der Hinderwet, Olll.dat art. 2 la 
we! is waar als enuntiatief niet als limitatief 
is te beschouwen, <loch alleen ten opzichte van 
stoomwerktuigen en eene inrichting als_ de onder
havige, niet als een stoomwerktuig is te be
schouweri. 

De vraag' is .of eene inrichting bij ~elke een 
benzinemotor, in den vorm van een vervoerbare 
loco:r;10biel op wielen, die tijdelijk op verschil
lende plaatsen dienst doet," wordt gebruikt, al 
dan niet valt onder de uitgezonderd~ inrich
tingen, bedoeld in art. 2 sub la der Hinderwet 
S"[)eciaal.d,us of z99danige machin~-is te begrij'. 
pen, onder- de woorden ,,dergelijke vervoerbare 
stoomwerktuigen" .. 

Onder- letter a. van art. 2 der Hinderwet 
wordt nl. voor het, in verband met art. 1 e~ 
_art. 2 I eerste lid dier wet gesteld vereischte van 

vergunning, tot het oprichten'van inrichtingen, 
gedreven door ~toom- en gaskrachtwerktuigen, 
uitgezonderd de inrichtingen waarbij gebezigd 
worden stoomwerktuigen ·in vaartuigen, loco-. 
motieven; zoogenaamde locomobielen tot tijde
lijk gebruik bij de uitvoering van bouwwerken 
en bij den landbouw, de stoomkranen, stoom: 
brandspuiten en dergelijlce vervoerbare stoom
werktuigen. 

Deze bepaling is aldus geredigeerd in het 
gewijzigd ontwerp ~an wet, gevoegd bij de 
memorie van· Pntwoord, te vinden in de 2e 
Kamerstukken, Bijl. 1874/75 no. 97-6 en 7_ 
De kenlijke strekking is, het gebruik van ver
voerbare machinerieen zooveel mogelijk vrij 
te laten. Benzinemotoren wa.ren destijds nog 
niet in gebruik, wel andere gaskrachtwerk
tuigen en aid us is· te :verklaren, dat wel iri. 
art. 2 onder I, de gaskracbtwerktuigen worden 
genoemd naast stoomwerktuigen, <loch vervoer
bare gaskrachtwerktuigen niet onder letter a. 
worden vermeld. De nadruk moet echter 
vallen op de eigenschap, d,at de machine 
vervoerbaar is en dat men de uitzondering heeft 
gewild voor de vervoerbare machines; die zonder 
die vrijgevige bepaling, onder de algemeene 
opsomming in art. 2 sub I lid I gedaan, zouden 
V3,llen. Ik zou derh:J,!ve met de Re~htbank 
meenen, dat in de bedoelde uitzonderings
bepaling, de ' ·gaskrachtwerktuigen onder de 
woorden ,,dergelijke vervoerbare sloomwerk
tuigen", geacht moeten worden te zijn begre
pen_ Zoo heeft ook de praktijk tot nu- toe, 
voorzoover de toepassiµg der Hinderwet be
treft, onder sfooniwerktuigen in vaartuigen, 
steeds de petroleum- of benzinemotor begrepen ; 
het is mij althans niet bekend, dat men voor het 
gebruiken van een motorvaartuig, ooit vergun
_ning heeft geeischt, op grond van art. 2 der 
Hinderwet en als het stelsel van"den heer requi
rant opging, zouden ook die machines, niet 
onder de uitzondering van letter a., vallen. 

. Het middel acht ik alzoo ongegrond en ik 
concludeer tot verwerping van het_ beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

-Gehoord het verslag van den Raadsl>eer 
Nijpels; 

Gelet op het middel van cassatie, p.oor den 
reqµirar,,J;_ voorgesteld bij memorie : ( zie cone]. 
adv.-ge:h.); . 

0., dat bij het in zoover door de bfstreden 
uitspraa'b. · Jer Rechtbank bevestigde· vonnis 
van den Kanton:rechter is bewezen verklaard, 
dat de_ gerequireerde op 22 Juni 1916 des 
namiddags circa· 2 1/"4 uur, onder de gemeente 
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Zwolle, op een terrein · aan de Westerlaan, als 
hoofd der onderneming een door ·een benzine
motor gedreven houtzagerij, zonder de vereischte 
vergunning heeft in werking .gehouden : 

dat· de Re<"htbanJr, ·na te hebben verkla~rd, 
dat door het onderzoek in hooger beroep was 
geblekeP, dat de bedoelde motor was een gas
krachtwerktuig en wd een vervoerbare locomo
biel op wielen, die tijdelijk o/ verschillende 
pla-atsen dienst deed, zelfs op het bij dagvaar
ding omschreven terrein, op het bewezen ver
klaarde feit heeft toepasselijk geacht de uit
zonderingsbepaling van art. 2 Ia derHinderwet, 
en verklaard, dat dit feit niet strafbaar was, en 
den gerequire.erde deswege van · aJle reehts
vervolging heeft ontslagen; 

0., dat tegen deze beslissing is gericht het 
,middel van den requirant, die ter onrlersteu
ning daarvan er op wijst, · dat het door den 
gerequireerde gebruikte krachtwerktuig niet 
was een stoomwerktuig, noch een locomobiel tot 
tijdelijk gebruik bij de uitvoering van bouw
werken of bij den Iandbouw, als in de gemelde 
uitzonderingsbepaling van art. 2 Ia der Hinder-

·. wet. bedoeld ; 
0. daaromtrent : 
dat, terwijl volgens art. 2 I der Hinderwet 

aan hare voorsC'hriften worden onclerworpen 
alle -inrichtingen gedreven door stoom- en gas
krachtwerktuige'l, hierva~, bij hetzelfde artikel 
onder Ia worden uitgezonderd, verschillende 
bij name genoemde stoomwerktuigen en loco
mobielen, die allen dit gemeen hebben, dat zij 
niet zijn ter plaatse · opgestelde vaste kracht
werktuigen, maar door hunne p!aatsing in 
schepen of hunne samenstelling zijn verplaats
baar, waarop dan in den tekst der uitzonde
ringsbepaling volgt : ,,en dergelijke ver,voer
bare stoomwerktuigen"; 

dat hieruit reeds is af te leiden dat de be
doeling is de ruim gestelde uitzonderings
bepaling nit te strekken tot alle krachtwerk
tuigen, welke vervoerbaar .zijn en als zoodanig 
gebruikt worden, lietgeeP· bevestigd wordt 
door· d.e toelichting, die de Regeering gaf bij 
deze, bij hare memorie van antwoord in haar 
wetsontwerp ingelaschte nieuwe bepalingen 
van art. _2 aanhet en I aanhef. a der Hinderwet, 
luidende, voor zooveel thans van belang : 
,,Daarentegen zijn uitgezonderd de stoomwerk
tuigen in vaartuigen en locomotieven, benevens 
de -yervoetbare stoomwerktuigen", waarbij ·de 
v~tvoerba:arheid als onderscheiclende eigen
schap op den voorgrond. werd gesteld; 

dat waar .<lit blijkt des wetgevers bedoeling 
te zijn, de Rechtbank terecht, ·in het melding 

maken in de voormelde uitzonderingsbepaling 
van ,,vervoerbare stoomwerktuigen" geen belet
sel heeft gezien ·daaronder ook te begrijpen 
andere vervoerbare· krachtwerktuigen dan 
stoomtoestellen, waarbij de Rechtbank ook 
niet nafo.at op te merken, dat !ocomobielen van 
samenstelling als de door den gerequireerde 
gebruikte, bij de invoering der Hinderwet 

· nog niet bekend waren ; 
dat derhalve de Rechtbank na te bebben 

bevonden, dat de bedoelde benzinemotor was 
een vervoerbare locomobiel op wielen, met 
juistheid heeft beslist, dat de strafbepalingen 
der Hinderwet op het· bewezen verklaarde feit 
niet toepasselijk zijn ; voorts dit feit niet straf
baar heeft verklaard en den gerequireerde 
van alle rechtsvervolging heeft ontslagen ; 
, .. dat bij"gevolg:het tegen die. j:)eslissing gerichte 
middel van cassat_ie is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J:) 

30 Januari 1917. BESLUIT, tot schorsingvan het 
besluit van den gemeenteraad van Haar/em 
van 10 Januari 1917, n°. 11, betreffende het 
sloopen van de gemeentelijke gebonwtjes 
ten noorden van d·e Groote Houtbrug te 
Haarlem. S. 197. 

Geschorst tot l Juli 1917. 

2 Februari 1917. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van celluloid en elken vorm. 
s. 198. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van celluloid in 
elke" vorm 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- 15 Januari 1917, 
Kabinet, Litt. A7 ; 

Den Raad van State gehoord (advies' van 
·30 Januari 1917, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde· Ministers van ,\1 Januari_ 1917, Ka
binet, Litt. E15 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

E~nig artikel. 
De uitvoer van celluloid . in . elken vorm is 

verbc,den van den dag der.afkondiging van <lit 
Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod · tijdelijk · 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen ver!eenen. 
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Onze Ministers van Oorlog, van . Financien 
en van· Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 

' ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering _,van dit _.B_e~luit;. -clat in het Staats
blaa za_l worclen geplaatst en wa8,rvan afschrift 
zal _worden 'gezonden aan den Raad State. 

's-Gravenhage, den- -2den-Februari ·19l7. 
WILHELl\ffNA. 

De 11linister van Oorlog, BosB0OM. 
De 1vlinister van Financien, ANT. VAN GrJN. · 
De Jlfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeq. 3-Febr. 1917.) 

2 Februa.ri 1917. BESLUIT, !).oudend.e verbod. 
van uitvoer van zeesterren, afval van visch · 
en dergelijke vischmest. S. 199; 

(Tekst als S. no. 198.) 

2 Februari 1917. BESLUIT, houdende verbod 
·van uitvoer van alle groenten en alle fruit, 
zoowel in verschen als· in verduurzaamden 
vorm (voorzooverre niet reeds verboden). 
s. 200. 

(Tekst .als S. n°. 198.) 

2 Feb~uari 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
van het verbod. vau ·uitvoer van ri-,t en 
biezen en alle producten daarvan. S: 201. 

WrJ WILHELJ.'1:INA, ENZ. 
Overwegende dat het in het belang van ·den 

Staat noodig is, den uitvoer van riet en biezen 
en hunne vezels in elkeri vorm te verbieclen ; 

·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
V(lrheid en Handel van 26 Januari 1917, Ka
binet, Litt. s,2 ; 

Den 1:taad va!l State gehoord (advies van 
30 Januari 1917, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze vqor
noemde Ministers van 31 Jari:iari J9J7, Ka-
binet, Litt. GI5 ; 

Hebben. goedgevonden en.verstaan 
te bepalen : · 
He·t, Eenig Artikel'van Ons Besluit van 12 Ja

nuari 1917 (Staatsblad ri 0 • 172) wordt gelezen 
als volgt :. 

De ·uitvoer van riet en .biezen en hunne 
vczels-in elken vorm is. verboden van den dag 
der afkonctigi!lg van dit Besluit. 

W~j behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
-0ntheffing te doen verle_enen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

' en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ie.der voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
za1 worden ·geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden Ii.an den Raad. van State. 

's-Gravenhage, den 2den Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
· De ~iJ1inister van Financien, · ANT. VAN GrJN.· 

De JJ,iin. van Landbouw, Nijverheid en Hanael, _ 
PosTHUl\IA. -

(Uitgeg. 3 Febr. 1917.) 

2 B'ebmari 1917. MrssrvE van den Minister 
van l!'inancien aa_n de Commissarissen der 
Koningin in' de provincien, betreffonde 
keuring van ambtenaren. 

Het is zeer. wenschelijk dat de docto·ren, 
belast met de keuring va.n een ambtenaar eener 
gemeente die in het bezit is van een gelJees
lmndigen dienst, in d,e gelegenheid worden 

· gesteld kennis_ te nemen van ·de medische en 
andere, voor,hen, bij hun onderzoek van belang 
zijnde bijzonderheden .die den. aan dien dienst 
verbonden gen_eesheeren omtrent ,den ambte
naar bekend zijn. lk heb _daarom· de eer. U 
te _verzoe)rnn de·[! .burgemees.ters der . .in Uwe 
provincie gelegen ··gemeenten met een eigen -
gene;sknndigen dienst op te drugen voortaan 
vooreerst bij het· aan wijzen van geneeskundigen 
voor het keuren van een ambtenaar hunner 
gemeente dien een der gemeentegeneesheeren 
in observatie gehad of behandeld heeft, den 
betrokkenen bij hnnne benoeming een door 
dien geneesheer opgesteld, op de observatie- of 
de .behandeling betrekking hebbend· rapport te 
doen overleggen en voorts die geneeskundigen 
er op te wijzen, dat dit rapport met hunne 
verklaring aan den Pensioenraad behoort te 

· worden gezonden. 

3 Februari 1917. BEsLu'IT, tot uitvoering van 
de wet van den 30sten December 1916 
(Staatsblad n°. 581) tot tijdelijke afwijking 
van de Kieswet. S. 202. · 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche_ Zal,:en van 
8 Jannari 1917, n°. 245, afdeeling Binnenlandsch 
Bcstuur; 

Den (Raad ·van State g~hoord, advies ·v_an ' 
30 Januari 1917, n°. 18; 

-Gelet op het nader rapport van Onzen· voor
noemden Minister van 2 Februari 1917, n°. ' 
1015, · afdeeling Binnenlandsch. Bestu'¼r; 

Gelet op de wet van 30- December 1916 . 
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(Siaatsblad n°. · 581) tot tijdelijke afwijking 
van de IGeswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. De volgnummers, namen ·en verdere 

aanteekeningen_ omtrent· de kiezers; die inge
volge art. 2 der wet van 30 December 1916 
(Staatsblad n°. 581) worden afgevoerd ·van de 
in art. 1 dier wet bedoelde kiezerslijst, worden 
doorgehaa!d met de waarmerking door den 
Burgemeester en d_en Secretaris, die in de 
kolom ,,Waarmerking der wijzigingen" hunne 
paraphe stellen. · 

2. Ter uitvoering van het bepaalde in 
artikel 3 der in het vorig artikel bedoelde wet, 
wordt een suppletoire ki~zerslijst. opgemaakt, 
op welke lijst van toepassing is het bepaalde in 
de artt. 1 tot en met 5· van het Koninklijk be
sluit van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176), 
gewijzigd bij Koninklijk bes!uit van 9 J anuari 
1901 (Staatsblad n°. 24). 

3. Ten aanzien van de kiezers, op wie art. 4 
der wet van 30 December 1916 · (Staatsbla"d 
no. 581) van toepassing is, wordt; naar gelang 
in de gemeente_ niet of we! toepassing is gegeven 
aan het tweede lid· van artikel 8 der Kieswet, 
in de zevende en achtste kolom van de kiezers: 
lijst, waarop zij yoorkomen, a·anteekening ge
houden van hunne woonplaats op 1 Februari 
1917 en van het kiesdistrict, -ivaartoe zij uit 
<lien hoofde geacht worden te behooren, of 
worden de volgnummers, namen en· verdere 
aanteekeningen ·op· die lijst doorgehaa!d en, niet 
inachtnem_ing van evenb~doelde woonplaats, 
overgebracht naar de afzonderlijke kiezersHjst, 
in het ·tweede lid van art. 8 der IGeswet be
doeld. _ 

4. Indien afschriften of afdrukken als bedoeld 
in a.rt. 5 tweede lid der wet van 30 December 
1916 (Staatsblad n°. 58lj worden gemaakt van 
de kiezerslijsten, die voor het tijdperk van den 
15den Mei 1917 tot den 15den Mei 1918 zullen 
gelden, warden in de afschriften of afdrukken 
van ieder der kiezerslijsten · de namen der 
kiezers welke op die lijsten staan, alphabetisch 
en lexicographisch gerarigschikt. 

· Te beginnen met de kiezerslijst, bedoeld in 
art. 1 der wet van 30 December 1916 (Staats
blad no. -581 ), wortlen de· namen dier kiezers 
voorzien van een nummering; welke doorloopt 

· over de onderscheidene kiezerslijsten; die voor 
het tijdperk van den 15den Mei 1917 tot· den 
15d~n Mei 1918 zullen ge_lden. 

5. Ten ·aanzien van ·de kiezers, van wie ·v66r 
15 Mei 1918 blijkt, dat zij sedert 1 Februari 1914 
in de gemeerite binnen· de grenzen van hun 

1917. 

kiesdistrict zijn verhuisd, of dat zij dienten-. 
gevo]ge, dan we! wegens wijziging' in de indee
ling der stemdistricten, bedoeld bij art. 128 
der Kieswet, tot een antler stemdistrict zijn 
gaau _ behooren, wordt van huni1e nieuwe 
woonplaats en eventueel ook van laatstbedoeld 
stemdistrict aanteekening gehouden ·in de .ze
vende en achtste kolom van de kiezerslijst, 
waarop zij .voorkomen. 

6. Dit bes!uit treedt in werking met ingang 
van den tweed.en dag na dien der dagteeken:ing 
van het Staatsblad en van· de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. · · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
_belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk ·gelijktijdig in het Staatsblad en· in de · 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar~an 
afschrift zal worden gezonden aan den· Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staal, Min. vqn Binnenl. Zaken, 
CORT V. D.' LINDEN; 

(Uitgeg. 17 Fehr. 1917.) 

3 Februari 1917. BESLUIT,. tot vastste]lihg 
van, den dag waar'op de wet van 20 Ja
nuari 1917 (Staatsblad n°. 190) tot ver
hooging van den accijns op· bier en her
ziening der wettelijke bepalingen omtreiit 
dien accijns in·werking treedt. S. 203. 

Bepaald I op Maart 1917. 

3 Febr~ari 1917. BESLUIT, tot aanvullir1g.van 
het Koninklijk besluit van 30 Septeinber 
1916 (Staatsblad n°. 463) tot aanwijzing 
van de gewassen, waarvan de verbouw 

· .kau worden verboden, beperkt of niet dan 
voorwaardelijk 'toegestaan.· S. 204. 

WIJ WIL_HELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en· Handel van 18 Ja
nuari _ 1917, Directie van den Landbouw,· 
11°. 1331, 6de Afdeeling B; 
• Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 

besh:iit van 30 September 1916 (Staa-tsblad 
n°. 463) tot aam~ijzing van de gewassen waar
van de verbouw kan·worden verboden, boperkt 
of niet dan voorwaardelijk toegestaan, aau te 
vullen ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Januari 1917, n°. 24); 

C'-.elet op_het nader·rapport van Onzen voor
noemden •Minister van ·2 Febrnari ·1917, Di
rectie var> den Landbouw; n°. 2l56G, 6de Af. 
cleeling ·B ; . 

5 
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Hebben goedgevoriden- en verstaan · 
te bepalen: 

-Eenig artikel. 
Het eenig artikel van Ons besluit van 30 Sep

tember _1916 (8taatsblrid n°. 463) tot aanwijzing 
van de gewassen, waarvan de verbouw _kan 
worden beperkt, verboden of niet dan voor
waardelijk toegestaan, wordt aa,ngevuld en ge
lezen als volgt : 

Door. Onzen Mmister van Landbc:rnw, Nij-
-verheid en Handel kan,-indi!)n naar zijn oorde<il 
de verbouw van andere. gewass'en van me-er 
belang voor de voeding van men,sch en dier is, 
het verbouwen van de navolgende gewa~sen 
in het algemeen of in bepaalcle gedeelten des 
lands worden verboden, beperkt of niet dan 
voorwaardelijk worden toegestaan : 

. bruin mosterdzaad, 
geel (llOsterdzaad, 
karw\jzaad, 
b]auwmaanzaad, 
kanariezaad, 
spinaziezaad, 
radij szaad, . 
sluitkool- en bloemkoolzaad, 
koolrapen- en knollePzaad, 
Westerwoldsch raygraszaad, 
v]ag, 
suikerbieten, 
zaai-uien, 
cichorei, 
penen, 
koolrapen, 
kno!Jen, 
kool,' 
spinazie, 
spercie boonen, 
snijboonen. _ 
Om:e l\finister van Landbonw, Nijverheid 

en Handel is belast met de uitvoering va~ dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge-
zonden .aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1917. 

De .ilfin. ran 
WILHELMINA. 

Landbouw, _ N-iji;erlteid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitaeq. 13,Febr. 19li) 

3 JJ'ebrua-ri 1917. BESLUIT, houdende machti-

5 Februari 1917. BESLmT, houdende bepa
lingen betreffende de schadevergoeding te 
verleenen aan eigenaren van onschadelijk 
gemaakte aardappelen en aan cigenaren 
of gebruikers van .besmet verklaarde 
perceelen. . S. 206. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van' Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid- en Handel van 13 De-· 
cember 1916, -.Directie van den Landbouw, 

-n°. 31842,· 2de afdeeling; 
· Gelet op het Koninklijk besluit van 3 l\faart 

_ 1916 (Staatsblad n°. 10(1), houdende bepalingen 
tot bestrijding van de aardt1ppelwratziekte 
(zwarte schurft ,,black scab''), veroorzaakt 
door· chrysophlyctis endobiotica; 

Den Raad van Sta•e gehoord (advies van 
9 Januari 1917, n°. 26); 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 2 Februari 1917, Di
rectje van den Landbouwi n°. 1050, 2de afdee-
ling: ~ ' 

- Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : · 
Art. 1. Door Onzen Minister-van Landbouw, 

'Nijverheid en Handel worden · een of meer. 
commissies ingesteld ter waarcleering van ·ae · 
:schade, bij toepassing van het Koninklijk be
'eluit van 3 Maart 1916 (Staatsblad n°. 100) 
'geleden door de eigenaren van onschadelijk 
gemt1akte aardappllen en door de eigenaren of 
:gebrniker·s' van besinet verklaarde perceelen, 
:welke s·chade zal wo~den vergoed. 

2. 'rndien schade, als bedoeld in het vorig 
artil~el, moet worden gewaardeerd, wordt 
daarvan door het hoofd van den phytopa
thologischen dienst· mededeeling gedaan aan 
·dfl- hetrokken commissie. 

De commiesie waardPert. de schade en gp,eft 
van hare waardeering binnen eene maand 
kennis aan Onzen. Mini~ter van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel. 

3. De schadevergoeding wordt door OJ:!S 
bepaald. 

ging tot uitgifte van schatkisthiljetten en_ 
~chatkistpromessen volgens de . wet van 
4 April 1870 (8taatsblad n°. 62), faat.stelijk · 
gewijzigci. bij die van 15 Jnfi.1912 (8taats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881. (8taatsblad n°. i85). S. 205 .. 

4. ·Indien tot bestrijding van de aardappel, 
.wratziekte (zwarte schurft, ,,black scab"), 
veroorzaakt door· chrysopblyctis end~biotica, 
aardappelen worden onschaclelijk gemaakt 
v66r den oogsttijd, wordt de schade, door den 
eigenaar geleden, berekend ·naar de opbr(!ngst, 
wr,lke · van het p~rceel zou ·1runnen zijn. ver-. 
kregen, wanneer de .onschadelijkmaking niet 
had plaats gevonden. · · - ._ 

In geval van onFchadelijkmaking tijdens den 
oogst wordt_ de schade ·gewaardeerd naa:r het 
gewieht der in beslag genomen aardappelen. 
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· 5. De schade, geleden door· gebruikers van 
besmet _verklaarde perceelen, wordt ieder jaar 
gewaardeerd met .inachtneming van : · 

a: ~ oppervlakte, welke vermoedelijk op 
ieder . der perceelen met ·vroege en met late 
aardappelen zou zijn betee.ld ; · . 

b. de opbrengst aan aardappelen, welke 
onder norniale omstandigheden van die opper-
vlakte zou zijn verkregen ; · · 

c. de norinale opbrengst der gewassen,_welke 
na de besmetverklaring op· die oppervlakte 
geteeld worden.. . 

6. · De schade, geleden door eigenaren van 
besmet verklaarde percee.len, wordt gewaardeerd 
naar · de vermindering van p.e huuropbre~gst, 
voo~ zoover deze aan de besmetverklaring kan 
worder> toegeschreven. - . 

7. Met het inwerking treden van dit l:;esluit · 
vervalt het Koninklijk besluit van .9 Augustus 
1916, ·n°. 15,: 

Onze llfinister van Landbouw; Nijverheid en 
Handel is. belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in Staatsblad zal . woi;den ge

·p]a~tst en waarvan afs~hrift zal word.en ge, 
_ zonden a,an den Raad .;an S!a-te. 

's-Gravenhage, den 5cien ]'ebruari 1917. 

WILHELMINA. 

De Min. va1i Landbouw,-Nijverheid en Handel, 
. . POSTHUMA. . 

(Uitger,, 15 F~br. 1917.) 

5 Februµri 1917:. ARR.EST· van. den Hoogen. 
Raad. 

Een 'vaart, di~ a'ts verk~~rsweg tot alg!l, 
mee~ geb_ruik ·bestemd is,' .j)ehoort tot de· 
. bevaarbare e~ vlotbare stroomen, gen?emd 
in art, 577 R. W., ook al staat niet -yast, 
dat die yaart. een lpopend · water is., .... 

·De red.en immers, waarom· beva,arbare 
en vlotbare rivieren en -stroomen in dit 
artikel zij.n opgen~me~, is ~iet µet zijn-van 

. rivier of stroom, d9ch l!et bevaarbaar of 
vlotbaar zijn van hun water·, de:·bestem-· 
ming daarvan te~ ~lgeme~nen-. dienste .. 

Uit niets blijkt, dat in dit opzicht is. 
•afgeweken van ~rt. 538 Code Ojyll, het
welk blijkens zijn geschiegenis zijii grond
slag ook hierin vindt, dat.de,daarin ge-. 
noemde zaken ten alg(linee1ieri' dieriste.be-
stemd waren. . ,:. -

Bovendien volgt uit. art, ;57'8 B.:W., dat 
de wetgever ondei:.,,str9Qmen en rivieren" 
ook de ~w!Jren begi:epen he()ft geacht, zoo
dat, al worden in .. art.-577 slechts de .meest 

voorkomende bevaarbare en viotbare wate. 
ren genoemd. ·daaronder alle v.oodanige 
wateren mo.eten worden begrepe!]. 

[Zie over het verschil tussehen het ,,do, 
maine public" in. art. 538 Code Civil en 
het ,, behooren aan den Staat'' in art. 577 · 
B. Vf. : Cone!. 0. M.J · 

(B. W. art. 577·; Visscherijwet art. 17, 3• lid. b:) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo.- · 

Raden : Mrs. S. Gratama, A. J. L .. Nijpels, 
H. M. A. -Savelberg en Jhr. Rh. Feith: 

De Officier yan Justitie bij de-Arr.-Rechtbank 
te Haarlem, · requirant van cassatie tegen een" 
vonnis van de Arr.-Reohtbank te Haarlem van 
23 November 1916 (zie verder cone!. adv.,gen.) .. 

Conclusie van den Advooaat~Generaal Mr. 
Tak. 

·Bij door de Arr.-Rechtbank te Haarlem op 
23. November jl. bevestigd vonnis van ·den 
Purmer.endschen Kantonrechter van 12 October 
bevorens werd ten aanzien van gerequireerde, -
met diens schuld daaraan, als wettig en over
tuigend bewezen aangeU:omen ,,dat hij, in de- · 
gemeente Edam, in den Zuii!plaspold.er, · op 
4 Augustus 1916, des riamiddags onistreeks 
7 ·uur, een vischtuig, namelijk een hengel te· 
water heeft gehad· en uit het water gelicht in be 
water de' Volendafumervaart, -van welk water 
R. C. de rechthebbende op het vischrecht was,. 
terwijl hij beklaagde niet was voorzien van de 
vereischte schriftelijke vergunning van den 
reohthel!bende.op het vis<'hreoht". Dit bewe: 
zene.werd.vervolgens aan de.hand van een twee-· 
ta] getuigenverklaringen niet strafbaar. geoor
deeld en gerequireerde mitsdien van alle reobts
vervolging· oii.tslagen,: ,,daar de Volendamm:er
vaart, tussohen Edam en Volendam, is de 
eeil.ige verkeersweg te water tusschen genoemde · 
plaatsen,. ·waarvan een druk · gebruik wordt 
gemaakt en ·waarlangs zelfs een geregelde 
beurtdienst voor het vervoer -· van passagiers 
plaats heeft, zoodat zij als verkeersweg tot alge-

. meeri gebruik-strekt en behoort _tot de bevaar--' 
bare stroomen bedoeld in art. 577 B. W., waarin_ 

. krachtens art. 17b der Visscherijwet met een 
himgel zonder schriftelijke-vergunning. van den 
'reoht]?.ebbende op het vischrecht · mag worde:0: · 
gevischt" .. 

Tegen deze beslissing rioht zich het onder
werpelijk cassatiebero<cip, ter ondersteuning 
waarvan de beer Officier vari ·Justitie bij ge~ 
noemde Rechtbankals·middel heeft aangevoerd: ' 

:j* 
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,,Schending, of verkeerde toepassing, van de 
artt. 17, eerste en derde lid, aanhef en sub ·b, 
en 31 eerste lid der Visscherijwet, in verband met 
~rt. 577 '.B. W." 

.H~t doe! clezer grief is niet op op te komen 
tegen de aangenomen bevaar- en vlotbaarlieicl 
van de Volt,ndammervaart, hetgeen ook moeilijk 
gaan zou, daar de bewijsmiddelen er voor te 
overvloedig zijn, en hunne kracht ter beoordee
ling van den feitelijken Rechter staat, <loch ]ou
ter om te betoogen, dat er· voor de riiet-straf
baarheid meer moet worden- gevorderd en aan
n:emelijk moet worclen gemaakt, niet alle~n de 
bevaarbaarheid en vlotbaarheid van het water, 
maar teveris, dat het een stroom is. 
- In het dossier bevindt zich een uiterst belang-· 
rijk a~l vies van het College voor de Visscherijen 
a?-i:i den, M}nister van Landbouw, Nijverheicl en 
Handel, waarin deze redeneering wordt gecon
strneercl. 

Allereerst word t daarin een beroep gedaan 
op ;an Dale, die ,,st,room" clefinieert als : 
,,hoeveelheicl- water,- die zich in eene_ bepaalde 
ri0htirig beweegt, inz. die voortdurend door eene 
zekere bedding str~omt", waartoe de Volen
dammervaart clan- niet zou mogen worden 
gerekend, daar zij een ~tilstaand water is, hoewel 
dft ten processe niet va&tstaat. 

- En vervolgens wo:rdt eene vergelijking 
gemaakt tusschen de artt. 538 Code Civil en 
57'7 B. W. en een drieledig verschi1 tusschen 
beide bepalingen vastgesteld als : 

,,a.. de opsomming in art. 538 wordt besloten 
door d·e zeer algemeene nitdrukking : ,, ,,gen'.e
ralement toutes le~ portions du territoire 
frangais qui ·ne sont pas susceptihles d'une 
p~opriete privee", die in ons art. 577 niet is 
overgegaan ; 

b. art. 538 maakt de. opgesomde objecten 
tot ,; .,dependances du domaine public"·", ter
wijl in art. 577 eenvoudig wordt gezegd, dat de 
daarin opgesomde objecten ,, ,,(insgelijks) be
hooren aan den Staat" ", zonder dat van 
publiek clomein worclt gewag _gemaakt; 

_c. eindelijk wordt in art. 538 gemist 4et in 
art. 577 gemaakte voorbehoud van ,,- ,,de door 
titel of bezit verkregen regten van bijzontlere 
~rsonen of gemeenschappen" ", 

·,waaruit clan geconcludeerd worclt, . clat de 
Fransche doctrine en jurisprutlentie, ontler. in-, 
v!oed van de. Orclonnance van 10 Juli 1836, 
stieunende op art. 3 der Wet van 15 April .1836 
,,sur la,_ peche fluviale" wellicht recht had enkel 
te: rekenen met het begrip ,,algemeene verkeers
weg", -doch dat ten onzent -daarnaast een ant
w~ord '. mag _ wordeu gyvorderd op de VI!tag, of 

die verkeersweg een stroom, clan wel eene ri
vier is. 

Ik mag mij op clit·aclvies beroepen, omclat de 
Heer requirant c\en inhoud daarvan · onder
schrijft en dien in zijne memorie overneemt. 

Mij heeft het echter niet overtuigd van de 
onjuistlieid der bestreden uitspmak. 

Ik stem grif toe, dat van Dale, of welk ander 
Nederlandsch of Fransch etymologisch of tech
nisch Woorclenboek men ook neemt; zich gehe_el 
bij het micldel aansluit - Pascal omschrijft de 
,,fleuves et rivieres" als ,,des chemins qui 
marchent" - cloch tegenover ·de jurid_i~che 
arguinenten gee£ ik mij geenszins dadelijk 
gewonnen. 
. Op dat sub c. za] ik we] niet tliep behoeven 

in te gaan, tlaar de bedoelde zinsnede aan de_ 
beteekenis van art. 577 B. "\V. in het onder
werpelijk geval weinig afdoet en zij gerust 
gemist wordcn kon, maar de bei:le andere 
eischen hreecler tegenspraak. 

Vooreerst wijs ik er op, dat het sub b: aan
gegeven karakteristiek verschil tusschen de 
11,rtt. 538 ,van den Code en 577 B. W. inderdaarl 
slechts denkbeeldig is, waardoor het oncler.icheid 
in draagwijdte geheeL wegvalt. De oudere juris-. 
ten mogen al in art. 538 de erkenning van · 
,,c1omaine public" hebben gezien (Demolombe, 
di. V n°. 457, Laurent, Prine. d-1. VI biz. ·8 vlg.), 
doch hunne opvolgers zijn hiervan vrijwel 
teruggekomen (Barckhausen, Revue Civilique, 
di. XIII, bi. 30 vlg., Hauriou, Precis bl. 608 vlg., 
Baudry-Lacantinerie § 183, O1noomer-Goude
ket, di. III, bl. 142 vlg. Kronenberg, Rechts
geschiedenis van -den aanwas, diss. Leiden, 
bl. 82). Barckhausen toch toortde aan dat 
de Fransche wetge~er de uitdrukk:ingen ,,do
maine -public", ,,domaine de l'_Etat" en ,,do
maine de la nation" door elkaar geliruikt en 
verwart; hetgeel). geen wonder is. waar nog in 
1812 Merlin schreef ,,le domaine de l'etat, 
ou ce qui est Ja meme chose, le domaine public". 
Zoo mag clan ook Baudry-Lacantinerie zeggen: 
,,En somme, ce que l'on reproche a la legislation, 
c'est d'avoir parle sa langue, qui est anssi celle 
du legislateur de la revolution, au lieu de par!er 
la !angu.e speciale qui a ete imaginee par la 
doctrine, et, a l'appui ci.e- laquelle il 8erait·peut
etre difficile de citer un texte legislatif bien 
precis anterieur a 1880", en wordt -het onrJer
scheicL-tusschen de Ncderlandsche en de Fran
~che wetgeving slechts een verschil in woorden, 
tetwijl- :zij - in aard' en wezen gelijk zijn. In_ 

I 
wer~elijkheid st_eunt clus cl~ oudere juri_spru
dent1e en,;doctnne op. de e1gendomsbegnppen 

i van destijds en kon derhi:llve Uw Raad in zijn 
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arre~t van 21 November 1.892 (W. 6276), ,vast
stellen dat beide voor art. 538 van den Code heen
wijzen, in de richting van ,,alle bevaarbare en 
vlotbare wateren", zonder da·t aan die_ begrippen 
als zoodanig een argument mag worden ont
·1eend voor eene. afwijkende meening van den 
Neder!andschen wetgever (vgl. Oppenheim, 
Gemeenterecht, ell. I, 4e dr., bi. 778 vlg., 
v. Reeken, Themis 1893, bi. 1· vlg., de Har.~og 
Rechtsgel. llfag. 1894, bi. 394, v. Gelein Vitringa, 
Rechtsgel. ]\fag. 1903, .bi. 1 vlg.). 
· Gewichtiger· is echter het niet te loochenen 

feit, dat de slotalinea van art. 538 van cl en 
Code in art. 577 B. W. is weggevallen, waarop· 
ongetwijfeld ongelijke draagwijdte van beicle 
bepali11gen zou kunnen steunen. 

Ik voer echter hiertegen aan, dat de gansche 
wordingsgeschiedenis der bepaling aan;,tonds 
(Voorduin, di. III, bi. 346, vlg.) aantoont, dat 
die weglating opZ£,ttelijk plaats voncl; ten einde 
tegemoet te komen . aan het verlangen eener 
meerclerheicl in de afdeelingen en in het Comite
Generaa] ,,om de zaken, aan den Staat t9ebe
hoorende, op te tellen" doch geenszins om 
den omvang van het Staatseigendo~ te ver
kleinen. 

Mij wil het toeschijnen, _dat men goed zal 
doen de als· geschonden vo9rgestelde bepaling 
niet op de kepel.' te nemen, doch eerder te vragen· 
naar haar doe! en strekk:ing. Hierin schuilt 
niets ongeoorloofds, omdat onze wetgever 
herha?-ldelijk onduidelijk en onvolledig is. Zoo 
spreekt hij b.v. in art. 676 B. W. over ,,openbaar 
·c101nein", hetgeer> Professor Oppenheim (t. a·. p. 
bi. 782) eene aanwijzing voor-zijne onbedacht
zaamheid :ri.oemt en laat hij in art-. 578 plotseling 
tusschen ,,rivieren" en ,,stroo1nen", ,,meeren" 
opduiken, hoewel ze in bet voorgaand artikel 
niet genoemd zijn· en het water da,arin niet 
,,stroomend" behoeft te zijn. Dit geeft red_en 
hem niet streng a la_ lettre te nemen, doch 
veeleer te vragen naar de strekking en den geest_· 
zijner voorschriften. _ Dat doende, zal het we! 
·geen betoog behc:ieven, clat het zijne bedoeling
was in art. 577 de land- en waterwegen aan zich 

· te ·boudeµ, met cleze restrictie ten aanzien der 
eerste, dat enkel die te zijnen laste aah den 
Staa,t · kwamen (routes nationales), en voor 
alle, dat verkregen __ rechten warden geeer
biedigd (Asser, Handl., __ dl. II, bi. 23, L~nd, 
2e dr., di. II, bi. 49). 

Aldus wordt, gelij.k. Oppenheim (t. a. p. 
bi. 781) zegt, de onderscheiding tusschen open
baar en privaat eigendom niet een verschil in 
recbtsbetrekking, doch !outer een verschil in 
bestemtning, die maatstaf is voor een juist oor-
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deei', gelijk <lit is aangenomen m Uw arrest 
van 11 December 1899 (:W. 7374), waarin 
gebroke~ wordt met de leer van het ,,publiek
cl,omein" en enkel gesproken wordt van een 
Staatseigendom door aard en bestemming 
afwijkend van clien van bijzondere personeri. 

Voor bet onclerwerpelijk geval komt die be
stemming als eenig richtsnoer voor de waarde 
van art. 577 B.- W. treffend nit bij Iezing der 
geschiedenis van art. 538, z_ooals die gevoncl~n 
wordt in Uw o,rrest van 21 November 1892 
(W. 6276), waarnaar ik kortheidsha,lve verwijs 
en waaruit blijkt, dat de bcperking van het 
Reglement General van 1669 den Codewetgever 
niet naar den. zin was en hij uitzetting der be
t.rekkelijke bep:1ling verlangde (vgl. H. R. 
27 Juni 1892, W: 6214). 

Op die bestemming nu lettend en gezien het 
karakter van· de Volendammervaart als alge
meenen verkeersweg, mag ik besluiten Uwen 
Raad in overweging te ·geven te volharden bij 
U,ve bestaande jurisprudentie, gelijk ik die voor 
de latere jaren vend in Uw arrest van 15 April 
1912 (W. 9339), waarbij beslist werd ,,dat in 
art. 577 B. W. alleen bedoeld zijn die wateren, 
die · om hunne algemeene . bruikbaarheid als 
algemeehe · verkeerswegen te water zijn aan te _ 
merken" (vgl. Iaatstelijk H. R: 6 ]\,faart 1916, 
W. '9959 en 13 .Maart 1916, W. 9962). · 

Ik -ooncludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. __ 

De. Hooge Raad,. enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raaclsheer 
Savel berg; 

Gelet op het miclclel van cassatie, door ilen 
requirant voorgesteld b'ij memorie, luiclende·: 
(zie cone!. adv.-gen.); · 

0., dat bij het bevestigde vonilis iri overeen
stemrning met de dagvaarding wettig en over
tuigend bewezen is verklaard, clat de gerequi
reerde in de gemeente Edam in den Zuidpolder 
op 4 Augustus 1916, des namiddags omstreeks 
7 uur, een vischtuig, namelijk een henge! te 
water lieeft gehad en nit het water heeft gelicht 
in het water de Volendammervaart, van welk 
water R. C. de rechthebbende op het vischrecht 
was, terwijl hij, gerequireerde, niet was voor
zien van de vereischte schriftelijke vergunning 
van den rechthebbende' op het vischrecht; 

dat .dit bewezen · verklaarde. feit niet straf
baar is geoordeeld en de gerequireerde deswege· 
van alle. rechtsvervolging is ontslagen ; 

dat deze beslissing in het bijzonder hierop 
·steun,t, dat bewezen is; dat de Volend~m·mer
vaart tusschen Eda~ en Volendam, waarin 
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het _vissehen met een hen.gel plaats vond, 'is de 
eenige verkeersweg te water tusschen genoemde · 
plaatsen, waarvan een druk gebruik. wordt 
gemaakt en waarlangs zelfs een geregelde 

. beurtdienst voor het vervoer van personen 
plaats beeft, waarop :volgt de overweging : 
,,dat genoemde vaart derhalve als verkeers
weg tot algemeen gebruik strekt en mits<lien 
behoor_t tot de bevaarbare en vlotbare stroomen 
bedoeld in art. 577 B. W.", en dat _dienten
gevolge het derde lid sub b. va,n art. 17 der 
Visscherijwet van toepassing is, nu de gemelde 
vaart bij. een algemeenen maatregel, als in die 
be paling bedoeld, niet is uitgezonderd ; 

0., dat het middel van cassatie en hetgeen ter 
_-toelichting daarvan wordt aangevoerd, hierop 
berust, dat het, om aan te nemen, dat de Volen
dammervaart, ter plaatse waar gevischt wercl, 
_een bevaarbare en vlotbare stroom is in den zin 
van art. 577 B. W.·, niet voldoende is, cl.at zij 

:daar als verkeersweg tot algemeen gebruik
·_strekte, doch dat daartoe tevens moest worden 
vastgesteld, wat bij het bevestigde vonnis niet 
is geschied, dat de vaart was een ,,loopend 
water", daar anders een water, al is het bevaar
baar, niet is _een stroom of rivier, ais in gemeld 
.artikel bedoeld ; dat iminers die woorden in 
hun taalkundige· beteekenis zijn op te vatten, 
welke overeenstemt met de beteekenis daaraan 
in verschillende bepalingen van -het Burger!. 
Wetb. toegekend~ welke wijzen op water, dat 
in beweging is en kracht ontwikkelt ; dat art. 538 
Code Civil 'meer alge'meen was en daarom een 
rui'mere uitlegging . gedoogde en bovendien, 
althans naar later inzicbt, een geheel antler 
begrip. omtrent het recht"van den Staat op de 
in dat_ artikel bedoelde zaken huldigde, clan 
art. 577 B. W., terwijl naar bet tegenwoordig 
begrip er geen reden is om voorbij te zien, dat 
in dat artikel enkel van ,,stro_omen en rivieren" 
de rede is ; dat bij een andere opvatting ook te 
ve·el ,aan particulieren toebehoorende wateren, 
behalve met het onus publicu'm van verkeers
weg nog met een tweede van ,,hengelplaats" 
zOuden worden bezwaard, zooals de vaart in 
kwestie, hetgeen de bedoeling van art. 17 der 
Visscherijwet niet is ; 

0. daaro'mtrent : 
dat· de bepaling van art. 538 Code Civil 

·aanwijzende, welke zaken ;,sont considerees· 
comine d~s dependances du domaine public", 
blijkens zijn geschiedenis zijn grondslag hierin 
vindt, dat die zaken ·ten algemeenen. dienste 
bestenid waren en onvatbaar geacht werden 
voo_r rechten van derden, terwijl die bepaling 
overigens een algemeene strekking had blijkens 

d·e woorclen : ,,et generalement toutes les por
tions du territoire fran~ais qui ne sont pas 
_susceptibles d'une propriete privee"; 

dat art. 577 B. W., dat zich in het algemeen 
bij die bepaling aansluit, nu wel blijkens ·zijn 
slot rekening houdt met de mogelijkheid, dat 
derden op de daarin vermelde zaken eenig recht 
kunnen bezitten en sedert de invoering daarvan 
de oude Fransche opvatting;_dat het recht van 
den Staat op die zaken een antler karakter 
heeft clan het eigendomsrecht naar burgerlijk 
recht door de iecbtswetenschap steeds nieer is 
prijs gegeven, doch dat, waar nit niets blijkt, dat 
ook in dit opzicht ·van art. 538 Code ·Civil is 
afgeweken, vaststaat, daf als grondslag van 
het artikel is gehandhaafd de bestemming van 
de daarin vermelde -zak~n ten algeineenen 
dienste; 

dat daaro'm moet worden aangenomen dat 
de reden, waarom bevaarbare · en vlotbar.e 
rivieren en stroo'men in art. 577 B. W. zijn opge
·no~en niet is het zijn van rivier of -stroom, 
doch het bevaarbaar of vlotbaar zijn van hun 
water, de bestemming daarvan ten algemeenen 
dienste·; 

dat, hieruit volgt, dat aan de woorden ,,stroo
'men en rivieren" in dat artikel slechts een onder
geschikte beteekenis mag worden ge~echt ; 

dat bovendien art. 578 B. W., ofschoon in 
art. 577 B.- W. slechts sprake is van ,,stro6men 
en rivieren me} hunne oevera", bepaalt : ,,Door 
oevers worden in het vorig artikel verstaan 
de boorden van rivieren, meeren of stroome:n", 
waaruit volgt, dat de wetgever onder ,;st:roomen 
en riviereil." de meeren heeft begrepen geacht, 
als wanneer met· recbt ook andere watereit 
daaronder kunnen worden begrepen, of wel dat 
bij, al noemde hij slecbts de l:neest voorkomende 
bevaarba,_re en vlotbare wateren, daaronder alle 
zoodanige wateren begrepen achtte ·; 

dat uit een en antler volgt,_ dat bij het beves
tigde vonnis terecbt is beslist, dat cle meerbe
doelde vaart, als zijnde een verkeersweg tot 
algemeen gebruik behoort ·tot de in ·art. 577 
B: W. bedoelde wateren en_da-t aan de juistheid 
dier beslissing niet in den weg staat, wat ter 
bestrijding daarvan bij toelichting .van het 
cassatiemiddel _wordt aangevoerd;' 

dat -het middel alzoo is ongegroncl ; 
V,erwerpt bet beroep. (N. ,J.) 
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5 Febru.ari 1917. ARREs'i: van den Hoogen 
Raad. 

Nocb in ·art .. 2 VII ,der Hindeiwet, no~b 
elders in die wef'worcit de eiscb gesteld, 
dat ·· ee~ bewaarplilats van l~mpen bepaal

. delijk daarvoor moet · zijn ingericht; de 
-bestemming ep bet gebruik·als zoodanig 

· is· voor 'de_ toepassing _dier'wef voldoende; 
Uit de iri bet -ouderwerpelijke geval 

vaststaande -feiten kon de Kechtbank. be
sluiten, dat bet in de dagvaarding. ver-' 
melde vaartuig was een _inricbtfog tot 
bewaring vanr lompen, als - in genoen1d 
artikel bedoeld, · 

In he£ ond~rha·vige geval belette niets 
de_n beklaagde bij het aai1 vrage~ een.e_( 
v·erg.unning al de formaliteiten te ver
vullen, voorgeschreven in art. 5 der Hin
derwet. 

De· beslissirig der Rechtbank,. dat bet 
vaartuig moet worde'n beschouwd als een 
bewaarp!aats in den zin cier ·Hinderwet, is 
beboorlijk_ met redenen omkleed. 

(Hinderwet art. 2 viI.) 

Voorzi~ter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

. _Raden : Mrs. A. J. ·L. Nijpels, H. M. A. Savel
_.berg,. J~r. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser, 

K._ I., eni., requirant van oassatie ·tegen een 
vonnis :van .·de: Arr.-Reohtbank te Utrecht van· 
13 November 1916 (zie verder concl. adv.-gen.), 

Conclusie v_an den ·AdvocaatcGeneraal .Mr. 

zoo'dahig gebezigd ; b: door als verbodei:i inrioh
tingen in den zin d~r Hinderwet te besohouwen 
iedere zoodanige inr.tohting, waarvooi v~lgens. 
de bepalingen der wet ·geen, vergunning kan · 
worden verleend." · 

Blijkens de gegeven t~elichting op.bet onder
deel su~ · a. wil requirant onder het begrip 
,,inriohting" · van art. 1 der· Hinderwet niet · 
verst~an: ,,iedere plaats of ruimte; maar ,alleen ' 
zaken, · die voor het · _bewaren van lorn pen zijn 
geschikt gemaakt, verva?rdigd, resp, inge: 
richt". · Ter illustratie geeft bij, dat bodem: 
!ooze vaten _ongeschikt zijn ter bewaring van 
vloeistoffen en welputten niet als kleerkasten 
kunnen worden geoe:rigd, om vervolgens· open 
v:aartuigen, als waarvaff onderwerpelijk, de rede 

·_is; als lompenbewaarplaatsen af te keuren. · 
Men kan he~ een aanvaarden zonder. bet 

antler. Dat bodemlooze vaten slechte reser.'. · 
voirs zijn en welputten minder goede kleerkasten 
gee£ ikgrif toe,' doch 'dat daarom eel!- open vaar- · 

. tuig, ·aat naar bet oordeel ·der Rechtbahk 
daartoe: ,,doelmatig" was·en daarvoor gerege1d 

. werd _gebezigd, ·geene lompenbewaarplaats zou 
kunnen zijn, al is het daarvoor niet expressieve
lijk gebouwd, kan ik niet inzien. Art. 2. VII , 
van meergenoemde wet immers eischt · slechts 
de bestemming van roernnde. of onroerehde _ 
zaken_ (vgl. H. R. 11 .i\.pril 1910, W. 9029) ·,,tot 
bewaring en- verwer~g ·van afval met name 
lompen" en· ~aar nu die besteniming, zoowel 
als de bewaring en de verwerking der lompen: 
wettig en overtuigend bewezell'.werd geacht, kon 
en. mocbt daaruit mitsdien _met- reoht · worden _ 
afgeleid, dat requirahts vaartuig eene ,,inrich-

Tak. -ting" was, die door de bepalingen der Hinderwet 
Requirant' die, met vernietiging van een wordt beheersoht. · -

vonnis van den Utreohtsohen Kaiitonrechter ·Het onderdeel sub b. ·wil v'oor de toepassing 
. _van 15 Sept!\mber ]Jevorens; do·or de Arr.- dier wet eene s·cheiding mali:en tussohen inrioh

Recihtbank aldaar op 13 November 1.1. :werd tingen waarvoor wel vergu:rining tot opriohting 
schuldig verklaard aan : ,,Als hoofd eener onder- kan worden g~viaagd eh verleeJJ.d en die, waar

_nei:nirig zonder de vereiscj:l.te vergunning in voor dit niet mogelijk is en alleen ·op de eerste 
. werking houden eener inriohting; die bestemd de strafbepalingen van toepassing· verklaren, 

, is tot bewaring van lo'tnpen;'; en deswege, I11et zoodat zij daµ niet: zouden gelden ten aanzien 
; toe passing der artt. 22 jo. 1, 2 VII. en 33. der- van requirant met ,.betrekking tot ·diens vaar
Hinderwet, is veroordeeld ·_in eerre geldboete_ tuig, dat als ,,inrichting" in den zin.der Hinder-
van f 50 subsidiair 10 dagen heohtenis, heeft. wet niet wordt_ erkend .. · · . 
tegen die uitspraak ter ondersteuiling_ van zijn ·_ Ik merk op, dat art. 22

1
zoo_algemeen mogelijk 

peroep bij me~ori; t~ee .middelen aan:gevo'erd;-, ieder hoord eener onderneming met ·strar be
waarvan het eerste luidt : ,,Schending,. altlians. _clreigt, indien hij zonder de vereischte vergurr
verkeerde · toepassing, der artt. 1, 2 VII, 4, •riing ·eene in art. 2 omschreven inrichting in 
11; 21 en 22 der Hinderwet, a. door· de bepalin- werking brengt cif houdt; zoodat het gewild. 
gen dier wet uit _te strekken: ,:erder dari het . dnderscheid slechts kun~tmatig is en .niet op de 
opriohten van iriricbtingen, en haar ook toe- 'Yet berust. ·Trouwens het' hoofd eener· abso
passelijk te .verklaren op iedere plaats, geschikt -luuj; verboderi'inriob,ting ~oiI daP in voordeeliger 
ter doelmatige bewaring van lompen en als positie zijn dan dat eerier wellioht mogelijke en 
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.van deze inconsequentie mag de wetgever niet 
worden verdacht. 

Su bsidiair is nog aangevoerd : ,,Schendirig, 
althans verkeerde toepassing, van de boven
vermelde artikelen der Hinderwet, in verband 
met de artt. 221, 239, 246, 247 en 256 Sv., door 
~iet vo!doende te · motiveeren, dat het ten deze 
gebezigde vaartuig moet worden beschouwd, 
als eene bewaarp!aats .in den zin der Hinder-
wet. '' _ 

Als bewijsmiddelen zijn gebruikt de aan· 
·wijzingen, voortvloeiende uit de erkenteni8 
'van den beklaagde en uit de getuigenverkla
ringen. Deze qewijsmiddelen nu behelzen, dat 
iequirant in zijne ijzeren praam geregeld lompen 
ops!oeg, smj;eerde en ze opgeborgen hield tot 
aan hunne ver~ending. Uit die aanwijzingen, 
waarvan de kracli.t in cassatie onaantastbaar 
is, kon en mocht de bestemming dier praam tot 
bewaring ei:J. verwerking der loillpen worden 
afgeleid, waarop dan de conclusie past, dat zij 
~ene bij cle .Hinderwet verboden in~i~hting 
was. 

Ik concludei;r, mitsdien tot verwer_ping van 
_het· beroep. · · · 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den . Raadsheer 
Nijpels; · 

Gelet op de middelen van 'cas·satie, namens 
den· requir::i,nt .voorgesteld ·.bij memorie : (zie 

,cone!. adv.-gen.); 
0., dat · bij het bestreclen vonnis. ten laste 

van den .requi:rant, overeenkomstig de telaste
legging bij dagvaaroing, wettig en overtnigencl 
is bewezen verklaard, dat hij, te Utrecht 
zoncler de· daartoe .;ereischte vergunning, 
in het tijdvak van 16 Juni 1916 tot en met 
20 Juni 1916 in een vaartuig, hetwelk zicli nu 
~ens bevond in de- Biltsche Grift;· · dan weer 
in een in gemelde Grift nitkomend !angs den 
Bla.uwkapelschen weg_ gelegen· water, een 
Jon{penbewaarplaats heeft.in werking gehouden, 
zijnde hij toen hoofd dier onderneming ; 
. dat dit foit voorts is gequalificeerd 'en de 
~equirant te dier zake is veroordeeld als hier-
boven reeds is opgegeven ; · 

0., dat de requirant, bij het daartegeµ in de 
eerste plaats . gerichte ~assatiemiddel onder 
a, en b. opkomt tegen de verwerping der door 
.hem, blijkens het · vonnis, gevoerde tweeledige 
verdecliging, . hierin bestaancl e; ,,dat betloelde 
schuit niet ZOU ~ijn ·een~ bewaarplaats van 
lom~n- in den zin der Hinderwet, wijl zij niet 
bepaaldeli}k tot het bewaren van lorn.pen ZOU 

zijn _in?ericht"_, en ,,dat de Hinderwet niet· ~an 

toepassing is op inrichtingen gevestigd in of op 
vaartuigen, wijl ten aanzien van zoodanige 
inrichtingen niet zou, kunnen worden voldaan 
aan de voorschriften door de wet gegeven ten 
!tanzien ·der aanvrage om vergunning tot het 
oprichten van zoodanige inrichtingen", evenwel 

· ten onrechte ; · 
· dat immers de Hinderwet in art. 22a het 
hoofd eener onderneming strafbaar stelt wegens 
)let in werking brengen of houden, zonder de 

. vereischte vergunning, van eene in art. 2 dier 
wet omschreven inrichting, en in gemeld art. 2 
VII ond.er die inrichtingen noemt, die bestemd 
tot bewaring en verwerking van lompen, doch 
die wet nergens den eisch st~It, dat eene bewaar
plaats 'van lohl.pen .bepaaldelijk daarvoor moet 

· zijn ingericli.t, zo9dat de besteniming .'in het 
gebruik als :i:oodanig voor toepassing cler wet 
volcloende is ; 

dat derhalve de Rechtbank, na, in haar 
vonnis te hebbenvermeld, als haar door wettige 
bewijsmiddelen gel;iieken feiten en omstandig
heclen, dat het in de dagvaarding bedoelcle vaar
tuig van i6 tot en met 20 Juni 1.916, door den 
requirant in zijn' Jompenhandel clagelijks was 
gebezigcl om daarin ingekochte lompen te be
waren ·en die lompen· daarin :door den getuige 
Spruijt te cl.oen uitzC>eken ~n verpakken, welke 
lompen gewoonlijk- des avoi;i.ds met paard 
en wagen nit dat vaartuig werden gehaald, maar 
ook we! eens tot den· avond vat). den volgel).den 
dag ·daarin verbleven,; zooals bepaaldelijk is 
gebeurd in.den nacht van 19 op 20 Juni-191\),-:: 
nit deze vastgestelde feiten en omstandigheden, 
zonder schending van een der in het middel aan
gehaalde artikelen der Hinderwet, heeft kunnen 
beslniteJ1, dat. bedoeld v:aartuig was eene 
imichting tot bewaring van 'lompen als - in. 
ai:t;. 2 VII der Hinderwet bedoeld ; 
· dat, ver.nits l:rieruit blij)l:t; ~lat. <1e·Rechtbank 
terecht de eerstgeinelde vercledigin,g vari. den 
requirant heeft verworpen, een· onderzoek van 
de juistheid der daarvoo, in haar vonnis.aan
gev9erde en bij het mid\l.el bestreden gronden. 
,kan achterwege blijven ; 

dat de juistheid der tweede gevoercle verde
diging volgt uit hetgeen is bewezen verklaa,cr 
omtrent de plaatsen, waar het als lompen-. 
liewaarplaats gebruikte · va·artu.ig zich op' 
16 tot eri met 20 Juni 1916 heeft bevonden, claar 
niets den requirant l;ielette, bij het aanvragen· 
eener vergunning voor het aldaar oprichten of 
in werking houden vaU: eene lompenbewaar
plaats in.een vaartuig als in deze gebezigcl, al_ 
de for;maliteiten te vervuilen, daarvoor. voor 
den aanvrager in art. 5 der Hinderwet voor.: 
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geschreven, zoodat hier niet aanwezig. was 
een geval a!s waarin de in het. middel ·bestreden 
wetsuitlegging der Rechtbank toepassing kon 
vinden; 

dat alzoo dit middel in geen zijner beide onder
deelen tot cassatie kan· leiden ; 

0., dat· het subsidiair voorgestelde middel 
hierop afstuit, dat de 'Rechtbank evengemelde 
bewezen feiten· en omstandigheden heeft .ver
meld onder de be~ijsmiddelen, waardoor zij 
verklaart het bewijs te .hebben verkregen van 
het aan den requirant bij dagvaarding tenlaste 
gelegde; 

,dat toch hetgeen daarbij venneld wordt 
01ntrent de bestemming en het gebruik ·van 

. bedoeld vaartuig, duidelijk aantoont, dat de, 
Rechtbank <lit vaartuig beschouwt _,,als eene 
bewaarolaats in den zin- der Hinderwet" op 
dezen grond, dat dit vaartuig ·was bestemd· en 
dagelijks werd gebruikt tot het gedurende ge: 
ruiinen tijd bewaren van lompen in den lompen
handel vaii den requirant, zoo:iat de Rechtbank 
door die feiten en cimstandigheden als boveri 

· is vermeld ·in· haar vonnis· op te nemeri, hare 
bij het middel bestreden beslissing . behocirlijk 

. ~et redenen heeft omkleed ; 
dat bijgevolg ook_ dit middel fa 
Verwerpt het_ beroep: _ 

ongegrond_; 
(~ . .J) 

6 Februnri 1917. BESLUIT, tot nadere wijziging 
· van het Koninklijk besluit van 5 December 

· · : 1~02 (8taatsblad n• :206), laatstelijk gewijzigd 
· bij Koninklijk'~eslnit van 28 Augustus 1914 

(8taat~blad n°. 434), tot vasts_telling van een 
algemeenei:J. .maatregel van bestuur, als be-

- d,;eld in de artikeleri 52, tweede en ·derde 
lid, en 59, -s~b 1, 3 en· 4, der Ongevallen. 
wet 190L - s. 201. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van ~onzen Minister van 

Waters_taat van: 3 ,Tam)ari 1917 n• •. 7,:afdeeling 
Arbejdersverzekering· ; 

. Gezien artikel 52; tweede_lid, der Ongevallen
wet 1901 (8taatsblad 1910 n•. 241), laatstelijk 
g~wijzigd bij de wet van· 11 Februari 1911 
(8taatsblad n°. 62) '; , 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Januari 1917, n°. 100); . . . 
· Gelet op het· nader ·rapport van Onzen voor

. rioemden Minfster van 2 Februari.1917, n•. 230, 
afdeeling Arbeidersv'erzekering ; 

- Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besiuit van 5.December 1902 

(Staatsblad n° .. 206), laatstelijk gewijzigd bij. 
Ons· beslu1t van 28 A.ugustus 1914 (Staatsblad 
no. 434), en te bepalen nls volgt : 

Art. 1. In de tabel, welke bij Ons besluit 
van den 30sten M~i 1914 (8taatsblad n°. 219) 
is gesteld in de plaats van <le tabel, gevoegd: 
bij Ons besluit van 5 December 1902 (Staat~: 
blad n°. 206), wordt nummer 447 gelezefl ·als 
volgt: · 

Handelaars (het bedrijf van), daaronder al of 
niet begrepen het winkelhoudersbedrijf, ·met 
krachtwerktuig : · · 

wanneer van net. voov pr_emie!Jerekeuing in 
aanmerking komend· loori, dat in de onder• 
neming wordt uitbetaald, in den regel wordf 
uitbetaald · voor ad1i1inistratieve · werkzaam-
heden: . . _ _ 

J. niet nieer dah 30 ten honderd: 0,40 1,87 
2. meer dan 30, maar niet meer 

dan 55 ten horiderd: .. , • • . 0,40. 1,35 
3. meer dan 55, maar niet meer 

dan 75 ten honderd_ . • • • • 0,40 0,86 
4. meer dan 75, maar niet meer 

dari 90 ten honderd . . • • • 0,40 0,49 
5. · meer 'dan 90'. ten horiderd • . 0,40 0,22 
2.' Dit besluit treedt in werking op· dim 

t';l'eeaen dag_ na dien der dagteekening van Iiet 
Btaatsblad en van de 8tniilscom·ant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van· Wate·r-staat is belast met 
de uitvoe_ring. van dit besluit, dat -gelijktijdig 
in het 8taatsblad en in de 8taatscourant zal 
.worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Februa1;i 1917. 

WILHELMINA. 

De· Minister 1•an Waterstaat,· C. LELY,:· 

(Uitg'e_q. 16 Febr. 1917.) 

6 Februari 1917: BESLUIT, houdende voor
schriften ter bepaling van de hoev'eelheid 
en de dichtheid van wort, alsook van het 
aantal hectolitergradeii va~ bier, dat over-
eenkomstig artikel 28 der Bierwat 1916 is 
uitgevoerd S. :208 . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

.Op de voordracht van Onzen Minister v·an 
Financieh van 27 November 1916, n°. 104, 
Accijnzen; . 

Gelezen artikel 36 der Bierwet 1916·; 
Den Raad van State· gehoord (ad.vies van 

·5 December 1916, n°. 27); 
.. Gelet op het riad~~ ra,:pport van Onzen voor- · 

noemd,;in :Minister van 3 Februari 1917, 11°. 103, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden ·en versta·ari 
te bepalen: 

I 
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Art. 1. De hoeveelheid van het wart van een 
brouwsel wordt opgenomen terwijl dit zich nag 
in den bierketel en de. wachtbakken be.vindt, 
nadat de koking is afg loopen. 

Daartoe wordt, nadat de vloeistof voldoe de 
tot rust is gakomen, d in de § § 2 en 3 van 
artikel 9 der voormelde wet bedoelde peilstok 
loodrecht in de bierketel of den wachtbak 
gebracht en de stand van het vocht daarop 
afgelezen, of, indien een in die § § bedoeld 
peilglas is aangebracht, de hoogte van den 
vloeistofspiegel op de schaal afgelezen, zonder 
clat met de stijging van het vocht langs de 
wanden van het glas rekening wordt gehouden. 

Nadat uit de bevonden vloeistofhoogte de 
<laarmede overeenstemmende h6eveelheid i~ 
afgeleid, wordt op deze laatste eene verminde
ring toegepast, bedragende : 

bij eene warmte van de vloeistof : 
boven 98° C. 4,2 ten honderd, 

van boven 90 tot en met 98° ,, 3,8 ,, 

so 90° " 3,1 " 
70 80° ,, 2,4 

" 60 
" 

,, 
" 

70° 
" 

1,8 ·,, 
50 60° 

" 
1,3 

" 40 5 o ,, 0,9 
" 

30 40° ,, 0,5 
" De einduitkomst, aanwijzende de hoeveelheid 

wart bij 17½0 Celsius, wordt uitgedruk,t in 
hectoliters; · onderdeelen hiervan warden ver
waarloosd. 
. 2. Ter bepaliug van de dichtheid wordt eene 
proef van het wart afgekoeld tot een warmte
graad _tusschen 10° en 25° Celsius, doch <lien 
van 17½° Celsius , zooveel mogelijk nabij 
komende. Het verschil in dichtheid van het 
wort met die van zuiver ~ater van dezen 
laatsten · warmtegraad, worclt vervolgens op
genomen met behulp van een densimeter, 
waarop de uitkomst tot in twintigsten van 
graden nauwkeurig kan warden afgelezen. De 
stijging van de vloeistof langs den steel van 
het instrument blijft hierbij buiten beschou
wing. 

Voor iedere twee en een halven graad van 
den honderddeeligen thermometer, ·die de 
vloeistof warmer is dan 17½° Celsius, wordt 
het afgelezen verschil in dichtheid met een 
twintigste graad · vermeerderd, . voor iedere 
twee e~ een halveri graad die zij kouder is, met 
een twintigste gra 1d verminderd. 

Geschiedt de bepaling der dichthei;l door of 
antler medewerking van ambteriaren van het 
Laboratorium van he Departement van Fi-

nancien, dan is het gebruik,_ oak van andere 
werktuigen clan densimeters, geoorloofd. 

De verkregen dichtheid wordt steeds uit
geclrukt in graclen e tienden van graden, met 
verwaarloozing van 6nclerdeelen, kleiner clan 
tienden vaii. graden. · 

3. Het aantal hectolitergraden van het wart, 
gebezigd voor de bereiding v.in bier, dat over
eenkomstig artikel 28 cler ·voormelde wet ten 
uitvoer •is aangegeven, worclt afgeleid uit de 
hoeveelheid uitgevoercl bier .en de dichtheid 
bij 17½° Celsius van twee vloeistoffen, waarvan 
de eene in het gehalte aan opgeloste vaste 
stoffen, de andere in alcoholgehalte met het 
te onderzoeken ·bier gelijk staat. 

Deze vloeistoffen warden verkregen door een 
zeker voluri:J.en van het te onderzoeken bier in 
een distillatietoestel af te stoken, en zoowel 
het afgestookte als het overgehaalde vocht, elk 
afzonderlijk met water aan te vullen tot het 
oorspronkelijke van het bier afgemetep. volumen. 
. Van deze beide vloeistoffen .. ord t vervolgens 
met behulp van een pycnometer de dichj;heid 
bij 17½° Celsius bepaald. 

De bij dit besluit gevoegde tafel wijst ·voor 
elke bevonden dichtheid van het overgehaalde 
vocht · het getal aan, waarmede de bevonden 
dichtheid van het afgestookte vocht moet war
den vermeerderd, om de dichtheid bij 17 !o Cel
sius te leeren kennen van liet wart, ge bezigci 
voor de bereiding van het onderzochte bier. 

Het verschil tuss·chen deze laatste dichtheid 
en die van zuiver water bij dezelfde tempera
tuur, uitgedrnkt in graden, en tienden van 
graden al bedoeld in artikel 1 der Bierwet 1916 
en vermenigvu.Jdigd met de in hectohters en 
lit~rs mtgedrukte hoeveei.beid van het t1m uit
voer aangegeven bier, waarvan het onderzochte 
monster afkomstig is, levert; na verwaar1oozing 
van onderdeelen, kleiner clan tienden van hec
tolitergraden, het in den aanvang dezer be
doelde aantal hectolitergraden op. 

4. De opneming, bed6eld bij het vorig arti
kel, geschiedt in het laboratorium van het 
Departement van Financien, door de daaraan 
verbonden ambtenarf!n, 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van <lit b~sluit, dat in het Staatsblad 
.zal-.worden gbplaatst eh waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6clen Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgcg. 9 Februari 1917.) 

- _____ ___:, _ --
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TABEL, bedoeld in arfikel 3 ·vaii het ~esluif. Getal waarmede de be-
vonden dichtheid van 

Getal waarmeue de be-
Dichtheid het . afgestookte vocht 

van het moet worden vermeer-
vonden dichtheid van derd ter verkrijging van 

Dichtheid het afgestookte · vocht overgehaalde de dichtheid bij 17½0 

moet worden vermeer- Celsius van het wort, van het cterd ter ve·rhijging van vocht. gebezigd voor de be-. 
overgehaalde de dichtheid bij 17½o reiding van het onder-

vocht. 
Celsius van het wort, zochte bier. 
gebezigd voor · de be- 1. 
reiding van het onder- 2. 

zochte bier. 0.9936 0.0242 
I. 2. 7 0.0237· 

8 0.0232 
0.9880 0.0517 9 0.0227 

1 0.0512 0.9940 0.0222 
2 0.0507 1 0.0218 
3 . 0.0501- 2 0.0213 
4 0.0496 3 0.0209 
5 0.0490 4 0.0204 
6 0.0484 5 0.0200 
7 0.0478 6 0.0196 
8 0.0473 7 0.0191 
9 0.0467 8 0.0186 

0.9890 0.0462 9 0.0182 
1 0.0456 0.9950 C.0178 
2 0.0451 1 0.0173 
3 0.0446 2 0.0169 
4 0.0441 3 0.0164 
5 0.0436 4 0.0160 
6 0.0431 5 0.0155 
7 0.0426 · 6 0.0151 

-8 0.0421 7 0.0147 
9 0.0416 · 8 0.0142 

0.9900 0.0411 9 0:0138 
1 0.0406 0.9960 0.0134 
2 0.0401 1 0.0129 
3 0.0397 2 0.0124 · 
4 0.0392 3 0.0120 
5 0.0388 4 0.0116 
6 0.0384 5 0.0111 
7 0.0379 6 0.0107 
8 0.0375 7 0.0102 
9 0.0370 8 0.0098 

0.9910 0.0366 9 0.0093 
1 0 0361 0.9970 0.0089 
2 0.0357 1 0.0084 
3 0.0353 2 0.0080 
4 0.0348 3 0.0076 
5 0.0344 ·4 0.0071 
6 0.0339 5 0.0067 

'7 0.0335 6 0.0062 
8- 0.0330 7 0.0058 
9 0.0326 8 0.0053 

0.9920 0.0321 9 0.0049 
1 0:0317 0.9980 0.0045 
2 0.0312. 1 0.0040 
3 0.0307, 2 0.()036 
4 0.0302 3 0.0031-
5 0.0297 4 0.0027 
6 0.0292 ·5 0.0022 
7 0.0287 6 0.0018 
8 0.0282 7 0.0013 
9 0.0277 8 0:0009 

0.9930 0.0271 9 0.0005 
1 0.0266 0·_9990 0.0000 
2 0.0262 -Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Fe-
3 0.0257 bruari 1917 (Staatsblad n°. 208). 
4 0.0252 Mij bekend,, 
5 0.0247 De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN, _ 
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.1 Februw.-i. 19,l 7; _ MrsS-I:'lEc van den Minister I
~·-;;~- La~dbouw, Nijverheid en Handel. aan. 

de Gedep;tee_ede Staten de~- provincien, 

7_6 

_BEPALINGEN. betrejfende_ de ui!voering 
van de Oorlogsniolestverzekeringswet 1915. 

betreffende . v'erkoop van rubber ·-4oor § 1. ALGEMEENE BEPAI.INGEN: 
. bu_rgeml'lesters-strandvonders. - .• • 

A:rt, 1. De Staat · der N ederlanden · stelt 
Ik,'heb · de ~er Uw-college te berichten, dat, zich van 9 Februitri f917 af beschi_kbaar om 

J:ilijkens 1~ededeeling va1i' de Nederlandsche . v:olgens de bepalingen · der, OorlogsmolesJver-
-Ove~zee · Trustmaatschappij, een · der _b·urge-. zekeringswet 1915 in_ het bela_ng vim Neder
·meesters-straridvonders eene partij aangesp,oel- landsche "seheepvaart, handei' ·en nijverheid_ 
de rubber -ver bove·n den. marktprijs lieeft" tegen het gevaar van molest in verbllnd met 

• · ;~~-k~cht .. Daar inge'volge eene door de, N .O.T .. 'den teg~nw9ordigen oorlogstoestand herver-
. getroffen· regeling de bonaflde consument te- - zekeringsovereenkoinsten met N ed~rlandsche 
gen: lagen prijs rubber kan b~rekken;. wordt· · verzekeraars - aan te gaan en .. in de gevallen 
uit den hoogen prijs, die .in het onderhavige in. art. 3 ·der wet bedoekl, verzekeringen te 
geval is betaald, opgemaakt, dat _de bewuste slniten op ca;co's en vrachten van Nederland~ 
partij ·werd _gekocht met de bedoeling deze sche schepen ·en op goederen, die in Neder
frauduleus-uit te voeren. · · laridsche of neutrale schepen-_v:e.voerd worden 
_ Orn te'•voorkomen: dat-dergelijke rubb_er in of zullen vervoerd worden en-waarb!j-Neder• 

verkeerde handen komt, zou h~t mij aange- .lanasche belangen zijn. betrokken. 
naam zijn, iridien ·Uw college de ·burgemeAs
ter~:strandvonders in Uw gewest zou willen 
_verzoeken onder de tegenwoordige "tijdsom-

- standigheden bij ope~bare~ verk;oop van rub
ber. op grond ·van de artt. 554· en 557 ·van 
het Wetb. van Kcioph., als voorwaarde te 
stellen; dat de rubber slechts verkocht -wordt 
aan personen, die bereid-zijn met de N.0 .. T. 
een ·contract te sluiten en- barikgarantie te stel-
l~n eii dat de aflevering eerst zal pla~ts_ heb- . 
ben, nadat' door ge~oemde maatschappij be·
vestigd is, dat' deze formali_teiten vervuld _zijn. 
Van die voorwaarde zal door de· burgemees
ters-strandvonders in· de aan de verkoopingen 

Aanneniing der ·verzekering_en.- · 

2. Deze herverzekeringen en verzekeringen 
worden , gesloten door tusseh-~nkornst van de 

--gemachtigden de_r Regeering. . 
· 3. De gemachtigden he])_ben te -alien tijde 

het rech·t ·herverzekeringen en verzekeringen 
zonder· opgave van .redenen te weigeren. 

4. Herverzekering en rechtstreeksehe ver
zekering -van goederen zonder opgave van boot
naam, is slechts bij uitzondering mogelijk, na 
maehtiging va11 den Minister. · 

. V~or~aarden en preniien, 

vuorafgaande aankondigingen mededeeling zijn 5. Herv:er~~keringell" en' verzek~ringen wor
te doen. , . (Gem.-stem.) .. den ge?,cht gesioten te zijn op de door de 

Amsterdainsche en.Rotterdamsehe Molesteom-
. missie vastges1.el~e conditien.· 

8 Februari 1917. BEsLmT; houdende-bepaling__ · 6. · De minimum premien en de bijzondere 
van deii'daturri, waarop·de Oorlogsm6lest- voor~·aarden· worden· voqr de~ dliur van een 
yerzekeri~gs~et 19~5 in w~rkiPg.zal treden. vooi-ui~ te. bepalen termijn ·door den ';Minister 
S, 209. · - · ·. na oyerleg· rriet de 0_9mmissie van Ad vies en 

Bepaald· OJJ 9 Febriufri 1917. ·. de gl)machtigden der ·Regeering v:ast~esteld. 
Ind_ien een verzekerd sehip niet binnen een 

8 Febrnari 1917. BESORIKKING van den 
Minister· vari Limdbouw, Nijverhei~ en 
Handel, houdende-bepalingen betreffende 

·. de uitvoering van· de Oorlogsmolestverze-
. ke'ringswet· 1915. . _ _ . 
De. Minister van Landbonw, Nijverheid en

.. Handel; 
. Overwegende, dat de Oorlogsi:nolestverzeke

ringswet 1915 op 9 Februari in _werldng tr\)edt: 
Heeft go_edgevonden : · · · · 

vast .te-_stelle~ de_ navolgende 

termijn, . ~elke door de gemachtigden--wordt 
vastgest'eld, niaar niet !anger niag- zijn -dim 
veertien dagen;- de reis onderneemt, of verze
k~rde· goederen. niet binnen dien termijn wor-
. den· verscheept, loo pt het risico door tegen d~ 
dan, overeenkomstig het eerste lid van dit arti. 
kel; geldende pr~mio. ' --

. ' In bnit0llgewone · om"standiglieden _ kan de 
Minister de premien binnen deze vastgestelde -
termijrien verhoogen, ook zonder overleg 1JJ.et 
de Oornmissie van Advies. . 
. De vaststellingen en wijzigingen zullen intijds 
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aan cie vereenigingen van assuradeuren en 
mali:elaars te Amsterdnm en te' Rotterdam wor· 
den medegedeeld. 

Verzekerde som op schepen. 

· 7. De verzekering~n zulleri worden ge'sloten 
tot hoogstens de bedragen, die 01; de schepen 
tegen het gewone zeegevaar zijn vorzekerd. 

Is de gewone verzekering· aangovuld door 
eene verzekering op ,,bebouden varen", d!!n 
zal d,i verzekering rriet. inbegdp vaii h~t eigen 
risico van den verzeke~de worden gesloten tot 

- hoogstens de som van de bedragen der gewone 
verzekering en van die op ,,behouden varen". 

8. Mocht, wanneer de molestverzekering op 
een schip bij den Staat wordt gesloten, 011 dat 
schip geen gewone verzekering tegen zeegevaar 
gesloten zijn, dan geschiedt de molestverzeke
ring bij den Staat, met inbegrip van het eigen 
risico van den verzekerde tot een bedrag y>1n · 
1i·oogstens f 450 per bruto registerton op koop
vaara.ijschepen niet ouder dan tien jaren en 
van _f 300 per, bruto reglste.rton op o\Jdere 
koopvaardijschepen. 

· 9. Mocht de waarde van een koopvaardij
schip naar bet oordeel van den ·eigena·ar hooger 
zijn dan het bedrag op de in art. 7 beschre
ven wijz~ gevonden, dan zal'op zijn verlangen·· 
de verzekering tot een hooger bedrag kunnen 
worden gesloten, , ten hoogste tot bet bed rag 
op de wijze in art. 8 omschreven, berekend. 

,10. Voor andere· daii koopvaardijschepen 
(sleepbooten, buggermolens en dergelijke) zal de 
}finister in elk geval bepalen tot welk bedrag 
verzekering zal kunnen geschieden, voor zoo
ver deze niet voor bet gewone zeegevaar v·er-
zekerd. zijn. · · 

11. In geen geval zal op een casco, vracht 
en ar;dere ~eederijbelangen gezamenl~ik een 
hoogAr bedrng dan f 2,000,000 door den Staat 
verzckerd worden. 

Verzekerde 'som bij ·goederen. · .. 
· 12. De verzekeringen zullen in geen geval 

hooger mogen zijn dun de bedragen, die op 
de goedcren tegen het gewone zeegevaar zijn 
verzekerd,' eventueel verhoogd met bet bedrng 
e~rier verzekering op m.eerde·re waarde (winst). 
Indien geen vcrzekering tegen het gewone 
zeegevuar gesloten is, geldt als regel ·aat de 
verzekering gesloten wordt tot hoogstens bet 
bedrag d,:ir factuurwaarde ·met' inbegrip van 
v~acht tot de beste1;11ming en assurantiepr\)mie, 
vermeerderd met_ 10 ·pet; 

13. De Stuat zal aan de verzekering op goe
deren in eenze'ifde · schii) tot geen hooger be-

drag deelnemen dan f 4,000,000 op goederen, 
met <lien verstande, dat op geldswaarden en 
edelgesteenten ho~gstens f 1,000,000 !'.al worden 
verzekerd. · 

P.remiebetaling. 

14, Alie 11an den Stant verschuldigde pre
mien zijn dadelijk opvorderbaar. Zij zijn be
tua[baar bij de N ederlundsche 13,mk tegen 

·quitantie, gecontrasigueerd door de gernachtig
den, die de herverzekeringen gesloten hebben. 

15. De Minister verleent den gemachtigden 
der Regeering de bevoegdheid om alle beschei
den, voor zooverre deze betrekking hebbeu op 
de Oorlogsmolestverzekeringswet 1915, namens 
de Nederlundsche Regeering te teekenen. · 

16, De Minister behoudt zich bet recht voor 
deze ·algemeene bepalingen en· de volgende 
bijzondere bepalingen binnen de grenzen door" 
de wet gesteld, en na overleg met de·Com
missie van_ Advies te wiJzigen, van welke 
wijziging mededeelii:Jg zal wordcn gedaun in 
de Staaf,9courant, me't ·bijz0ndere keii:nisgev ing 
aan de Vereenigingen van Assnradeuren en 
Make,aa_rs te Amsterdam en te Rotterdam. 

§ 2. BIJZONDERE.llEP.A.LING~:N, 

A. Belreffe.nde hert•ei·zekeri11g. 

17. Verzekeraars, die toogelaten wenschen 
te worden om bij den Staat herverzekeringen 
te sluiten, moeten zich schriftelijk tot eeri der 
gemachtigden wenden, m(lt . opgave van do 
muxim11, die zij eventueel voor eigen rekening 
we~schen te houderi, ·De gemachtigden doen van 
deze opgaven mededeeling aan den Minister, 
en deze stelt vast, welke verzekeraurs ziiilen 
worden toegelaten, 

De Minister behoudt zich het recht ·voor in 
eze toelating wijzigingen aan te brengen, tel

kens wanneer hem dat goed dunkt. 
18, . Indien een verze.keraar herverzekering 

door den Staat wenscht, zal bij zich met bet 
verzoek daartoe ·tot een der gemachtigden 
mo~t.en wenden, onder mededeeling van alle die 

verzekedng betreffende bijzonderheden en onder 
uitdrukkelijke vermelding van het minimum 
bedrag, dat de maatschappij, waarvoor hij de 
herverzekering verlungt', voor eigen risico zal 
houden. · 

Hij kan zich tot een der gemachtigden wen
den, hetzij rechtstr!)eks, hetzij door tusschen
komst van den makelaar of commissionair, 
die, de oorspronkelijke verzekering l{ffilloten 
heeft. 

19, ·De voorwaarden van de ·oorspronkelijke , 
verzekering mogen niet in strijd zijn met de 
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door den Minister bij deze vastgestelde en nog 
vast te stelleri regelen en de premien niet lag.er 
dan door .den Minister vast te stellen. 

20. De herverz9kerde is verplicht: 
1° .. van alle aan ·hem of haar ·aangemelde 

schade en van alle daarop betrekking ·hebbende 
berichten onniiddellijk aan den gemachtigde, 
door wien~ tusschenkomst· de herverzekering 
gesloten is, mededeeling te doen ; -

2°, zich omtrent.de afdoening der schaden, 
voor zooveel het door den Staat ·overgenomen 
aandeet betreft,. vooraf te verstaan met den 

. genoemden gemachtigde. welke laatste in· deze 
niet . bevoegd . is te handelen, -zonder vooraf -
gaande goedkeuring van d_en Minister. 

21. Indien de vor-dering tegen de herver
zekerden namens den' Minister door den gemach
tigde is goedgekeurd, zal de herverzekerde 
zoo spoed•ig mogelijk · door den gemachtigde 
in staat gesteld worden om aan: den verzekerde 
of aan den makelaar of commissionnair der 
oorspronkelijk~ verzekering, een q9-itantie-for
mulier te <iverhandigen, van het fia_t van den 
gemachtigde voorzien, waarop de oorspronke
lijke ve_rzekerde _het door den Staat verschul
digde aandeel der schade bij de Nederlandsche 
Bank ont'vangen -kan; alles met inachtneming 
.van art. 2 der OorlogsmQlestver~ekeringswet 
i9_16. 

. 22. De Staat behoudt zich het recht voor 
om in termijn_en te betalen, tegen yergoeding 
van eene rente van 6 pCt .. per jaar ,over het 

-nog niet bet~alcle gedeelte dor s_ohade, welke 
rente aanvangt; zoodra de betaling versch~l
digd is, Nochtans zal het geheele· bedrag der 
schade moeten betaald zljn binnen_een termijn 
van zes maanden na goedkeuring van schade
papieren. 

- 23., N ederlandsche verzekeraars geni~ten 
eene herverzekeringsprovisie van 6 pCt. der 
netto premien (zijnde bruto,premien na aftrek 
van makelaars-, commissi<innairs- en. eventueel 
agenten-provisien, 'welke te zamen genomen . 
niet jlleer dan 5 pCt. der bruto-premien mogen 
bedragen.) · 
- Van deJ>!e provisien mag in geenerlei voi,,m 
aan verzekerden, noch aan commisaionnairs of 
makelaars in assurantie;;', eenige uitkeering · 
w'orden gedaan of toegezegd; · bij overtreding 
van deze bepaling zal de verzekeraar, die de 
uhkeering heeft ged_aan of toegezegd, riiefmeer 
tot herverzekeying· worden toegelatell. 

24. Voor z~over de wet en deze bepalingen 
zulks toelaten, . wo~dei:t de aan de beurzeri te 
Amsterdam en te Rotterdam bestaande usan

. tHin gevol_gd, 

B. , Betreffen_de rechfstreekscl,e verzekering. · 

25. De rechtstreeksche verzekeringen ·wor
den aangenomen door tusschenkomst van Ne
derlandsche assurantiema kelaars en v66r 1 Ja
nuari _1917 gevestigde Nederlandsche commis-
skmnairs iu assurantien. · , 

De2ie makelaars en comm_issionnairs genieten 
eene provisie van 5 pCt. der bruto-premien.· 
Van deze provisie mag in gee_nerlei vorm aan 
de1'1 verzekerde eenige uitkeering worden ge
daan of toegezegd; bij overtreding van deze 
bepaling zal de makelaar of commissionnair, 
die de uitkeering heeft gedaan of toegezegd, 
niet meer als tusschenpersoon worden toege
laten, 

26. Bij. yerzekering · van - schepen zijn de 
verzekerden op straffe van nietigheid der ver
zekering-·verplicht voor minstens-20 pCt. der 
verzekerde waarden eigen risico te loopen. 

Wanneer op het·verzekerde schip scheeps
verband is gevestig4, geldt qeze bepaling niet, , 
voor zoover de· hypotheek 80 pCt. der ver
zekerde· waarde te boven _gaat. 
· Bovendien kan met bijzondere toestemming 
van d~n Minister ook in ander_e gevallen van 
het in het eerste lid van dit artikel bepaalde 
worden afgeweken. . 

27·.- Elke schade zal_ iloor den Minister, na 
g'oedkeurjng der schadepapieren, ten· sp~edigst~ 
geregeld ~orden, en -het beµrag daarva~ ter 
beschikking Vl\n de verzekerden worden gesteld 
bij de Nederlandsche Bank.· · 

De Staat behoudt zich het .recht voor om 
in termijnen te betalen, tegen vergoeding·van 
eene . r~nte van 6 pCt. per "jaar_ over het nag . 
niet betaalde gede~lte de~ schaden, welli:e rente · 
a(\nvangt, zoodra de be.taling verschuldigd is, 

No~htans z~l het geheele bedrag der schade _ 
moeten · 'betaald zijn binnen · een, termijn- van 
6 maanden na goedkeuring der sch,adepapieren, 

§ 3, _ REGELING IN GEVAL V~N <JESCHILI;EN, 

28-. Alie geschillen, tusschen partije~ ge
rezei:i; waaromt:e~t in der rriinne geen. oplos
sing kan_ ~vorde;, verkr~ge.n, zullen in. hoogste 
ress◊-rt ·warden beslist door drie scheidsmannen, 
van welke een door elk der beide partlje~_zal ' 
warden benoemd en ·ae derde door de twee .. 
aldus benoemden te zamen. 

29, Indien eene der partijen veertien dagen 
na somi;natie door de~ . .:wederpa~tij. bij aange
teekenden brief,'waarin' d~-ze tevens· den· i:loor 
haar benoemden s6heids~an en .dien·s .aanne~. 
ming van den hem opgedragi,n last inededeelt, 
in gebreke blijft ook van haar· kant een scheids-

-----_Ji__ _____ . 
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man te benoemen en. van <liens benoerning en 
aaimerning van den hem opgedragen last bij aan
geteekenden brief kennis te geven aan de weder
·partij, of wanneer de twee benoemde scheids
mannen het binnen veertien dagen na deze 
kennisgeving niet eens zijn geworden over de 
benoeming van den derden, vervalt de benoe
ming van de reeds aangewezenen en geschiedt 
de benoeming van de drie scheidsmannen ten 
verzoeke van de meest gereede partij door 
den rechter, welke bevoegd zoude zijn geweest 

· om kennis te nemen van het geschil, bijaldien 
het compromis geen plaats had gehad. 

30. Deze scheidsmann~n zullen als goede 
mannen naar bi!Hjkh~id. in .,hoogs_te ressort' 

-uitspraak doen, r~nuntieere~de de partijen van 
elk appel eJJ belovende zich aan de uits1iraak 
zonder voorbehoud te zullen onderwerpen. · 
· ·31. Elli: der, partijen_.zal het recht,h'ebben 

te vorderen, dat eene behoorlijke akte van 
compromis over en weder geteekend wordt. 

Beide partijen zijn gehouden aan de scbeids
mannen "de door dezen gewenscbte inlichtingen 
en bewijzen te verschaffen. 

32. Het honorarium van de scbeidsmannen 
wordt door de in. bet ongelijk gestelde· partij 
gedragen. 

33. Voor_zoover uit de voorgaande artikelen 
niet uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit, 
gelden de be_pali ngen in bet derde boek:van 
bet Wetboek van Burger]ijk_e Regts_vordering. 
voor de· uitspraken van sclieidsmannen vervat. 

's Gravenbage, 8 Februari 1917. 
De Minister voonwe1nd, POSTHUMA. 

9 Februari 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
' van bet Mijnreglement 19060 · S. ~l 0. 

WIJ WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 De
cember 1916, n°. 9755, afdeeling Nijv_erheid; 

'. Gelet op de wet van 27 April 1904 (Staats
buyl n°. 73), houdende nadere bepalingen be
treffende de mijnontginning, met wijziging. der 
wet van 21 April 1810 (Bulletin des lois n°. 285) ; 

Gelet op Ons besluit van 22 September 1906 
(Staatsblad n°. 248) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 9, eerste lid, van genoemde wet v~n 
27 April 1904 (Staatsblad no. 73), aangevuld bij 
Ons besluit van 13 October 1916 (Staatsblad 
no. 474); 

Den Raad _van State gehoorq, advies van 
23 Januari 1917, 11°. 102; , . · 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 5 Februari 1917, n°. 1140, 
afdeeling. Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel I. 

Het opschrift van hoofdstuk X van Ons 
besluit van 22 .September 1906 (Staatsblad 
_n°. 248) - bet Mijnreglement 1906 - worclt 
gelezen als volgt: Werktuigen, werktuigdeelen, 
clrijfwerken en gereedschappen. 

Artikel II. 
De paragrafen 2, 3 en 4, alsmede bet opschrift 

van _paragraaf 1 van hoofdstuk X van bet in 
artikel I genoemd Reglement, vervallen .. 

Achter hoofclstuk X wordt een nieuw hoofd
stuk iugevoegd, luidende : 

HOOFDSTUK X A. 

Electrische Inrichtingen. 

Algemeene bepalingon. 
Art. 17L a. Sterkstroominstallaties. Hier

onder worclen verstaan electrische in rich tingen, 
welke met eene spanning van meer clan 50 Volt 
gedreven warden of waarbij de totale energie, 
welke in werking kan treden, · ineer clan 100 
Watt bedraagt. 

b. Spanning. Hieronder wordt verstaan de 
effectieve spanning, en we!, tenzij uitdrukkelijk 
anders bepaald, is, die van eene leiding- ten op
zichte van de· aarcle. 

c. Installaties voor !age spanning. Hier
onder warden .verstaan sterkstroom-installaties, 
bij welke bet niet mogelijk is, dat in normale 
omstandigheden tu~schen eene der leidingen 
en de _ aarde eene hoogere spanning dan 300 
Volt kan. optreden. 

Bij accumulatoren batterijen wordt de ont
laadspanning als de spanning in normale om
standig_heden beschouwd. 

d. Installaties voor hooge spanning. Hier
onder warden verstaan alle niet in c bedoelcle 
sterkstroom-installaties. 

e. . On brand bare voorwerpen. Hieronder 
warden verstaan voorwerpen, die niet kunnen 
.vlamvatten of na aan eene vlam blootgesteld 
geweest te · zijn, nict van zelf verder branden. 

/. Electrische bedrijfsruimten. Hieronder 
worden verstaan ruimten, welke bepaalctelijk 
bestemd zijn voor de opstelling van electrische 
werktuigen of toestellen en in den regel slechts 
door deskundig personeel betreden worden. 

g. Afgesloten electrische bedrijfsruimten. 
Hieronder warden verstaan electrische bedrijfs
ruimten, welke slechts nu en dau door deskuns 
dig peraoneel betreden worden, overigens af
gesloten zijn en alleen door dit personeel ont
sloten warden. 
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h. Vochtige ruimten. Hieronder worden ver
staan ruimten, waarin door neerslagen of ver
ontreinigingen het behouden van eene normale 
iso!atie wordt bemoeilijkt of de weerstand van 
het lichaam der daarin vertoevende personen 
ten opzichte van de aarde belangrijk word~ 
verm'indercl. . · 

J. Bedrijfs- en liergruimten met brandgevaar. 
Hieronder worden verstaan ruimten, waarin 

' licht ontvlambare stoffen worden bereid, ver
werkt of bewaarcl, of waarin ten gevolge van 
het bedrijf brand bare gassen, clam pen, stof of 
vezels kunnen gevormcl worclen of zich kunnen 
verspreiclen. · · 

k. Bedrijfs- en berg"ruimten met ontploffings
gevaar. Hieronder: worden verstaan ruimten, 
waarin ontplofbare stoffen worden bereid, ver
werkt of· bewaard ·of waarin zich.ten gevo!ge 
v'.1'n het becj.rijf ontplofbare mengsels kunnen 

. vormen, met uitzonclering van accumulatoren
ruimtep.. 

/. Buitenleiclingen. Hie.roncler worden ver
staan bovengrondsche leidingen, die bniten 
gebouwen liggen en niet van eene beschuttende 
metalen omkleeding, i:i,och van eene beschutten
d(l omkokering zijn voorzien, met uitzondering 
v~n sleep, er., cori.tactleidingen. · 

Art. l 7lbis. 1. Het in de volgende artikelen 
van -dit hooftlstuk voorgeschrevene geldt voor 
mijnen waar electrische werktuigen, toestellen 
of leidingen aanwezig zijri; behoorende tot een 
sterkstroominstallatie. 

2. De terzijde met een streep gemerkte be
. palingen gelclen uitsluitencl _ voor de onder-, 
g~oi1dsche werken. 

3. De overige _bepalingen gelden voor de 
bovengrondsche werken, en, voor zoover geen 
bepalingen, als bedoeld in de voorgaande 
alinea voor de· ondergrondsche werken· zijn 

_ voorgeschreven, ook voor deze Jaatste. 
Art. 172. 1. Bij elke electrische installatie 

van meer clan JOO lampen of meer clan 5·elec
tromotoren en in elk electrisch centraalstatiori 
moet aanwezig zijn een steeds bijgewerkte en 
voldoend duidelijke schematische voorstelling, 
welke in hoofdtrekken aangeeft de -stroom
soorten en spanningen, het aantal, de soort en 
het · vermogen der generatoren, transforma
toren en accumulatoren, de wijze ·van uitscha
keling en beveiliging van de afzonderlijke 
deelen der instai.latie, de koperd9orsnedf,l cler 
letdingen en bet a.antal, de sciort eri het ver
mogen der . hierop aangesloten verbruikstoe-. 
stellen. 

I 2. Waar dit voor de veiligheid w~rischelijk 
is, moet in de ondergrondsche werkeP eveneens 

l
een dergelijk schema, berevens een plan der 
elec~risc_~e inrrchting geheel of gedeeltelij'k aan
wez1g ZIJn. 

3. V66r den aanvang, cler installatiewerk
zaamheden, welke moeten dienen voor nieuwe 
inrichtingen of voor belangrijke µitbreiclingen 
en vernieuwingen, · moeten aan den Hoofcl
ingenieur der Mijnen tijclig twee exemplaren 
zijn ter hand gestelcl van de s~hematische voor
stelling, waarnaar gewerkt zal worden. 

Art. ~ 72bis. Het bovengronclsche hoofcl
schakelstation en de belangrijke stroomvercleel-. 
of verbruikstations van het net in de onder
grondsche werken, moeten telefonisch met 
elkaar zijn verbonden. 

Art. 173. 1. Alie blanke deelen eener instal- · 
la.tie voor !age spanning, welke onder spanning 
kunnen komen te staan, moeten deugdelijk en· 
doelmatig tegen aanraking zijn beschermd. 

2. Het in het vciorgaande lid bepaalde geldt 
niet: 

a. voor de collectoren en sleepringen van 
generatciren · en ni.otoren, beneve~s voor deelen 
van electrische toestellen, voor zoovel'. de 
eischen _ van de beclien~g zich. tegen nakoming 
:yan die bepaling verzetten en zij niet zijn op
·gesteld in vochtige ruimten; 

b. voor de deelen eener installatie in eleca 
trische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, tenzij die deelen een bijzonder gevaar 
kunnen opleveren.; · 

c. voor blanke deelen bij spanningen tot en 
met llO Volt, behoorende tot electro-chemische 
toestellen, niits doeltreffende maatreg~len ge
nomen zijn tegen de schaclelijke gevolgen van 
eene _aa,nraking; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen, 
indien deze door hare Jigging of de wijze van 
aanleg in normale omstancligheden geen gevaar 
kunnen opleveren. 

· 3. In de ondergrondsche werken kan in het 
geval, genoemd in het tweede lid onder a, 
door den Hoofdingenieur der l.V[jjnen ontheffing 
verleend worclen van de beschermingen, be
doeltl in het eerste ·uc1 •. 
· Art. l 73bis. l. Alie blanke, zoomede alle 

van eene isoleerende bekleecling · voorziene 
deelen eener installatie voor hooge spanning, 
welke oncler spanning• kunnen komen te staan, 
moeten deugdelijk en doelmatig ·tegen aanra: 
king zijn beschermd. 

2. Het in het voorgaancle_ lid bepaalde 
geldt niet: . 

a. voor· de collectoren," sleepringen en wik
kelingen van generatoren, motoreri en trans
formatoi'en tot'en met 500 VoJt·spanning, be-



81 9 FEBRUARI.. 1917 

nevens voor deelen van electrische toestellen 
tot ·en met dezelfde spanning, voor zoover de 
eischen van de bediemng zich tegen nakoming 
van de bepaling verzetten en zij niet zijn opge
stelu in vochtige ruimten ; 

b. voor de deelen eener installatie in elec
trische bedrijfsruimten bij gelijkstroom tot en 
met 1200 Volt spanning, indien een deugdelijke 
en doelmatige isoleerende vloer voor het be
dienend personeel aanwezig is; 

r. voor de deelen eener installatie in afge
sloten electrische bedrijfsrmmten, tenzij die 

'deelen een bijzonde1· gevaar lmnnen opleveren ; 
d. voor sleep-, conta~t- en buitenleidingen, 

indien deze door hare ligging of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 
kunnen opleveren. 
j 3. In de ondergrondsche werken kan in de 
gevallen genoemd iP het tweede lid onder a 
en b, door den Hoofdingenieur der Mijnen ont
heffing verleencl worclen van de beschermmgen 
bedoeld in het eerste lid. 

4. In cl~ ondergrondsche werken moeten de 
beschermingen bij hooge spannmg zooclanig 
zijn aangebracht, dat zij slechts door middel 
van gereedschap kunnen worden verwijderd. 
· Art. 174. 1. Alie metalen cleelen, die zich 

in de nabijheicl bevinden van onder hooge 
spanning staande deelen eener installatie 
en waarmede personen in aanraking kunnen 
komen, moeten, tenzij zulks ingevolge een c\er 

. bepalingen van dit besluit verboden of niet 
noodzakelijk is, cleugdelijk met 'de aarde zijn 
verbonden. 

t 
2. In de onclergrondsche werken geldt het in 

iet vorige lid bepaalde eveneens vo~r de ~e
alen deelen, die zich in de nabijheid van 

oPder !age spanPing staande deelen eener 
terkstroominsta!latie bevmclen, behoudens 

ontheffing door den Hoofdingenieur der Mijnen. 
3. Als aardverbinding geldt eene deugdelijke 

metallieke verbinding met metalen platen, rails, 
buizennetten en dergelijke, welke .goed gelei
<lend in de aarde zijn gelegd of met d.!) aarcle 
zijn verbonclen. 

4. De metaaldoorsnede voor aardvcrLinclin
gen nit koper of aluminium moet bij e]ectrische 
werktuigen, toestellen en overige inrichtingen 
tenminste gelijk· zijn aan die van een der toe
voerleidmgen tot een maximum van 25 m.11-12., 
-doch rnag niet minder zijn clan 6 m.M2• • 

5. De metaalcloorsnede van aarclverbinui.ngen 
uit ijzer. moet tePminst,:l tweemaal zoo groot 
:zijn als die der overeenkomstige koper~oorsnede. 

6. Le1ilingeP, dienende voor de verbiDcting 
met de· aarde, moeten zooclat1ig zijn aangelegcl, 

1917. 

clat zi} beschermd zijn tegen mecbanische en 
chemiscbe beschadigingen. 

Art. l 74bis. 1. In de O!'dergrondscJ-e wcr
ken moeton electrische werktuigen of toestel
lcn van eene isoleering zijn voorzien, die den 
meest mogelijken waarborg bied_t tegen de 
schadelijke inwerking van vocht en mijnlucht. 

2. In de ondergrondsche werken moeten 
alle electrische werktuigen of toestellen zoo
veel mogelijk op droge en geventileercte plaat
sen zijn opgesteld. 

3. In de onclergrondsche werken mogen, be
boudens in de onmiddellijke nabijheid qer 
schachten, door welke de kabels naar beneden 
gevoerd zijn, electrische werktuigen of toe
stellen voor hooge spanning slechts zijn aan
gebracht op plaatsen, waar zulks door den 
.Hoofdingenieur der Mijnen is toegestaan. 

4. In de ondergrondsche· werken is de 
Hoofdingenieur der Mijnen, bestuurders van 
de mijn gehoorcl, bevoegd nadere voorschnften 
te geven ten opzichte van electrische werk
tuigen, of toestellen, welke een bijzonder gevaar 
kunnen veroorzaken, of w~l het gebruik dezer 
werktuigen of toestellcn te verbieden. 

Art. 175. De toegangen tot afgesloten elec
tnsche bedrijfsruimtcn mogen aan de binnen
zijde met voorzien zijn van inrichtingen, die 
het ontsluiton· aa'n ·de buitenzijcle verhincleren. 

Art. l75bis. Overal, waar aanraking der lei
dingen of toestellen gevaar kan op]everen, bij
voorbeeld bij onder hooge spanning staande dee
Jen of in vochtigc ruimten, moeten op geschikte 
plaatsen doelmatige en duidelijke waarschu
wingsborden of -teekens zijn aangebracht. 

Art. 176 .. Het 9ptreden van l10oge spanning 
in stroomketens voor !age spanning, moet door 

_- doe! reffende maatregelen worden verhinclerd 
of in zijne gevolgen onschadelijk worden ge
maakt. 

Isolatietoestand. 

~ Art. l 76bis. I. lectere installatie moet een 
v.o]doenden isolatietoestand bezitten. 

? . De isolatie van eene installatie voor !age 
spanning, met uitzondering der cleelen in het 
vierde lid genoemd, nioet zooclanig zijn, dat 
het stroo_mverlies in elk gedeelte tusschen 
twee smcltstukken of achtcr hct laatste smelt
stuk bij de beclrijfsspanning een milli-ampere 
niet te boven gaa_t. 

I 
3. Bij de onclergrondsche werken mag bet 

stroomverlies, bedoe!cl in het vorige lid, niet 
meer clan 5 milli-ampere bedragen. 

4, Electrische werktuigen, accumulatoren, 
transformatoren en buitenleidingen, zoomede 

(i 
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die gedeelt_en van i.hstallaties; welke in·_voch- vaar het juk of den bak met -de airde te ver--. 
tige iuiiµten zijn: aangebracht, be~oev~n- aan binden. · ' · 
"het _bepaald_e· iri het tw:~ede _lid niet :te voldoen. _ 4-. Transformatorer moeten elk . voor zich 
Ind1en eene omvangriJke mst~llatie vochtige- in· elke phase spanningloos kunnen worden 
gedeelten bev:at;moeten deze b1J de ;meting van - gemaakt. · 
d()n isolatietoestand iijn ujtgeschakeld . en , 
moeten de a.roge gedeelten aan de. bepaling.- Acc_umulatoren-batterijen., 
in het: tweede lid· voldoen... Art. 179. 1. Stationnaire accumulatoren .,. 

El 
_ moe;ten zijn opgesteld in uitsluitend voor -dat 

ectrische werktuigen en · · transform atoren. . ? 9:1 bestem~e afgesloten ele~trische bedrijfs-
- A1't._177. 1. -Electrische·werktuigeh moete~~ rurmten .. Ruimten, uitsluitend bestemd voor· 
- zijn voorzien van e~n metal~n .schild- · aan- het laden -van transportabele accumulatoren 

ge~ende het normale •ve~mogen, -de n~rmale · wor"cien, indien zij" all~en toegankelijk zijn voor _ 
spanning; de stroomsterkte, het aantal om- het met de bediening · belaste personeel, . be
wentelingen_ per mhrnut en bovendien bij draai- schouwd als electrisch~ bedrijfsruimten. 

· s1;_roommot·oren de rotorspanning. 2, In of bij accumula_torenruimten moet dui- · 
· 2. 'Electrische werktiligen moet(m· zoo. zijn cfelijk zijn aav:gegeven de spanning en de stroom

geplaatht,, d3:t _ 9nderhoud· en controle. zonder sterkte bij lading en ontlailing, benevens., de·. 
gevaar kunnen ·geschieden; capaciteit der batterij. 
_-_ 3. -Electri~cb_e werktufgen moeten .zood"anige · 3. Elke accu~ulatorcel moet van cl~ stelling _ 
afmetingen hebben, dat zij bij de ·grootste. waarop zij is geplaatst,. en ·de·· stelling Zfllf · 
strooJllsterkte, welke bij normaal gebruik kan moet, van de aarde zijn gersoleerd ·door eene_ 
voorkomep., geen gevaarltjke temperatuu, kun- tusschenlaag, 'bestaande uit- niet hygroscopi~ch 
nen bereiken. ' . - ·materiaal. · 
_.Art.· J 77bis. Electrische ·wei:-ktu~gen en trans: -4: ' Cellen,. welker onderlinge spanning meer 

format9ren moet()n_ zooaanig zijn opgesfold ·of dan 300 Volt -bedraagi;,_ moeten zoodarig iijn, 
beschermd, dat eventueel ,,optredende · mhr_- opgesteld, -_ dat eeri onwillekeurig ge!ijkt1jdig . 
verschij~selen . geen ontvlamming van 'brnnd- aanraken dier cellen -door ee~ perso~n is bui-
bare sto.ffen kunnen veroorzaken. terigesloten.'-
-- ·-Art. 178_. · Electriscbe wcrktrugen- voor hooge 5. Bij" booge spanning ~oeter1 de accuni1,1-
spanning mi:Jeten of goed gcisoleerd zijn opge- J.atorenbatterijen zijn oni.geven door een,deug
stelct en __ in dat · geval omgevcn:. zijn door een· delijken _ en ·ten behoeve· van hen, die daarbij _ 

·Cleug1<llijken · isoleerenden vloer; W(llke tevens het toezicbt hebben, doelmatig ingerichten iso-
ni.oet aienen als standplaats_· voor hen, die bij leerenden vlo!)r. · · 
het :werktuig werkzaam zijn,. en daartoe doel- - _ 6. Voor de_ kunstmatige verlichting van accu
matig' moet zijn _ingericht; of, zij moeten met mulatorenruimten mogen -slechts -gloeilamp~n 
de a,i,rde, en voor zoover- de omringende vloer · zijn gebeziga; welke ·in luchtdicht_ gesloten 
geleidend is,: ook ~et· : dezen· geleidend zijn· . ballons branden en met hunne houders van de 
verbonden.. -- ·9 mrmgendtducht kijr ·afgeslote~. · _ 
· Art. l 78bis:. I. Transformatoren voor hooge, 7. In accumulatoren_~imten moet voor eene · 

spanning·moeteh of in met de aarde verboride~ doelmatige· ventilatie zijn g~~orgd. - - - . . 
metalen kasten zijn ,ingesloten, of zij moeten · 8. Bij statiopnaire accumulatoren-batterijen_ 
in- bijzondere afgesloter, uitsluitend ctaar- r mag geen celluloid zijh gebtuikt. 
y,oo,rbestemde brandvri;ie ruimten -zijn opge-~ ·90 In ruimten,.·waar ·stationnaire. accumu-
s_tald. . - . ' . C • ' • • ' ' - latoren ·-zijn opgesteld, .. moger g~en. -anaere. ' 
--. 2. Het in bet, vorige _lid, bepa:1lde geldt ni~t · leiqingen aar·wezig zijn, d_an voor die ruimten 
voor ·transformatoren in· afgesloten __ electrische' · benciodigd; · toe~tiellen,_ die tot· vonkv9rming 
beurijfsruimten _en vo9r·· die, .-welke slecbts ,aa~leiding kunnen· gev'en, _inet uitzonde~iri.g_ 
met_ g~bruilunaking· van· bijzondere hulf va~-_p.oelmat_ig ingerichte stopcorttacten, mogen. 

· mictdelen ,!oegan_kelijk.zijr1, •mits hun_ne ju"lcken da_arin niet zijn aangebracht .. -
of bakken 'mrt d</. aarde zijn yerbonden. iO ... In de ondergrondsche werkeJ.i mogen 

3;- -'l'rai>sformatoren :yoo_r hooge -~panning, geen_· stationnaire accurirnlat'orenbatterijen zijn 
me_t uitzon_dering -van meettransformatoren opgesteld, zonder vergu_Ilriing van,elen _Hoofd
inoeten,_ wanneer hun ju~ of bak niet· met. d~ ingep.ieur der Mijnen. 

a~rde is verbonct~n, van inrichtingen · zijn 
voorzie~, """die het mogeJijk makeµ, zonder ge-. 

. Controle-toe~tellen. 
.Art. l 79bis. 1. '!;er plaatse waar de eiectri-. 
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sche · stro)m wordt -opgewekt, moeten de noo
dige controle-toestellen aanwezig zijn. , 

2. In de ortdergrondsche werken moeten, 
waar het stroomverdeelingssysteem <lit toe-
111,at, to_rstellen zijn aangebracht, met welke 

· storingen in den isolatietoestand van het net 
ge.regeld kunnen worden aarigewezen. 

Schakel- en verdeelborden. 

Art. 180. I. Sc akel- · en vedeelborden 
moeten uit· or brandbaar materiaal bestaan. 
Hout is slechts toegelaten voor omlijsting. 
Zij moeten zoodanig zijn opgesteld, dat op
tredencle vuurverschijnselen geen ontvlamming 
van brandbare stoffen kunnen 'veroorzaken. 

2. In de onde;grondsche werken is bij 
schakel- en verdeelborden hout voor onilijsting 
niet toegelaten. 

3. In de ondergrondsche werken moeten 
schakel- en verdeelborden, welke niet in elec
trische -of afgesloten electrische ruimten -zijn 
gep!aatst, in afgesloten metalen kasten zijn 
opgesteld. 

4. In. de ondergrondsche werken mogen 
op de schakel- en vercleelborden zoowel de 
verzamelr~,ils als de hoofdverbindingen, voor 
zoover zij niet in hermetisch gesloten kasten 

- zijn aangebracht, niet van een iso!atie zijn 
voorzien. 

Art. I80bis. I. De bedienirigsgangen bij 
schakel- en verdeelbortlen en in. afgesloten 
electrische beclrijfsruimten moeten voldoende 
breed en hoog zijn ; in- deze gangen mogen geen 
voorwe~pen aanwezig zijn, die de vrije bewe
ging verhinderen. 

werkzaamheden de verbindingen en aanslui
ting~n met de h·and voldoende bereikbaar zijn, 
in elk gcval als voldoende beschouwd, indien 
deze 0,45 Iii. bedraagt. · 

Art. 181. I. Schakel- en verdeelborden, die 
niet aan de achterzijde toegankeHjk zijn, moeten 
zoo:!anig zijn ingericht, dat vreemde voorwer
pen-niet in aanraking kunnen komen met onder 
spanr>ing staande dee_len aan de achterzijde. 
De ver,bindingen der aangesloten leidingen 
moeten • van de voorzijde af gecontroleerd en 
losgemaakt kuune~-worden en de niet toegan
kel(jke verbindingen moeten -op deugdelijke 
wijze tegen loswerken zijn gevrijwaard. Be
staan de S()hakel- of verdeelborden nit meer 
clan een paneel, dan moet elk paneel onafhan: 
kelijk van het overige dee! van het ord door 
_bet losmaken van gemakkeHjk toegankelijke 
verbindingen kunnen worden . weggenomen. 

2. Bedieningstoestellen op schakel- en ver
deelborden moeten binnen bandbereik zijn 
aangebracht en voorzien ziju· van de noodige 
aanduidingen ten dienste van het bedrijf. 
Bedieningstoestellen vooi- Hcht- en ·kra9ht
doeleindei:t moeten ove~zichteHjk van elkaar 
gescheiden zijn aangebracbt. 

3. Bij schakel- en verdeelborden, die aan de, 
acht.erzijde, in verband met b.et bedrijf toe
gankelijk zijn, moeten t.e verbindingen aan die 
zijde overzichtelijk zijn aangebracht en be·
hoorlijk bereikbaar zijn, terwijl de polariteit 
of de phase van de blanke deelen aan die zijde 
duidelijk door verschillende kleuren kenbaar 
moet zijn gemaakt. 

2. De vrije breeclte der gangen worclt· in Electrische toestellen. 
ieder geval als voldoende beschouwcl, wanneer Art. l8Ibis. Electrische toestellen moeten 
deze- bij !age spanning ton minstc 0,75 JVI., bij cleugdelijk samengesteld en zoodanig ingericht, 
hooge -spanning ten minste 1 M. bedraagt. opgestelcl of_ aangesloten zijn, d_at ,.zij zoncler 
Zijn aan beicle zijclen van de gang onbeschern;ide gevaar kunnen bediend worden en dat zij tegen 
onder spanning staande deelen op een bereik- mechanische beschatliging voldoende bestand 
hare hoogte aangebracht, zoo moet - behalve of b"eschermd zijn. Zij 'mogen bij normaal ge: 
in accumulatorenruimten - de vrije bre~dte · bruik geen aanleicling kunnen geven tot· ver-. 
aldaar bij !age ·spanning ten miiiste I M., bij wonding van personen door splinters, vonken 
hooge spanning ten minste 1,50 M. bedragen. of spatten van_ gesmolten metaal -of door 

_ De vrije hoogte der gangen wordt als voldoende stroomovergangen. 
beschouwd, wanneer deze ten minste 2 M. be- Art. 182 .. Electrische_ tocstellen moeten van 
draagt, tenzij boven in de gangen oricler hooge zoodanige afmetingen zijn, datzijdoordensterk
spanuing staande leidingen aanwezig zijn, in sten stroom, die, in normale omstandigheclen 
welk geval de vrije hoogte ten minste 2,25 M. kan voorkomen, geen gevaarlijke temperatuur 
moet beclragen. kunnen verkrij'gen. Zij moeten zoodanig zijn 

3. Met afwijking van het in het tweeae lid ingericht en opgesteld, dat voor de aan te slui
bepaa]de, wordt de vrije' breidte achter ·aan de ten leidingen, ook bij de plaatsen waar deze bin
acht,erzijd.e toegankelijke ~chakel- en ver- nentreden, een voldoende isolatietoestand ten 
deelbord~n voor !age spanning van een lengte opzichte van nabijzijnde dee!en van gebouwen, 
van ten hoogste 1,.20 M., waar bij voorkomende .. leidingen en andere voorwerpen aanwezig is. ~,. 
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Art. 182bis. 1. Stroomvoerencle deelen van 
electrische toestellen moeten op on brand baar, 
niet hygroscopisch· materiaal zijn gemonteerd 
en brand vrij zijn opg,;steld. 

,2. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet: 
a.. voor afgedekte sc.hakelwalsen bij span

. ningen tot en met 1000 Volt, waarbij ge_im
pregneerd bout mag zijn gebruikt, behalve 11_1 

lokalen met. bijtende dampen; 
b. v~or deelen van toestellen, <lie. onder c,lie 

zifn gemonteerd; 
c. voor stopcontacten tot 20 Ampere in 

droge lokalen, waarvoor eboniet en gelijk
soortig materiaal mag zijn gebruikt. · 

Handvatten. 
Art. 183. 1. · Voor har>clvatten en verbindings

stukken mag hout zijn gebruikt; bij hooge 
epannmg voor handvatten ecbter slechts clan, 
wanneer het hout met eene isoleerende stof is 
·gedrenkt en het hand vat is bevestigd aan een 
isoleerend of ee met de aarde verbonden 

- gedeelte. 
2. Bij spanningen boven 1000 'Volt moe.ten 

handvatten zoodanig zijn ingericht, dat zich 
tusschen den bedienenden persoon en bet onder 
spanning staande dee! een gedeelte bevindt, 
·dat met de aarde is verbondm,. · 

Schakelaars. 

Art: 183bis. 1. De normale stroomsterhte 
en spanning, waarvoor schakelaars zijn be
rekend, moeten op den schake!aar zelf zijn 
aange·geven. 

2. Schakelaars, welke dienen voor het ver
breken ,:an den stroom, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bjj de voile stroomsterkte en een 
behoorlijk gebruik geen licMboog blijft bestaan. 

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet 
voor die schakelaars in electrische · en afgesloten 
electrische bedrijfsruimten, bij welke uit hoofde 
van het bedrijf de lichtboog eenigen tijd moet 
blijven bestaan. Voor de overige schakelaars 
in die ruimten geldt zij slechts voor zoover het 
cle stroomsterkte betreft, welke de schakelaar 
normaal moet, verbreken. In ·het !aatste geval 
moet,.onverminlierd het bepaalde in het eerste 
lid, op den schakelaar zijn aangegeven de 
stroomsterkte die bij de b_edrijfsspanning mag 
worden uitgeschakeld. 

1 

4. Schakelaars moeten moment-schakelaars 
zijn, tenzij zij uitsluitend bestemd zijn omalleen 
in stroomloozen toestand berliend te worden. 

5. Bebalve de schakelaars, benoodigcl voor 
een doelmatige centrale bediening der instal
Ja,tifl, moeten voor stroom verbrmkende toe-

stel!en schakelaars aanwezig zijn, die als zij 
geopeq.d worden, alle deelen van den stroom
keten, die onder spanning staan, uitschakelen. 
Bij electro-motoren moeten bovendien clerge·
lijke schakelaars in hunne naaste omgeving 
zijn aangebracht.· 

6. Het bepaalde in den eersten volzin van 
het vorige lid geldt met voor gloeilampgroepen 
of andere kleine, verbruikstoestellen, -welke 
door eenzelfde smeltveiligheid van 10 Ampere 
nominale stroomsterkte zijn beschermd. · 

7. N ulleiders en uit hoofde var> het bedrijf 
met de aarde in verbinding zijnde geleidingen 
mogen of niet, of slechts tegelijk en te zamen 
met de overige ·bijbehoorende leidingen uit
schakelbaar zijn ; deze bepaling geldt niet voor 
electrische en a,fgesloten electrische beclrijfs
ruimten. 

8. Hefboomschakelaars moeten, waar -clit 
mogelijk is, zoodanig zijn aangesloten, dat in 
geopenden toestand de messen niet onder 
spanning staan. 

9. Aan s9hakelaars voor hooge spanning 
moet gezien kunnen worden, c,f deze_ niet dan 
wel zijn ingeschakeld, terwijl bovendien vcior 
ingeslotei:J. schakelaars voor spanningen · boven 
1200 Volt,- die eene zoodanige constnictie heb
ben, clat in uitgeschakelden toestancl hun 
messen niet zichtbaar zijn, gemakkelijk con
t-r:oleerbare leidingsonderbrekers aanwezig moe
ten zijn, die de schakelaars spanningloos kunnen 
maken., 

10. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht 
aan verplaatsbare lampen. 

Weerstanden. 

Ar{. 184. vVeerstanden, waaraan stroomver
brekingen voorkornen, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bij behoorlijke · bediening geen 
lichtboog blijft bestaan. 

Stopcontacten. 

Art. 184bis. 1. Bij stopcontacten moeten, 
zoo"wel op de stop. als op het vaste gedeelte, 
zijn aangegeven de normale stroomsterkte en 
spanning, waarvoor zij gebruikt ~ogen worden. 

2. Stoppen voor het aansluiten van ver
plaatsbare leidingen moeten zoo zijl} ingericht, 
dat zij niet in vaste gedeelten van stopcontacten 
voor grootere strooms ter kte passen. 

3. In de stop ,van stop~ontacten mogen geen 
smeltstukken zijn aangebracht. 

4. Bij l10oge spanning nioeten stopcontacten 
zoodanig zijn ingericht, dat d~ st,op uiet inge. 
stokeri of uitgetrokkeir kan worden, terwijl· het 
vaste gedeelte onder spanning staa.t. 
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Sni.eltveiligheden en automatische 
uitschakelaars. 

Art. 185. 1. Smeltvciligheden en a1.1toma
tische uitschakelaars moeten zoodanig zijn in
gericht en ingcsteld, dat de leidingen, die er 
door worclen beveiligd, geen gevaarlijke tem
pcratuur kunnen verkrijgen en dat zij den 
stroom verbreken, zonder clat een lichtboog 
blijft bestaan. 

2. De sterkte van het smeltstuk mag niet 
grooter zijn clan in artikel 189 is bepaald. 

3. Bij smeltveiligheden _voor ]age spanning 
mogcn wecke plastische metalen en legeeringen 
niet onmiddellijk in de klcmmen zijn bevest,igd ; 

het tot afsmelten bestemde gedeclte moet in 
contactstukken van koper of van een even 
doelmatig metaal zijn. gesoldcerd. 

4. Smeltveiligheden, welke niet door een_ 
tot hun eigen stroomketen behoorenden scha
kelaar in hunne onmiddellijke nabijheid span
ninglooE kunnen worden gemaakt, moeten zoo
danig zijn ingericht,- d'at zij ook onder spanning 
op ongevaarlijke wijze van een nieuw smelt
stuk kunnen worden voorzion. 

5. De inrichting wordt geacht aan het be
paa!de in het vorige lid te voldoen, indien het 
inzetten van smeltstukken kan geschieden, 
zonder dat daartoe b!anke, onder sp~nning 
staande deelen, met de hand of met gereedschap 
behocven te worden 11angeraakt. Deze bepaling 
geldt niet voor smeltveiligheden van meer dan 
200 Ampere nominale stroomsterkte, welke 
zijn geplaatst in electrische centraalstations 
of in electrische onderstations en evenmin voor 
s~eltveiligheden, geplaatst in vanwego cen 
electriciteitsbedrijf geplombeerde gesloten kas
ten. 

6. Smeltveiligheden moeten op voor de be
diening gemakkelijke en zonder bijzondcre 
hulpmiddelen bereikbarc plaatscn, zooveel 
mogelijk gecentra!iseerd, zijn aangebraclit. 

7. Smeltveiligheden voor !age spanning en 
voor nominale stroomsterkte van 6 tot 35 
Ampere buiten de electrische bedrijfsrnimten 
van electrische centraalstations, moeten zoo
danig zijn ingericht, dat voor een bepaa!de 
stroomsterkte het door onachtzaamheid of bij 
vergissing inzetten van een smoltstuk :voor ecn 
hoogere stroomsterkte is buitengesloten ; die 
voor minder clan 6 Ampere zoodanig, dat onder 
dezelfde omstandigheden h~t inzetten van cen 
smeltstuk voor een stroomsterkte van meer clan 
6 Ampere is buitengesloten. 

8. _ Op het vaste gedeelte der smeltveilig
hcden en op de smeltstukken moeten zijn 11an-

gegeven de nominale stroomsterkte en de 
hoogst toe te laten spanning, waarvoor zij 
mogen gebrnikt warden. 

Art. l85bis. I. Leidingen moeten zijn be
veiligd door smeltveiligheden in elke pool of 
phase of door automatische nitschake!aars, 
welke bij het optreden van een te hooge stroom
sterkte alle polen of phasen gelijktijdig uit
schakelen. 

2. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet 
voor: 

a. geiso!eerde· leidingen die op neutra]e of 
nulleiders van meervoudige stelsels zijn aange
sloten, als zoodanig duidelijk kenbaar zijn en 
dee! uitmaken v,m een twee-leiderste!sel ; 

b. · verbinclingsleidingen aan schakelborden 
of tusschen schakelborden en dynamo's of 
accumulatoren, of in het algemeen voor zoo
danige gevallen, waar door het in werking 
treden van de smeltveiligheid gevaren zouden 
kunnen ontstaan of bij welke bet aanbrengen 
van de smeltveiligheid door den aard der in
richting niet we! mogelijk is, mits de niet be- · 
veiligde leidingen overzichtelijk en brandvrij 
zijn aangelegcl. -

3. Smeltveiligheden of automatische scha
kelaars m_ogen niet zijn geplaatst in : 

a. nit hoofcle van het bedrijf met de aarcle 
in ver,bincling staande leidingen, tenzij deze 
leiclingen huitenleiders zijn van meervoudige 
'stelsels, in welk geval zij bevciligd moeten zijn ; 

b. neutrale of nulleiders van meervoudige 
stelscls, tenzij deze !eiders slechts op enkele 
punten met de aarde zijn verbonden, in welk 
geval zij smeltveiligheden mogen bevatten, 
waarvan echter de nom.inale stroomsterkte 
ten minste 100 percent meer moet bedragen 
clan die in de buitenleiders. · 

4. Leidingen, wellrn van verschillende zijden 
stroom kunnen ontvangen j')fi parallel gescha
ke!de leidingen moeten bij de voedingspunten 
of aan beide zijden zijo beschermd door smelt
vei!Jgheden of automatische uitschakelaars. 

Span11ingsveiligheden. 
Art. 186. Spanningsveilighcden moeten zoo

danig zijn opgesteld, dat optredende vuurver
schijuselen geen ovtvlamming van brand
bare stoffen kunnen veroorzaken. 

Meetinstrumenten . 
.Art. 186bis. Meetinstrumenter voor hooge 

spanning moeten door _ cloelmatige kasten of 
glasplaten tegen aa.rraking zijn beschermcl, 
tenzij hunne kappen best-aan nit dengdelijk 
isoleerend materiaal of uit metaal, dat met de 
aarde is verbonden. 
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Gloeilaru pen en gloeilam p
houders. 

Art. 187. 1. Gloeilamphou_ders moeten uit 
onbrandbaar, niet hygroscopisch materiaal 
bestaan. 

2. Gloeilampen, die in de nabijheid van 
brandbare stoffen zijn aangebracht, moeten 
van kappen, schutglazen, schutkorven -of der
gelijke beschermingen zijn voorzien, zciodat de 
lampen niet met de brandbare stoffen in aan-
raking kunnen komen. 

3. Gloeilamphouders in stroomketens van 
hooge spanning, ~ogen niet zijn voorzien van. 
schakelaars; 

I In de ·oridergrondscbe werke'n mogen ook 
g}oeil~mphoudero van ]age spanning niet zijn 
voorzien_ van schakelaars. 

4. Gloeilampeii en gloeilamphouders moeten 
bij hooge spanning voldoende tegen aanraking 
zijn beschermd. 

5. Groepen van gloeilampen voor binnen
verlichting mogen uit niet meer dan 24 Jampen 
bestaan. Installaties niet meer' dan-12 gloei
lampen moeten uit ten minste 2 groepen be"
staan. 

6. Groepen van gloeilampen moeten· zijn be
veiligd door smeltstukken van ten hoogste 
10 Ampere nominale stroomRter1.-te . 
- Bestaan de gloeilampgroepen uit~luite~d uit 

lampen met een verbruik van 300 Watt of 
daarboven, dan mogen deze beveihgd zijn d~or 
smeltveiligheden van ten hoogste 15 Ampere 
nominale stroomsterkte. 

7. In de ordergrondsche werken moeten 
- gloeilampen voor lage spanning, die zich onder 

handbereik bevinden of gemakkelijk aan me
chanische beschadiging onderhevig - zijn, of 
waarvan - de houders uitwendige metalen deelen 
bezitten, met die houders van de omringende 
lucht zijn afgesloten, terwijl zij tevens moeten 
voorzien zijn van een stevige m~talen be
scherming. 

8. In de ondergrondsche werken mogen gee~· 
gloeilampen voor hoo!,e spanning zijn toegepast, 
behalve in de gevallen, dat enkele Jampen in 
de nabijheid van electrische toestellen of van 
een gelijkstroom krachtleiding zijn afgetakt. 
Zij moeten alsdan met hun houders .van de 
omringende lncht zijn afgesloten, .terwijl zij 
tevens moeten zijn voorzien van een stevige 
metalen- bescherming. 

Booglampen. 

Art. 187bis. 1. Op plaatsen, waar nit boog
lampen vallende gloeiende _ kooldeeltjes gevaar 

kunnen opleveren, moet dit door geschikte 
micl<lelen zijn voorkomen. 

2. De lantaarns en armaturen van .boog
'lampen moeten geisoleerd zijn van de stroom
voerende deelen ; indien de lampen aan metaal
touwen, kettingen of dergelijke hangen, boven
dien van <leze laatsten. 

3. Indien hij, lag~ spanning de toevoerlei
clingen zijn onclerworpen aan trekkrachten, 
mogen de verbindingseinden niet op trek zijn 

·belast en mogen de leidingen niet in elkaar 
zijn gedraaid. 

4. Bij hooge- spanning mogen de toevoerlei
dingen niet zijn onderworpen· aan trekkrachten. 

5. Bij hooge spanning moeuen booglampen 
dubbel zijn geYsoleerd van hunne ophang- of 
bevestigingsinrichtingen, tenzij deze -laatste 
deugdelijk met de aarde zijn ;verbonden. Bij 
spanningen boven 1000 Volt z\jn beide maat-
regelen vereischt. · 

6. Stroomvoerende deelen van booglampen
koppelingen moeten dubbel zijn gersoleerd 
van de ophanginrichtingen en tegen regen zijn 
beschut. 

7. Bij hooge spanning moeten booglampen, 
zoolang zij onder spanning staan, voldoende 
tegen aanraking zijn beschermd. 

8. Booglampen moeten. zoo zijn opgehangen, 
dat bij het op-en-neer-bewegen b.et bedienend 
personeel niet onder ·de lamp behoeft te staan. 
I 9. In de ondergrondsche werken zijn boog-

l
lampen,. indien het gebruik daarvan door del!- · 
Hoofdingenieur der Mijnen is toe6estaan, in 
hoogspanningsketens verboden. - _ 

Handlampen. 
Art. -188. 1. Bij handlampen, ,waarvan de 

uitwendige metaaldeelen niet deugdelijk met 
-de aarde zijn verbonden, moeten : 

a. de. uitwendige cteelen der lamphouders 
uit isolati~materiaal bestaan of door isolatie
materiaal zijn omgeven en de onder spanning_ 
staande·deelen tegen aanraking besche~men; 

b, de handvatten uit isolatiemateriaal be
staan; 

c. ·de inyoeringen v;i,n_ leidingen zoodanig 
zijn, dat _ook bij ruwe behandelil'lg een breuk 
aan de invoeropening zooveel mogeiijk wordt · 
voorkomen. 

2. De zich in de handvatten der in het eerste 
lid bedoelde lampen bevindende rnetalen deelen 
mogen niet reiken tot aan de invoeropeningen 
voor de leidingen. 

Leidingen. 
Art. 188bis. yoor electrische .geleidingen 

mogen alleen zijn geb()zigd 
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A. b!anke leidingen ; , 
B. leidingeri met vezelisolatie of niet ge

vulcaniseerde gummi-omhulling; 
C. gummi-ader!eidingen, onderscheide~ in : 

·a: onbeschermde gummi-aderleidingen; 
b. gepantserde gummi-ader!eidingen en 
c._ pijpdraden; · 

D._ gummi-adersnoeren; 
E. ornamentleidingen ;_ 
·F. ontlaste snoeren; 
G. kabels, wa_aronder verstaan ·wordeh ge

isoleerde koperleidingen, voorzien van een al 
of niet bewapenden loodmantel. 

Art. 189. Ten- aanzien van de electrische 
leidingen met toebehooren moet, onverminderd 
het hierna voor i!3dere soort en voor enk(;le· 
ruimten in het bijzonder bepaa!de, voldaan zijn 
aan de volgende voorschriften : 

I. De l~idingen moeten zoodanige afmetingen 
en samenstelling hebben, dat zij bij· de voor
handen bedrijfstoestanden voldoende mecha
nische sterkte bezitten en geene gevaarlijke. 
temperatuur kunnen bereiken. 

2. Gersoleerde koperleidingen, als bedoeld in 
artikel l88bis onder B, C, D, E en F, mogen 
- tenzij het. in het derde lid genoemde geval 
aanwezig is - niet hooger zijn b~last_ dan de 
in_ de volgende tabel aangegeven stroom
stecli:ten. 

Koperdoor- t To~ te laten 1- st!~:~~:!kte 

I 
str.oomsterkte I · voor het 

suede in mM2
• · smeltstuk in 

. _in Ampere. Ampere. 

0.50 .8 6 
0.75 9 6. 
l II 6 
1~ 14 10 
:2.5 20 15 
4 25 -20 
6 31 25 

10 -43 35 
16 75 60 
25 100 80 
35 125 100 
50 160 125 
70 200 160 
95 240 190 

120 , 280 225 
150 325 260 
185 380 300 
240 · 450 360 
310 540 430' 
400 640 500 
500 760 600 
625 880 700 
800 1050 · 850. 

1000 ]250 1000 

_ Blanke koperleidingen, geen buitenleidingen 
zijnde, zijn t,ot en met 50 m.M2• doorsnede even-

eens aan de in deze tabel voorkomende b·elastin
gen onderworpen. 

3. Bij snel en sterk afwisselende belasting is 
eene hoogere stroomsterkte toegelaten daii. de 
voorgaande tabel aangeeft, mits geen hoogere 
temperatuur bereikt wordt dan bij voort
durende belasting met,de in die_ tabel aangc
geven stroomsterkte het geval zou zijn. 

'4. Kopcrleidingen moet~n in ieder geval een 
koperdoorsnede hebben: 

·voor leidingen aan en _in orna-
menten van ten minste. - 0,50 m.M2.; 

voor pijpdraden,·van ten min-
ste . . . . . ·. . . . . . . . l 

voor leidingen bij aanleg in 
buizen en voor leigingen binnen 
gebouwen op isoleerende stuk
ken, waarvan de onderlinge af
stand niet meer is dan I M. 
-van ten· minste . . . . . . . . ·1,5 

voor leidingen binnen gebou-
wen op isoleerende stukken , 
waarvan cie onderlinge afstand 
meer is dan 1 M. van ten l!,linste 4 

voor buitenleidingen bij !age· 
spanning van ten minste . . . .6 

voor bi.Iitenleidingen bij hooge 
spanning, van ten minste. 10 

5_- Bij het gebruik van leidingen van een 
ander metaal. dan kope;, moeten ~e metaal
doorsneden ten minste zoo groot zijn, dat de 
mechanische sterkte niet minder, en de ver
warming niet grooter wordt · dan bij gebruik 
van' koper ·van de in de tabel \),angegeven af-__ 
metingen het geval zou zijn. · 

Art. l89bis. - I. Voor leidingen met vezel~ 
isolatie of niet gevulcaniseerde gummi-om: 
hulling geldeii dezelfde bepalingen als voor_ 
blanke leidingen. Zij mogen bij !age spanning 
gebruikt warden in_ vochtige ruimten en in 
ruimten; waar ]lijtende gassen of bijtend stof 
voorkomen, w_anneer zij door impregnatie·•zijn 
gevrijwaard tegen. aantasting door vocht of 
zuur. 

2. _ In . de ondergronc.sche w~rken is het ge
bruik van leidingen met vezelisolatie of met· 
niet gevu!caniseerde gummi-omhulling niet 
toegestaan. 

Art. 190. I. Gummi-aderleidingen moetcn 
eer koperdo_orsnede hebben van ten minste 
l m.M•. ; de koperdoorsnede van gummi-ader
leidingen met eendradige koperkern mag ten 
ho~gste 16 ·m.IVP. bedragen. · 

2. De koperkern moet in bet vuur vertind, 
met een voldoend dik waterdicht gevulcani 
seerd gum1ili-omhulsel van deugdelijke samen- _ 



1917 9_FEBRUARI. 88 

stelling omgev:en en in met gummi bestreken 
of gedrenkt band gewikkeld zijn. Deze isolatie 
moet zijn afgedekt dc:ior eene omspinning van 
vezelstof, die op doelmatige wijze gedrenkt is. 
Bij meervoudige leidingen kan deze omspinning 

· gemeenschappelijk zijn. 
3. Iedere ader moet na een verblijf van 24 

uren onder water in dien toestand gedurende 
een half uur bestand zijn tegen wisse.jstroom 
van eene spanning tusschen koperkern en water 
volgens onderstaande tabel. De temperatuur 
van \let water mag niet hooger _zijn clan 25° C. 
De beproeving moet geschieden zoncler om
spinning. 

De beproevingsspanning bedraagt voor eene 
bedrijfsspanning : 

· tot 1,000 Voit 
van 1,000 ,, 2,000 ,, 

2,000 3,000 
3,000 ,, 4,000 ,, 
4,000 ,, 5,000 ,, 
5,000 ,, 6,000 ,, 
6,000 ,, 7,000 ,, 
7,000 ,, 8,000 ,, 
8,000 ,, 10,000 ,, 

,, 10,000 ,, 12,000 ,, 

2,000 Volt; 
4,000 
6;000' 
8,000 
9,000 

10,000' 
12,000 
13,000 
15,000 

· 18,000 

niseerd gummi:omhu!sel van deugdelijke samen
_stelling zijn aangebracht, dat doelmatig be
schermd is door -vezelstof. · 

3. ·voor de beproeving gelcten de bepalingen 
als aangegeven voor gummi-aderleidinger. 

4. Gummi-adersnoeren i,iogen slechts ge
bruikt worde_n voor- aansluiting van verplaats
bare werktuigen of toestellen en dan slechts 
vooI' spanningen tot 500 Volt tusschen twee 
leid~gen. 

I 5. In de ondergrondsche werken is het ge
bruik van gummi-adersnoeren niet toegestaan. 

Art. 191. 1. Ornamentleidingen moeten een 
koperdoorsnede hebben van ten .mmste 0,5 
m.M2• 

2. De koperkern moet in het vuur vertind 
en met een voldoend dik, waterdicht gevulca
niseerd gummi-omhulsel van deugclelijke san'len: 
stelling omgeven zijn, dat afgedekt is door op 
.doelmatigc wijze gedrenkte vezelstof. 

3. Ornamentleidingen moeten bij beproeving 
in drogen toestand bestand zijn tegen een 
wisselstroom van 1000 Volt tusschen twee 
leidingen. 

4. Ornamentleidingen mogen slechts ge
bruikt worden voor het monteere1i"i.n of aan ver- -

4. Onbeschermde gummi-aderleidingen mo- lichtingsornamenten en dan slechts voor -spaii
gen bij vasten aanleg voor al!e spamµngen ge- ningen tot 3000 Volt tusschen twee leidingen. 
bruikt worden ;. voor aansluiting van verplaats- I 5. In de ontlergror>dsche .werken is I et ge
bare werktuigen of toestellen alleen voor span- bruik van ornamentleidingen niet toegestaan .. 
ningen tot 1500 Volt tusschen 2 leidingen. Art. I9lbis. l. .Ontlast-e snoeren moeten een 

5. In de ondergrondsche. werken is het ge- koperdoorsnede hebben van ten minste 0,J5 
bruik van onbeschermde gummi-aderleidingen m.M2• 

alleen_ toegestaan voor de aansluiting aan het 2. Voor de samenstelling gelqen de bepalin
laagspanningsnet van fijdelijk opgestelde wt,rk- · gen gegeven in het tweede lid van artikel 
tuigen, toestellen of lampen en voor aansluiting 190bis. 
van verp!aatsbare werktuigen of toestellen, in- 3. Voor de bep~oeving gelden de bepalingen, 
dien zij ·door eene bijzondere omhulling af- aangegeven in het derde lid van artikel 191. 
doende beschermd zijn. 4. Ontlaste snoeren mogen slechts gebruikt 

6. Gepantserde gummi-ad_erleidingen mogen worden voor het monteeren van hang- of schuif
voqr vasten aanleg slechts gebruikt worden voor lampen en dan slechts ·voor spanp.ingen tot 
spanningen tot 1000 Volt-tuss9hen twee leidingen 300 Volt tusschcn twee leidingen. 
·en voor aansluiting van verplaatsbare toestelleu I 5. In de ondergrondsche werken is het 
voor zulke spanningen ·tot 500 Volt. . gebruik van ontlaste sp.oeren niet toeges.taan. 

7. Pijpdradeii mogen slechts gebruikt word en Art. 192. 1. Kabels moeten een voldoenden 
voor vasten aanle1(voor spanningen. tot· 1000 
Volt tusschen twee leidingen. De gummi
aderleiding moet een geheel uitmaken met eep. 
-omsluitenden metalen mantel zonder naad of 
met gevouwen naad. 

Art. l90bis. I, Gummi-adersnoeren moeten 
een koperdooranede he b ben van . ten minste 1 
en ten hoogste 6 m.Tul2. 
· 2. De koperkern moet in het vuur vertind 

. en met katoen omsponnen zijn ; daaroverheen 
moet een voldoend dik, waterdicht, gev{,lca-

·weerstand bieden tegen electrisch doorslaan. 
.2. In den grond gelegde kabels van leidings

koper moeten ten minste 0, 70 M. onder de aard
oppervlakte liggen en ;,_ogen niet hooger zijn 
belast clan hieronder in de tabel is aangegeven : 

a. voor enkelvoudige kabels voor gelljkstroom 
met een onderling spanningsverschil · tot 700 
Volt, in kolom A; 

b. voor tweevoudige, in 
kabels met een onderling 
tot 3000 Volt, in kolom B; 

elkaar gedraaide 
spanningsverscbil 
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c. voor tweevoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een· onderling spanningsverschil van 
3000 tot 10,000 Volt, iP kolom O; 

d. ,:9or drievoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil tot 
3000 Volt, in kolom D.; 

e. voor. drievoudige, in elkaar gedra_aide ka
bels met een onderling spanningsverschil van 
3000 tot 10,000 Volt,.in kolom E; 

/. voor viervoudige, in elkaar ·gedraaide ka
bels met een onderling spanningsverschil tot 
3000 Volt, in kolom F; 

g. voor viervoudige, in elkaar gedraaide · 
kabels met een onderling spanningsv<>rschil van 
3000 tot 10,000 Volt, in kolom G; · · 

h. voor . concentrische. tweevoudige kabels 
met een onderling spanningsverschil tot 3000 
Volt, in kolom H; 

zooals bij hefwerktuigen, walswerken en der
gelijke worden overschreden. 

Art. 192bis. 1. Met de aarde verbonden lei
dingen mogen onmiddellijk aan gebouwen zijn 
bevestigd, mits eene beschadiging der leidingen 
door de bevestigingsmiddelen is buitengesloten. 

2. Met de aarde verbonden leidingen moeten 
gevr:ijwaard zijn tegen chemische inwerkingen,;
waar zij aan ·mechanische beschadigingen zijn· 
blootgesteld, moeten zij beschermd ·zijn do01' 
buizen. , 

3. Gedeclten van eene met de aarde ver
bondon l.eiding, dee! uitniakende van het 
stroomvoerende leidingsysteem, · mogen niet 
door de aarde alleen zijn vervangen. 

4. In de ondergrondsche werken' zijn elec
trische stroomverdeelingsstelsels met· terng
leiding van den str~om langs nict van de aarde 
geisoleerde leidingen niet toegestaan. j. vo.or. concentrische drievoudige kabels met 

een onderling spanningsverschil tot 3000 Volt, 
in kolom J. 

5. De Hoofdingenieur der.Mijnen is bevoegd, 
ten . behoeve van electrische tractie, va:-, het 

===================- bepaald~ in het vorige lid ontheffing te ver

1 
1.5 
2.5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
310 
40() 
500 
625 
800 

1000 

'._l'oe te I ,ten stroomsterkte in ·Ampere. 

~t = = =i =I . I= = = 
41 - - _I - _I -
55 t, - 37 I - 34 - - -

. 70 53 ~ 47'1- 43 - - -
95 70 65 65 60 57 55 7tl 55 

130 95 90 85 80 7,j 70 ! 0 75 
170 125 115 110,10511001 951120 100 
210 150 140 135 125 120 115 145 120 
260 190 175 165 115511501140 180 150 
320 230 215 200 1190 1851170 1 220 185 
385 275 255 240 1225,200'205'270 220 
450 315 290 280 260.2501'240 310.255 
510 360 335 315'300 290 2751360 1290 
575 405 380 360 340

1

330 13101405\330 
670 470 - 4201' -'3851 - 4701385 
785 545 - 490 - 1 445, - 1 5301455 
9_10 635 - 570 1 -I -i -1645,530 

~M = - . 1=1=1=1=1-1380 - - - _/ - - -
1585 - -. _- _I _I __'I - -

De tabel geldt voor het geval, dat niet meer 
dan 2 kabels naast elkaar in eenzelfde · geul 
liggen. 

Afzonderlij)r aangebrachte middelleiderska
bels blijven hierbij buiten beschouwing. 

Bij het gebruik van kabels boven den grond, 
in kanalen of dergelijke, of in het geval dat 

, meer dan 2 kabels naast elkaar in ~enzelfde geul 
liggen, mag de be!asting slechts het 3/4 gedeelte 
bedragen·der in de tabel aangegeven waarden. 

De in de tabe!' aangegeven stroomsterkten 
1f10gen bij sterk en snel wisselende belasting, 

Jeenen. 
Art. 193: Bij de doorvoering va1J leidingen 

door .wanden, muren of dergelijke moeten zij 
vrijliggend en· strak zijn doorgeleid, of moeten 
doorvoerbuizer zijn gebfuikt van duurzaam en 
onbrandbaar materiaal, welke waarborgen 
bieden tegen mechanische beschadiging en 
tegen het binnendringen van vocht . 

Art. 193bis. 1. Onderlinge verbindingen of 
aftakkiiigen van Jeidingen moeten zijn gem,aakt 
door soldeeren, of moeten bestaah. uit schroef
of daarmede gelijkwaardige verbindingen; 

·2. Bij verbindingen tusschen snoeren en de 
vaste leidingen zijn alle_en schroefverbindingen 
toegelaten. · 

3. Verbindingen van leidfagen met werk
tuige~, verzamelrails en toestellen, moeten door 
schroeven of daarmede gelijkwaardige middelen 
tot stand zijn.gebracht. Hierbij moeten snoe~en 
of meerdradige leidingen van 6 m.M2• en meer 
en eendradige leidingen van 25 m.M2• en meer 
zi;jn voorzie~ •van:-eindverbindingen als kabel-
schoenen . of dergelijk_e. , 

Zijn- snoeren of meerdradige leidingen be-. 
neden 6 m.M•. hiervan niet voorzien, dan 
moeten de enkele draden der kern door soldeeren 
tot een geheel zijn vereenigd. 

4. Bij onderlinge verbindingen of aftakkin
gen van geisol~erde leidingen, moeten de ·ver
bindingsp!aatsen 'geisoleerd zijn op een wijze; 
die zooveel · mogelijk gclijken waarborg oplevert 
als de overige isolatie. De verbindingen en 
aftakkingsplaatsen mogen met op trek zijn 
belast. 



1917 9 FEBRUARI. 90 

Art. 194. Onder spanning staande leidingen, 
-die tot verschillende stroomketens behooren of 
-van verschillende _ polariteit of pha!Je zijn, 
mogen nie~ zijn bevestigd op eenzelfde isoleer: 
:rol of isolator. 

-Art. 194bis. 1. Verplaatsbare leidingen moe
ten door middel van stop en stopcontact. met 
-vaste leidingen zijn verbonden. 

2. Het in het vo:rige lid bepaalcle geldt niet 
bij aansluitingen aan sleep- en contactleidingen. 

3. Van eene stop mag slechts eelU) verplaats- · 
bare stroomgeleiding uitgaan. Aftakkingen of 
verlengingen van verplaatsbare leidinge.n zijn 
slechts door middel van stopcontactinrichtingen· 

· toegelaten. 
4. Bij a.e plaats van invoering van verplaats

bare leidingen in stoppen, handlampen en der
gelijke moeten maatregelen zijn genomen ~er 
voorkoming van beschadiging der leidingen. 

Art. 195. Krnisingen van op isoleerstukken 
aangebrachte leidingen onderling of met me
taaldeelen, moeten zoo uitgevoerd zijn, dat 
geen aanraking kan plaats vinden. 

Art: 195bis. l. Bij aanleg in buizen moeten 
alle tot eenzelfde stroomketen behoorende Iei
dingen in eenze!fde buis zijn gelegd, tenzij deze 
leidingen gelijkstroomleidingen zijn van meer 
clan ·4 m.M2• koperdoorsnede. Laatstbedoelde 
leidingen mogen, zoowel in ·een buis, als in af
zonderlijke buizen zijn gelegd. 

2. In eenzelfde buis mogen geen leiclingen 
zijn ge!egd, die tot verschillende stroomketens 
behooren, tenzij het uitsluitend ·Ieidingen zijn 
voor eene groep van gloeilampen of andere 
kleine ver bruikstoestellen die door dezelfde 
smeltveiligheid van 10 Ampere nominale 
stroomsterkte zijn beschermd. 

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet 
bij schakel- en verdeelborden in electrische 
bedrijfsruimten. 

Art. 196. Bij leidingen of kabels voor een
of meerphasigen_ stroom,_ die met ijzer of staal 
zijn omhuld of bewapend, moeten de gezamen-

_ lijke tot een stroomketen behoorende !eidingen 
door dezelfde ijzeren of stalen omhulling of 
bewapening zijn omgeven, tenzij op andere wijze 
een gevaarlijke verwarmi.ng van het ijzer of 
staal is bui tengesloten. · 

Art. l96bis. Metaa]omhu!sels van buizen, 
metaalmantels van pijpdraden en_ pantseringen 
van kabels mogeri slvchts dan als terµgleiding
dienen, iriclien een duurzaam metalliek ·v'erband 
van het systeem is gewaarborgd en de terug
leiding deugdelijk met de aarde is verbonden. 

Art. 197. 1. Niet met de aarde verbonclen 
buitenleidingen moeten op klokisolatoren of 

met gebruikmaking van eene claarmecle gelijk
waardige isolatie zijn aangebracht. 

2. De onderlinge afstand van buitenleidingen, 
tenzij deze niet-uitschakelbare parallelaftak
kingen van gelijke polarite'it zijn, moet ten 
minste 10 c.M. plus 1/200 van den afstand 
van de bevestigingen der- enkele leidingen, 
doch in geen geval minder dan 15 ·c.M. be
dragen. 

3- De afstand van buitenleidingen tot 
wanden of muren moet ten minste 10 c.M. 

.bedragen. 
4. De onderlinge afstand der bevestigingen 

van eene buitenleiding, aangebracht langs ge
bouwen of muren, mag niet meer dan 10 l\L 
bedragen. 

Art. 197bis. I. Buitenleidingen moeten 
door een schakelaar , spanningloos kunnen 
word en gemaakt ; binnenleidingen, · waarop 
electrische werktuigen of stroomverbruikende 
toestellen zijn afgetakt, moeten, waar zij, cleel 
uitmakende van installaties buit.en gebouwen, 
buitenleiclingen warden, door een schakelaar 
spanuingloos warden gemaakt. 

2. Buitenleidingen moeten zoodanig zijn aan- · 
gebracht, dat z_ij zonder l>ijzondere hulpmidde-
Jen van nit dakopeningen, -daken, uitbouwen, 
vensters of anclere gemakkelijk toegankelijke 
plaatsen .niet bereikbaar zijn. ,. 

3. De afstand van buitenleidingen tot den 
beganen grond moet_ bij !age spanning ten 
minste 3 M. zijn ; bij hooge spanning ten minste. 
7 M. 

4. Buitenleidingei, vangnetten, masten en 
palen en alle verdere onderdeelen van het 
leidingnet moete:ri voldoend weerstandsver
mogen, ook tegen winddruk en sneeuwbelasting 
hebbe:n. 

5. Buitenleidingen, !anger clan 50 M. of 
niet onmiddellijk langs gebouwen of muren 
aangebracht, · moeten zijn voorzien van span
ningsveiligheclen, die ook na herhaalde ont
ladingen werkvaardig blijven, terwijl door 
doeltreff~nde maatregele~ het optreden van 
een gevaarlijken kortsluitingsstroom moet 
worden voorkomen ; zijn hiertoe de spannings
veiligheclen iecler van een aardplaat voorzien, 
dan moet ··verhinderd warden, dat eventueel 
optredende spanningen, in het gedeelte van 
den bodem gelegen tusschen twee aardplaten, 
gevaar voor perscinen kunnen opleveren. 

6. Voor buite'nleidingen voor hooge spanning 
moet- blanke Jeiding zijn gebruikt, tenzij gevaar 
bestaat voor het optreden van bijtende dampen, 
in welk geval het aanbrengen van· cene l::e
schuttcnde laag verf is geoorloofd. 
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7_. · Bij buitenleidingen voor spanningen van de eischen _-van· het bedrijf met de aarde 
.boven- 1000 Volt, moeten ijzer~n masten en · zijn verboriden, niits beschadiging van de lei-· 
hunne verankeringsdraden met de aarde dingen door ·de wijze van_ hevestiging _ niet kan 
zijn verbonden; zoo noodig door een even- voorkomen. 
wijdig- met de stroomvoerende leiding aange- 4. Voor de bevestiging van onbeschermde 
legde; met de. aarde verbonden leiding. ge1soleerde lE:idingen mag geen blanke nietalen 

Verankeringsdraden van hciuten. masten binddraad zijn gebezigd, tenzij_ maatregelen 
moeten bij die · spanriip.gen of met de aarde · genomen zijn, die eeri beschadiging der isolatie 
zun ·ve;bonden, ·of buiten hanclbereik -door buitensluiten. · 

, deugdelijke afspanisolatoren ·van. de masten Art. 198bis. 1. _ Behalve in ·electrische en 
zijn geisoleerd. · afgesloten electrische bedrijfsruimten mogen_ 

8. Bij buitenleidingen, die parallel met andere binnen gebouwen blanke, ·met ·met aarde ver
leidingen loopen of deze kruisen, 1noet"en zoo. bonden leidingen, niet voorko~en. 
danige maatregelen zijn- genonien, dat·-een 2. ·In de ondergwndsche werken mogen, 
onderlinge aanraking, ook in. geval va"i.i diaad- behalve . in afgesloten electrische bedrijfs-· 
-breuk, niet kan voorkomer:t 6f geen gevaar k;,n ruim•en -blanke, i;iiet .met de aarde verbonden, 

- opleveren. . · 11idingen niet vocirkomen. 
9. Bij zwakstroomleidingen, welke op_ de- 3. De bepalingen in het eerste en·tweede lid 

zelfde masten z1jn aangelegd als buitenleidingen gelden · niet :v-oor sleep- en conta<?tleidingen, in·
of die deze kruisen, moeten zoodanige maat: dien deze door hare-ligging, de w1jze van aanleg _. 
regelen zijp. genomen, dat, ook bij cmderlinge of op andere doelniatige ~ijze tegen aanraking 
aanraking van · leidingen _ van verschillende zijn beschermd. _ -· . 
socirten, elk gevaar voor persoonlijke ongevallen - 4. - Blanke, ·met met de a~rde verbonden lei- . 
is b_uitengesloten. · · dingen in de in het eerste en tweede lid bedoelde 

10. - :]3uitenleidingen vo·or hooge -spanp.ing, · ruimfon _ moeten op klokisolatoren o"f op daar
welke gevoerd zijn langs of over wegen, moeten mede gelijkwaardige isolatoren zijn aangebracht, 
zoo zijn aangebracht, dat bij draadbreuk de De onderlinge afstand hunrier bevestigingen, 
neerhangende' einden ten minste 3 M; van: aangebr_acht langs muren of wanden, mag niet 
den grond veiwijderd blijven, tenzij er fo. meer dan 6 M."bedragen. De afstand tussclien de 
richtingen aanwezig _zijn, die het naar beneden leidii:{gen onderling; met uitzondering van niet~
vallen der leidingen verhinderen of de neer- uitschakelba;e parallelaftakkingen van gelijke 
hangende einden·spannip.gloos maken. polariteit; moet ten minste 10 c.M., de afstand 

11. Vangnetten moet~n zoodanig zijn inge.·- tot -wanden of deelen vaii het gebouw ten 
richt, dat in normale omstandigheden geen.toe- minste ·5 c.M. bedragen. Tusschen koper- · 
vallige aanraking niet, ieidingen: kan voor-: leidingen van voldoende stijfheid .onderling, 

. komen, en "dat zij een gebroken leiding ook zijn_ kleii:iere afstanden geoorloofd, indien bet 
bij sterken wind zeker moe~en kun"nen opvangen behoud dezer afatanden gewaarborgd is door 
en. opgevangen houden. · isoleerstukken, welke niet nieer dan 1 M. van 

12. Bij buitenleidingen voor hooge spanning elkaar zijn verwijderd. _ 
moeten in bochten doehnatige variubeugels of- Art. 199. Leidingeri met vezelisolati!l of 
andere ,inrichtingen zijn aangebracht, die bij · niet gevulcaniseerde gui:nmiomh~lling, moeten 
het breken van isolatoren het naar beneden - bmten handbereik zijn aangebracht. op klok-
vallen der l(lidingen verhinderen. _ of daarmeae gelijkwaardige isolatoren. , _ 

Art. 198. 1. Klok- e~ _daarmede gelijkwaar- Art. 199bis. J. Onbeschermde gummi-
dige isolatoren, isoleep-oll~n en isoleerklemmen aderleidingeri- moeten op isoleerstukken ·of· in 
moeten uit porcelein, gla,s of gelijkwaardig buizen· zijn aangebraclit, in net eerste geval 
materiaal bestaan. mogen zu· niet omgeven _zijri ·door eene om-
- 2. De in het vorige lid bedoelde isolatie- kokering van ·brandbaar materiaal. 

middelen moeten zoodanig zijn aangebra!')ht, 2. In'gebouwen· mogen bij lage spanning de 
dat de leidingen op de voorgesbhreven · af. ' isoleerstnkken bestaan nit isoleerrollen en bij 
standen van deelen :van geboli"weri, ijzer- meer dan 10 m'.M2• koperdoorsnede der leidin-

-constructies eri qergelijke blijven. IQokisola- gen ook uit klemmen. Overigens moeten zij · 
toren moeten zoo zij:ii opgesteld, dat er zich bestaari _nit klok- of daarmede• gelijkw'aardige 
geen water in kan -verzamelen. isolatoren. -

3. Krammen mogen alleen zijn gebezigd voor I 3. Onbeschermde gummi-aderleidingen moe
het bevestigen van leidingen, die uit hoofde ten in handbereik, onder vloeren, achter he-_ 
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hangsel, in metsel- of pleisterwerk en wa~r zij 
·aan mechanische beschadiging · zijn blootge
steld, beschermd zijn door buizen. 

4. Het bepaalde in het vorige lid· geldt niet 
voor verplaatsbare leidingen, voor leidingen 
in electrische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten en voor het niet vast aangelegde deel 
der toevoerleidingen naar en in de nabijbeid 
van electrische werktuigen, mits de isolatie 
niet beschadigd kan worden. 

5. In gebouwen moet de afstand tusscheii op. 
-isoleerstukken aangebrachte onbe,s,chermde 
gummi-aderleidingen en · wanden bij lage 
spanning ten minste 1 c.M. beclragen, bij 
hooge spanni~g tot en met 1000 Volt ten minste 
~ c.M. en boven 1000 Volt ten minste 1 c.M. 
voor elke 1000 Volt, <loch in geen geval minder 
dan 5 c.M. 

6. Bij inrichtingen, waar een bij elkaa~ liggen 
van de in het vorige lid bedoelde leidingen 
niet te vermijden is, zooals bij reguleertoestellen 
of aan schakelborden, mogen zij zoo zijn aan
gebracht, dat zij elkaar aanraken, mits zij ten 
opzichte van elkaar onbewegelijk liggen. 

7. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van onbeschermde gummi-aderleidingen, welke 
in gebouwen langs wanden of muren op iso
leerrollen zijn aangebracht, mag niet meer dan 
1 M. bedragen ; op klok-- of hoogspannings
isolatoren ·met mee:r; dan 6 M. Langs pl_afonds 
of dakspanten kunnen in verband met hunne 
constructie deze afstanden grooter zijn. 

Art. 200. 1. Buizen moeten zijn van ijzer of 
staal of van een even weerstandbiedend metaal 
en moeten eene wanddikte hebben van ten 
minste 0, 7 m.M. 

2. In buizen mogen geen lasschen in de 
leidingen aanwezig zijn .. 

3. Buizen en hunne verbindingsstukken moe
ten zooctanig zijn gelegd, dat zich daarin ner
gens 'water kan verzamelen. 

4. Elke installatie in buizen moet zoo zijn 
·gemaakt, · dat de leidingen gemakkelijk :ver
wISseld kunnen worden. 

5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet 
voor _leidingen van meer clan 16 m.M2• koper
doorsnede, indien de buizen in het gezicht 
gelegd en toegankelijk zijn. 

6. Buizen . moeten zoodanig zijn-· bewerkt, 
dat de isolatie der leidingen niet · door uitste
kende deelen of scherpe kanten kan beschadigd 
worden ; de vrije uiteinden van buizen moeten: 
zijn voorzien ·van duurzame invoerhulzen .. 

· 7. Buizen voor meer dan eene leiding moeten · 
een inwendige middellijn hebben .van ten minste 
Ii m.M., bij' hooge spanning van ten minste 

15 m.M. Voor buizen, welke tot bescherming 
van korte, rechte stukken dienen of zich op 
schakel- en ver_deelborden bevinden, mag hier
van zijn afge:weken. 

Art. 200bis. I. Kabels moeten z66 in den 
grond zijn gelegd; dat zij tegen beschadigingen 
voldoende zijn beschermd. 

2. Voor het aansluiten van kabels, met uit
zoridering van kabels met gummi-isolatie aan 
leidingen, w~rktuigen of toestellen, of voor het 
lasschen van kabels onderling, moeten moffen 
of daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn 
gebruikt, .Felke het_ indringen van vocht be
letten, eene goede electrische aansluiting mo~ 
gelijk maken -en. waarborgen bicden tegen me
chanische beschadiging. De lasschen mogen 
niet aan trek bloot-staan. 

3. Bij de bevestiging van: kabels mag door 
de wijze van bevestiging de loodmantel niet in
gedrukt of beschadigd kunnen worden ; bij niet 
gepantserde kabels is liet gebruik vangashaken, 
kranimen, duimen en dergelijke niet geoorloofd. 

Art. 201. 1. In de ondergrondsche werken 
inag voor vasten · aanleg van het : leiding
net, zoowel · bij lage als hooge spanning, 
alleen gebruik gemaakt zijn van gepantserde 
]oodkabel of van blanken loodkabel, beschermd 
door verzinkt ijzeren waterdichte•· buizen. 

2. ])e Hoofdingenieur der Mij:nen kan van 
het voorschrift, bedoeld in het vorige lid, ont
b_effing- verleenen, behalve vo6r leidingen 
aanwezig in de ruimten, genoemd in. artikel 
20Ibis, sub B, C en D. . 

3. In schachten, tussclienschachten en gale
rijen, van welke de helling meer dan 45 graden 
bedraagt, moet zoowel voor !age als voor 
hooge spanning gepantserde kabel gebruikt 
zijn, :waarvan de pantsering zoo sterk is, dat 
door haar. de kabel in fabriPagelengte met 
ten minste 5-voudige zekerheid tegen~breken, 
Jrnn gedragen worden. Elke kabel ~oet op 
afstanden van ten hoogste 25M. zijn bevestigd.· 

Bij zondere bepalingen. · 

Art. 20lbis. Onverminderd het bepaalde in 
de vorige artikelen van dit hoofdstuk, gelden 
voor electrische inrichtingen in de hieronder 
genoemde ruimten,. de ·voor ieder daarbij aan
gegeven bijzondere bepalingen : 

A. Ruimte_n waar veel stof voorko_mt : 
. 1. Onbeschermde- gummi-aderleidingen moe

ten zijn gelegd in buizen zonder open naad .. 
2. Electrische werktuigen, toestellen en 

lain pen moeten door· hun · bouw of door eene 
doelmatige besc_herming tegen het binnendrin
gen van kolen- of antler stof zijn bevestigd: 

__._,__ 
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B. Bedrijfs- en bergruimten met brandge
vaar: 

1. Spanningen boven 1000 V9lt mogen niet 
·zijn toegepast. 

2. De omgeving van electrische werktuigen, 
transformatoren en dergelijke moet vrij van 
licht brandbare stoffen gehouden warden, tenzij 
<lrn werktuigen, zoomede de aanwezige stroom
v'erbrekende toestellen en booglampen, zijn 
voorzien van een onbrandbaar afsluitend om
hulsel. 

3. Onbeschermde gummi-aderleidingcn moe
ten zijn gelegd in buizen zonder open naad. 

4. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
z\Jn beschermcl. • 

C. Bedrijfs- en bergruimten met ontplof
fingsgevaar : 

1. Hoage spanningen mogcn niet zijn toe
gepast. 

' 2. Eleetrische werktuigen, transformatoren 
en toestellen, die tot vunrverschijnselen kunnen 
aanleiding ·geven of waarbij stroomverbreking 
plaats vinclt, mogen slechts zijn aangebracht, 
indien en voor zoover voor elken bijzonderen 
toestand ·eene constructrn gekozen is, die bij 
<lien toestand geen ontploffing kan veroor
zaken. 

3. Voor het le1ciingsnet zijn alleen kabels en 
gummi-aderleidingen toegelaten. De· laatste 
moeten zijn aangebracht in naadlooze buizen; 
de verbindingen der buizen onderling moeten 
waterdicht gefit en de uiteinden dicht gekit zijn. 

4. Voor de kunstmatige verlichting mogen 
slechts gloeilampen zijn gebezigcl, wellrn in 
luchtdicht gesloten ballons branden en met 
bunne houders van de omrini,,ende lucht zijn 
afgesloten. 

D. Vochtige ruimten: 
L· Al!e metalcn deelen, die zich in de nabij

heid bevinden van onder spanning staande 
. deelen ccncr installatie en waarmede per

sonen in aanraking kunnen komen, moeten • 
deugdel,ijk met de aarde zijn verbonden. 

2. Bij clectrische wer!<-tuigen en toestellen 
moet voor eene zoo . goed mogelijke iso!atie 
en ecne deugdelijke bescherming tegen aan
raking en tegen schadelijke inwerking van vocht 
zorg zijn gedragen. 

3. De niet met de aarde verbonden leidingen, 
die naar deze ruimten voeren, moeten, onaf
haI).kelijk van a.ndere op deze leidingen a.ange
sloten aftakkingen, in alle polen of phasen uit
geschakcld kunnen warden. 

4. OnbescJ:,ermcJ.e, geisoleerde leidingen moe
ten op klok- of daarmede gelijkwaardige iso-

latoren zijn bevestigd door middel van tegen 
vocht geprepareerd touw. 

5. ])e afstand tusschen op isolatoren aan
gebrachta le1dingen onderling en van deze 
tot wanden of muren, moet ten minste 5 c.M. 
bedragen. 

6. Bij aanleg in buizen mogen deze inwendig 
niet van eene isoleerende bekleeding zijn voor: 
zien. De afstand van buizen tot wanden of 
muren moet ten minste 1 c.M. bedragen. 

7. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

8. Laniphouders met schakelaars mogen niet 
warden gcbruikt. 

E. Bedrijfs- en bergruimten met bijtende 
gassen of bij tend stof : 

1. Spanningen boven 1000 Volt mogen voor 
licht en kracht niet warden tocgepast. 

2. Electrische werktuigen, toestellen, lei
dingen en beschermingen moeten zijn gevrij
waard tegen.de inwerking va1, bijtende gasscn 
of van bijtcnd stof ; bij de hiervoor genomen 
maatregelen moet rekening zijn gehouclen 
met den aard der bijtencle gassen of van het 
bijtend stof. 

3. Verplaatsbare leidingen moeten door ~en 
bu_igzaam omhulsel van cloelmatig materiaar 
zijn beschermd. 

Betlrijfs voorschrif ten. 

Art. 202. 1. Alle electrische werktuigen, 
toestellen, leidingen, beschermingen, waarschu
wingsteekens en schakelschema's moeten in 
behoorlijken toestand verkeeren. 

2. Ieder bij het bedrijf aangestelde onderge
schlkte· I'noet opdracht hebben om van alle 
voorvallen en omstandigheden, welke gevaar 
kunnen opleveren, onverwijld _ mededeeling te 
doen aan den- boven hem gestelden persoon. 

3. Isolatie-fouten, door controle-toestellen 
aangegeven of op andere wijze gemerkt, moeten 
opgezocht en verwijderd word.en. 

4. Aan onbevoegclen moet op duidelijke wijze 
verboden zijri elcctrische werktuigen, toestellen 
of leidingen te bedienen of aan te raken. 

5. Accumrlatoren uirnf en mogen bij de 
lading en zoolang de ontwikkelde gassen niet 
verwijderd zijn, niet met brandende of gloeiende 
voonverpen betreden warden, tenzij cleze zoo
danig zijn beschermd, dat zij geen ontploffings
gevaar kunnen vcroorzaken. 

6. Ruimten achter schakelborden, andere 
schakelruim ten en afgesloten electrische be
drijfsrmmten mogen, wanncer daarin oubc
schermde deelen met spanningen boven 1200 
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Volt aanwezig zijn, voor herstellings- en onder-, 
boudswerkzaambeden niet betreden worden 
dan-bij aanwezigbeid van een tweeclen· persoon. 

maatregelen moeten worden_ genomen, welke 
een gevaarloos verloop van den arbeid waar
borgen. 

Art. 202b£s. l. Het verricbten- van ber
stellings-, onderhoucls- en bedieningswerk
zaambeden aan electriscbe werktuigen, toe
stellen of leidingen mag alleen geschieden door 
deskunclig en voldoencl onderricht personeel. 

I 
In de oridergrondsche werken geldt deze 

, bepaling voor elke installatie voor hooge 
spannmg. - -

2. Het verrichten van herstellings- en onder- · 
houclswerkzaamheclen mag bij insta!laties~ met 
spanninge_n tot en met 1200 Volt, aan onder 
spanning staande deelen slechts geschieden 
ingeval de zich in de nabijbeid- van daelectrische 
werktuigen, toestellen of leidingen bevindencle 
blanke metalen deelen zoodanig zijn afgeclekt, 
dat eene gelijktidige aanraking van verschil
lende polen of pbasen of eene ' gelijktijdige 
aanraking van een pool of phase met een niet 

Art. 20~. I. Het verricht,m van werkzaam
beden in afgesloteP electnscbe beclrijfsruimten, 
alsmede in de nabijheid van de gevaar veroor
zakencle d_eelen der installatie i;1 electrische be
driJfsruimt,en, mag door antler clan deskundig 
-personeel bij aanwezigheid van spanningen _ 
_ boven 600 Volt alleen geschieden, indien de 
gevaar veroorzakencle deelen der installatie 
zoowel in als buiten handbereik ontoegankelijk 

_ onder spanning staand blank mct.alen de~!,· 
door den persoon, die bet werk verricht, voor
komen wordt. De metaaldeelen van bet bij de 
werkzaamheden benoodigd gereedschap moe
ten, voor zoover de hanteering bet toelaat, · 

. deugdelijk gerso]eerd zijn en d·e personen, die 
de werkzaamheden verricbten, moeten op doel
matige en deugdelijke wijze gersoleerd zijn op
geste!'.1. 

l 
In de ondergrondsche werken geldt deze be

paling alleen voor inst?al!aties ;Obr ]age 
spanning. _ 

3. Het- ve"rr:ichten van herstellings- en onder
houdswerkzaamhecien mag bij jnstallaties met 
spanniugen boven 1200 Volt alleen geschieclen 
wanneer cle deelen, _w_aaraan gewerkt wordt, in 
spanningloozen toestancl verkeeren en met in
achtneming van het volgende : 

aan die deelen moet vooraf eene deugdelijke 
aardverbinding van ten minste 6 m.l\P. koper
doorsnecle aangebra~ht zijr, die eerst _ met de 
aardo en daama met het voorwerp moet tot 
§taod zijIJ gebracht, terwijl na af!oop der 
werkzaamheden het wegnemen cler verbirding 
het oerste moet plaats vioden bij bet voorwerp; 
de afgeschakelde deelen mocten aan cte zijdc,
wa'.ar zij afgeschakeld zijn, deugnelijk zijn kort
gesloten ; alle werkzaamheden moeten. ge
schiedep in tegenwoodigheict van een door de 
bestuurders van de mijn of van een door hen 
voor de werkzaamheden aangewezen cteskun: 
dige,-iPdieu·de omstandigl:-.eclen van dien aard 
zijn, dat bet spanningloos maken van_het de_el,
waaraan gewerkt moet ~orclen er de kortslui
ting Diet in de nabijbeid d~r arbeiasplaats zelf 
kunnen geschieden, of dat -.er gewei'kt moet 
wordcn in ae onmiddellijke nabijh"id van onder 
spanning staande deelen, in welke gevallen die 

zijn gemaakt. 1 

2. Wanneer .tengevolge van bedrijfastoringen 
of van het v:errichter van berstelli,ugs- en on
derl1oudswerkzaambeclen, eene insta!latie voor 
hooge spanning geheel of gedeeltelijk is uit
gesebakeld, mag_ de wederinschakeling niet' 
p]aats vinclen, clan nadat het werkpersoneel 
zich van de arbeid~plaats beeft verwijderd of 
nadat elk lid var, het werkpersoneel afzonder-
lijk en tijclig _ met de wederinschakeling in 
keani~ is gesteld. · 

3. Alie schakelingen en verbindingen, zoo
w;,l na gedane herstellingen als bij vemieuwin
gen of uitbreidingen, moet'en zoodarig zijn 
aangebracht, dat bij het in bedrijf komen geen 
gevaar bestaat voor ongelukken. 

Art. 203bis. _ Op plaatsen, waar ernstig gevaar 
__ bestaat, dat bij herstellings- en onderbouds
werkzaamheden aan electrische installaties on
gevallen worden veroorzaakt, moet opgehangen 
zijn een duidelijk leesbaar en op stevig materiaal 
aangebracht nittroksel van de bepalingen, op
genomen in de artikelen 202, 202bis en 203. 

Slotbepaling, 
Art, 204. Wanneer de_ ondergrondsche elec

~rische installatie voor een grooter arbeids
vermogen is ingericht dan 150 Kilowatt, moet 
zij tijdens bet bedrijf onder t6ezicht staan van 
een -bepaa!delijk daarmede be!ast deslmndig 
persoon, die ten spoedigste op de plaats, waar 
noodig, aanwezig kan zijn. · 

Artikel III. 
- In artikel 259 van het in artikel I genoemd 

reglemen t word t gelezen in plaats van : ,, l 72, 
l 73, 174, l 77 tot en met 180, ~erste en tweede 
lid, 183, 18_4-, _186, 187, 188, eerste l.d, 189 
tot en met 192, eerste en tweede lid. 194, <lei-de 
en vierde lid, 195. eerste - en 'tweede lid, 196, 
197, tweede en de_rde lid, 199, eerste; tweede, 
derde en zesde lid", het volgende : 

__ __;_...:..____~ 
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,, 172, 2d~ lid, 173, late lid, l 73bis, 17 4, 
l 74bis, lste, 2de en 4de lid, 175, 176, l 76bis, 
_177, 2de en 3de 1lid, 177bis, 178, 178 bis, 3de 
lid, 179, 5de, 7de en 9de lid, J 79bis, 180, lste 
lid, l80bis, 1ste lid, 181,-2de en 3de lid,-18lbis, 

. - 182, 183bis, 5de en 8ste lid, 185, 6de lid, 186bis, 
187, 4do lid, 187bis, lste, 7de en 8ste lid, 188, 
lste lid, 192, lste lid, 192bis, 2de en 5de lid, 
194bis, 4de lid, 196, 197bis, 2de, 4de, 5de, 8ste, 
9de, l0de, llde en 12de lid, "199bis,- 3de lid, 
200bis, lste. en 3de lid, 20ibis, B, 4, C 2, D 7, 
E 2 en. 3, 202, lste lid.;, 

Onzc Minister van Laildbouw, Nijverheid
~n Handel fa belast met de uitvoermg van dit 
besluit, het welk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan _afschrift zal worden 
gezonden aan den• Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De 11lin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
-POSTHUMA. 

( Uitgeg. 12 ]Jfoart 1917.) 

10 Febrnari 1917. WET, tot vordering van 
scbepen (schepenvorderingswet). S. 211. 

·w IJ WILHELMINA, ENZ. : • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is, in de tegenwoordige bui
tengewone·. omstandigheden eene rcgeling·te 
treffen, ten P,inde der Regeering in bet nlge
ineen ·belang ten bcboeve van· het vervoer 
van goederen naar Nederland de bescbikking 
te verschaffen over laadruimte in scbepen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t. 1. Onze Minister van Landbouw, 

Nijv~rheid en. Handel kan van den eigennar 
van een Nederla.ndscb zeeschip vorderen, dat 
door dezen te zijner beschikking -worde gesteld, 
evenals of te· dier zake door hem met dezen 
eene bevracbtingsovereenkomst was geslo!en, 
hetzij de geheele laadruimte van dat scbip 
voor eene bij de vordering te bepnlen reis, 
betzij . zoodanig dee! der laadruimte van dat 
scbip als benoodigd voor bet.vervoer van eene 
bij de vordering nan te wijzen boeveelhoid 
goederen voor de reis waartoe bet scbip- be
stemd is. Die vordering kan slecbts worden 
gednan ten behoeve yan het vervoer naai
N ederland van goederen, welke door de Re-. 
geering zullen worden anngevoerd of voor 
welker distributie, al of niet na bewerking 
bier te lande, ingevolge de Distributiewet 1916 
door Onzen genoemden Minister eene regaling 
is. getro:ffcn, 

2. l)e vordering. geschiedt bij brief of-tele
gram gericht aan den eigenaar van het schip. 

Daarbij worden de plaats en de tijd vermeld, 
waarop de beschikbaarstelling wordt verlangd •. 

3. Door zoodnnige vordering vervallen, zon
der eenige verplicihting tot sehadevergoeding, 
de bevracbtingsovereenkomsten en andere tot 

I het sehip betrekkelijke overeenkomsten, welke 
I gedurende den tijd waarvoor de besehikbaar

stelling wordt gevorderd,' zouden moeten · wor
den ui.tgevoerd, voor zoover tengevolge der 
vordering die uitvoering niet mogelijk is. 

2. I. De vergoeding voor deze beschik
bnarstelling .wordt zoo niogelijk tussehen Onzen 

_Minister van Landbouw, Nijverbeid en Handel 
en den eigenaar van het sehip in der minne
vastgesteld. 

2. Bij gebreke van minnelijke overeenstemc 
ming daaromtrent geschiedt de vaststelling 
door ·eene Commissie door Ons te benoemen. 

3. Die Commissie zal de vergoeding vast
stellen op een redelijk eijfer. Zij zal aan de 
vaststelling van dat cijfer _ten grondslag leg
gen eene door haar op te maken exploitatie
rekening van bet schip· over de reis, waarvoor 
de vordering is gedaan. Zij stelt den _eigenaar
in de gel6genheid daartoe gegevens te ver
strekken. Voor zoover voor h·et opmnken dier· 
rekening de waarde van bet scbi'p in nanmer
king korut, zul. daarvoor de som gelden, waar
voor bet schip, ware- hot bij den -aanvang der 
rnis opgeleverd, had kuimen gebouwd worden, 
welk bedrag dan weder in verband met den 
toestand van het schip zal zijn te verminderen .. 
Noehtans zal dit bedrag in geen geval booger 
zijn clan 2½ man! bet bedrag, dat bij gelijlrn 
berekening ·zou· zijo govonden, ware de rei& 
fo Juli 1914 aangevangen, tenzij het scbip na 
1 Ja1c1uari 1917 van een Nedcrlandschen zee
brief is voorzien, Tot de noodzakelijke kosten, 
die ten laste der exploitatie-rekening zullen 
zijn te· brengen, behooren de p1·emie van de
verzekeringen van het schip tot zijne als boven 
berckende ~aarde tegen de risieo's van zee. 
en molestgevaar gesloten. Voor zoover zulke-. 
verzekeringen niet · zijn gesloten, zal ten laste
der · exploitatie-rekening .een bed rag, warden 
gebracbt,- gelijkstaunde aan de premie, die
waren zij gesloten, zoude zijn besteed. 

4. Aan ·bet in de vergoeding voor winst,. 
op te nemen bed.rag zal ten grondslag worden 
gelegd bet bedrijfsoverscbot, dat bij eene ge
lijke reis van het sebip of van een overeen
komstig sc}lip in de ·eerste helft van 1914 
zoude zijn overgebleven, welk bedrijfsoversehot 
zal worden verboogd in gelijke verbonding 
als waarin de !Jovenvermelde waarde in de-

' exploitatie-rekening werd verboogd. Is het schip-
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na 1 Januari 1917 van een Nederlandschen 
zeebrief voorzien, dan wordt deze v,erbouding 
bepaald naar de waarde :van het schip of van 
een overeenkomstig scbip in Juli 19l4 in ver
~elijking met de waarde van het scbip bij den· 
aanvang dcr reis: 

· 5, Bij de bereke.iing der vergoe~ing ~al 
<le vracht, die niet bet scbip had kunnen wor
<len bevaren, ware de v·ord(Jring-niet gedaan, 
niet in aanmerking komen. 

6. · W ordt slecbts --bescbikbaarstelling van. 
een deel der laadruimte v~n een scbip' gevor
<lerd, dan wordt de vergoeding vastgesteld op 
een zoodanig deel van bet in bet , derde lid 
bedoclde cijfer als die · 1aadruimte zicb ver'• 
houdt tot de gebeele !aadruimte vari bet schip. 

7. De Commissie kan br•vendien_ voor de 
beschikbaarstelling eene extra vergoeding toe
kPni1en, lndien . haar deze billijk voorkomt, 
om\lat het schip op het oogenblik der vorde
ring zich' elders bevindt dan daar: waar de 
besch\kbaarstelling wordt verlangd. · 

3. r: De eigenaars van N ederlandsche Zee
schepen zijn gehouden van elke door hen 
afgesloten vervrachting of vArburing binnen 
24 uur na de afsluiting en teve~s- tenminste. 
5 dagen voor het begin der uitvoering, aan 
Onzen Minister van Laridbouw; Nijverheid en 
Handel scbriftelijk kennis te geven, alsmede 
binnen 10 dagen na het in werking treden 
<lezer wet gelijke · kennisgeving te doen van 
alle door hen voor dat_ in· werking treden af: 
gesloten en nog niet of niet geheel uitgevoer
de vervrachtingen en verhuringen, een en an
tler indien · ·en voor zoover •dit door Onzen 
voornoemden Minister \vordi' verlangd. 

2. Het in bet eerste lid bedoelde verlangen 
wordt den eige'riaars kenbaar gemaakt op de 
wijze bepaald in artikel 1, tweede lid. 

4 .. OnzeMinistervanLandbouw,Nijverheid 
en Handel kan in bepaalde gevallen met eige-_ 
naars van Noderlandsche zeeschepen overeen
komcn, dat vorderingen k'rachtens artikel 1 
dezcr wet -ten aanzien van een of meer hun
ner scbepen gedurende een bepaald tijdperk 
niet zullen worden gedaan, hidien door hen 
op eene bij de overeenkomst bepaalde wijzo 
:wordt medegewerkt om · t~t het in artikel 1 
bedo.elde vervoer scheepsruimte ter beschikking 
van de ~egeering te stellen. · 

5. 1. Ingev,al aan de in artikel 1 genoemd<: 
vordering niet of niet tijdig wordt voldaan, 

· zal Onze voornoemde Minister bevoegd zijn 
vergoeding der dientengevolge door den Staat 
ge led en schade te vorderen. De rech ter, die -
van zulk eene •vordering _kennis neeint, zal, 

voordat hij zijne b,islissing geeft, de leden 
der in artikel 2 genoemde Commissie als des
kundigen hooren. 

2. Bovendien kan ingeval van n_iet-tijdige 
beschikbaarstelling de krachtons artikel 2 ver
schuldigde vergoeding door Onzen genoemden 
Minister - de in artikel 2 genoemde Commissie 
g\Jhoord- worden verminderd of gebeel acbter: 
wege worden gelaten. 

3. Onze voornoemde Minister is bevoegd 
ingeval van weigering der beschikbaarstelling 
het schip met inroeping van den sterken arm 
in bezit te nemen. 

6. I. De eigenaar van een Nederlandsch 
zeeschip, die niet of niet op den bepaalden 
tijd of op de bepaalde plaats voldoet aan eene 
vordering als bedoeld in artikel 1, wordt ge
straft met gevangenisstraf van_ ten hoogste 
:! jaar. 

'2. Hij die, wetende dat tegen den eigenaar 
van een schip eene vordering krachtens, deze 
wet is gedaan, dezen in de voldoening daaraan 
belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste · 2 jaar. 

3. De eigenaar van een Nederlandsch zee-
schip, die niet of niet tijdig de kennisgeving
doet, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt 
gest,raft met eene becbtimis van ten boogste 
drie maanden of geldboete vah· tei.t boogste 
f 5000,- (vijfduizend gulden). · , 

4. Niet strafbaar is de eigenaar van wien 
blijkt, dat het strafbare feit buiten zijn toedoen 
is gepleegd.' 

7. 1. De feiten strafbaor gesteld bij het 
eerste en bij bet tweede lid van artikel 6 
worden beschouwd als misdrijf, die bedoeld 
in het derde lid van dat artikel als overtreding. 

2. Voor de toepassing van artiker6 worden, 
wanne-er een schip , in eigendom toebehoort 
aari eene naamlooze vennootschap, eene coope
ratieve of andere recbtspersoonlijkheid heq
bende, vereeniging, als eigenaars daarvan J?e
scbouwd alle ·1eden van bet bestuur, 

8. De bij deze wet gestelde strafbepalingen 
zijn toepasselijk op ieder, die zich hetzij · bin
nen, hetzij buiten-bet-Rijk in Europa schul- ·. 
dig maakt aan eenig ingevolge deze wet str.af. 
baar gesteld fei t. 

9. 1. Met het opsporen van de feitim,, 
bij deze wet strafbaar gesteld, zijn;_ bebalve 
de bij artikel 8 van het ~Wetboek van Straf. 
vbrdering aangewezen personen; belast de mare
chaussee, alle ambtenaren van Rijks- en· ge
meentepolitie, de ambtenaren van de scheep
vaartinspectie, de -ambtenaren met de, in- en 
uitklaring belast, de ambte~aren bekleed met 
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militair gezag, aangewezen krachtens artikel 7 
- v:an de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), 

-de N ederlandsche .consulaire am btenaren en 
.<le·· N ederlanclsche koloniale ambtenaren, die 
-daartoe door de koloniale Overheid worden 

··.aange 1vezen. 
2. De door een Nederlandschen consulairen· 

-of kolonialen ambtenaar opgemaakte processen
verbaal gelden als wettig bewijsmiddfll, mits 
:z_ij bevestigd · word en door zijn daarin opge
nomen schriftelijken eed (belofte). 

10. 1. Yoor de toepassing dezer wet wordt 
,-onder ,,Nederlandsch. zeeschip" verstaan elk 
_.schip van meer dan 400 ton_ bruto inhoud, 
-dat. op den lsten Januari 1917 voorzien was 
-0f daarna voorzien wordt van een Neder-
landschen zeebrief. 

2. Voor de toepassing dezer wet wordt 
-0nder ,,eigenaar" ook begrepen de medereeder. 

3. Eene vordering krach tens ai-tikel 1 tot 
-0en · boekhouder eener re~derij gericht, ,ml 
_gelden als tegen alle medereeders van het 

. schip_gedaan .. 
11. · Peze wet . kan word en aangehaa)d on·- . 

.-0er' den titel van ,,Schepenvorderingswet''., 
met veimelding van den jaargang van het
Slaatsblad, waarin deze wet is geplaatsf: 

12 . . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na <lien barer afkondiging. 

. 13. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
-0mstandigheden hebben·. · opgehouden te· - be
.staan, zal · aan de Staten-Geperaal een voor
.stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet zoomede de overgang 
tot den normalen toestand worden geregeld. 
· Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den lOden Fe
bruari 1917. 

_ WILHELMINA. 
I)e -Min. van Landbowo, Nijverheid en Handel, 

POSTHU~fA. 

(Uit,qe_q. 10 Febr. 1917.) 

-12 Februari 1917. BESLUIT, houdende nadere 
WlJZ1gmg van het Koninklijk besluit van 
_28 Augustus· 1888 (Staatsblad n°. 144) tot 
bepaling van bet maximum der verpleegden 
en het_minimum der geneesku11digen in het 
Provinciaal · krankzinnigengesticht. ,,Mea
renbarg" te Bloemendaal. - S. 212 .. 

-WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzan Minister van 

Staat, Minister van Binnanlandsche Zaken van 
TO Februari 1917, n°. 1591; afdealing -Volks·, 
,gezondheid an Armwezan ; 

Gaiet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 

1917. 

n°. 96), laatstelijk gewijzigd. bij de wet van 27 
April 1912 (Staatsblad no. :165); 

Habben goedgevonden en versfaan: 
te bepalen, dat in artikel 1 van het Koninklijk 

besluit van 28 .Augustus 1888 (Staatsblad n°. 
.144), zooals dat artikel wordt gelezen 1ngevolge 
, Ons besluit van 9 Januari 1913 (Staatsblad n°. 9), 
in de plaats van ,,403 mannen en 432 vrouweµ" 
wordt gelezen ,,348 mannen en:487 vrouwen". 

Onze Minister van Binnenlandscha Zakan is 
balast met de uitvoaring van <lit bashiit, dat 
in hat St.aatsblad zal worden geplaatst. 

's:Gravenhage, den 12deri Februari 1917. 
WILHELMINA: 

De Minister van Staat, 
Minister van Bin'f!enlandsohe Zaken, 

-CORT Y. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 24 Febr. 1917.) 

12 Februari 1917. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 

.schatkistpromessen volgeris de ·wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staat~, 
blad n°. 240) an de wet· van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185): S. 2i3: 

12 Februari 1917. BESLUIT, houdende weder, 
openstelling van de· gelegenheid tot inwis: 
seling van de zilverbons van f '1; van f 2.50 
(beide ouden vorni) en vari f 5. S: 214. 

WIJ WII;HELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van ·onzen Minister vaii 

Financien :van-den Ssten Februari 1917, n°. 73, 
Ganerale Thesaurie; 

Gezien de wet ·van 6 Augustus· 1914 (Staats
blad n°. 377) tot rutgiffo van zilverbons en Ons 
besluit van 6 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 378) 
zooals da:t is gewijzigd bij Ons besluit van 
1 Sept.ember 1914 (Staatablad n°. 439); 

Gelet op Oi:tze besluiten '7an 20 Ma.art 1915 
(Stautsblad n°. 158), van 31 Maart 1915 (Staafs
blad no: -174), van 21 April 1915 (Staatsblad 
n°. 204) en van 9 Februari 1916 (Staatsblad 
no. 65); 

-Hebben ·goedgevonden en ·verstaan te be'. 
palen: 

Eenig artikel. 
Tot en mat 31 December 1917 zullen de bij 

Onze besluiten van 20 Maart 191'5 (Staatsblad 
n°. 158) en van 31 Maart 1915 (SJaatsblad 
no. 174) ingetrokken zilverbons van f 1, va.11 
f 2.50 (beide ouden vorm) en van f 5 ten kantora 
van het Agentschap van hat l\finisterio van 
Financien ta Amsterdam tegen wettig lietaals 
middel kuni1en worden ingewisse!d. 

7 
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Onze Minis~er v:_an Financien is lielast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worderi geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Februari 1917. 
WILHELMINA. · 

De. Minister van Finctncii!n, ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 6 Maart 1917.) 

13 Februari 1917, BESLUIT, nopens het beroep, 
ingesteld door het bestuur der Vrijmetse
laarsloge !'Inseparable te Bergen op _Zoom 
tegen de beslissing van den directeur_ der 
directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen te Breda,. op zijn verzoek om p]aa tsing 
van de inrichting dier loge op de lijst, 
bedoe]d in art. 4, § 2, der wet tot regeling 
der pe,rsoneele belasting. S. 215. 

_WIJ WU,HELMINA, ENZ. 
Beschiklrnnde op het beroep ingesteld door 

het bestuur der Vrijmetse]aarsloge !'Inseparable . 
te Bergen op Zoom. tegen de beslissing van den· 
Directeur der directe belastii:igen, invoerrechten 
en_accijnzen te Breda van 18 September 1916, 
no, 282·(1915), op zijri verzoek om plaatsing van 
de inrichting der loge op de lijst,. bedoeld ih 
art. 4,·§ 2, der wet tot regaling van de p.ersoneele 
belasting ; _ · · · ~'. · 
_ Dell' Raad van State, AfdeeJ;ng voor de Ge
schillen -,van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Januari 1917, n°. 255; 

Op de yoordracht van Onzen :Minister van 
Financiiin van 8· ~ebruari1917, n°. 62, afdeeling 
Directs_ belastingen ; . 

Overwegende dat de afwijzende beslissing val). 
den Direct~ur steunt-op de overweging, dat de 
loge niet in het bezit is va_n rechtspersoonlijkheid 

-en mitsdien het perceel: bij haar in geb;ruik 
niet het kl!!rakt.e~. he.eft _van een perceel, ·over
eenkomstig art. 4; § 1, letter d; der wet tqt 
regelin~ van de_personee!e belasting, citsluitend 
gebruikt wordewie· als inric_hting tot -algElmeen 
.nut .door een zede!ijk lichaam, eene vereeniging 
in_ het bezit van rechtspersoonlijkheid of eene · 
stic!;tting, terwijl hieraan niet afdqet · de. om
standigheid dat de Orde van Vrijmetselaren 

. onder het Groot Oosten der Nederlanden, 
• ~aarvan· de loge Bergen op ·Zoom eene onder-· 

afdeeling is, wel rechtspersoonlijkheid bezit ; 
dat h·et bestuur der loge il). beroep aanvo~rt, 

dat deze hare rechtspersoonlijkheid put 'llit 
het fert dat zij als onderdeel der Orde van 
Vrijmetse]aren sedert 1767 bestaat eJJ. dus lang 
v66r de wet oµ de vereenigingen van 1855, wes
ha]ve alsnog_ 'plaatsing-op de lijst wordt ver
~ocht; 

Overwegende dat uit den volgens nader 

ambtsbericht aan de Administratie getoonden 
-constitutiebrief · van d~ loge l'Inseparaple te 
Bergen op Zoom, uit het.jaar 1!767, is gebleken, 
dat di~ loge reeds bestorid v66r de inwerking
treding d~r wet op het recht van vereeniging 
en vergadering van 30 April 1855 (Stciatsblad. 
n°. 32) en mitsdien als zedelijk lichaam kan 
worden aangemerkt ; 

Gezien de wet tot regelin:g van de personeele 
belasting ; . , , 

Hebben goedgevon\ien en· verstaan: 
te gelasten dat de.inrichting der Vrijmetse

laarsloge !'.Inseparable te Bergen op Zoom za1 
worden geplaatst op de lijst bedoeld in art. 4, · 
§ 2, der wet van 16' April 1896 (Staatsblad n°. 72), 
tot regaling van de personeele belasting. 

Onze Minister van Financiiin is belast met
tle uitvoering van.dit besluit, dat in het Staats
blad en tegelijk .met zijn rapport in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den· Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 13deiL Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De J'Jf,inister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 28 Febr.'1917.} 

14 Februari 1917. BESLUIT, houdende opzeg
ging van het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi. S. 216. -· 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
. Op de voordracht· van· Onzen Minister van_ 

Financiiin · van den 12den Februari 1917, 
Kabinet n°: 21, Geheim ·; 

Gelet op artike] 1 der wet van 31 December 
1903 (Staatsblad n°. 335); · 

Overwegende, dat het i11 's lands belang niet 
wenschelijk is, dat· het aan de l'-lederlandsche· 
Bank verleende octrooi na het eiride van het. 
loopende tijdperk, zijnde 31 Maart 1919; stil
zwijgend worde verlengd, en dat mitsdien dat: 
octrooi behoort te warden opgezegd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het aan de Ne~erlandsche Bank verleende, 

·octrooi ingevolge artikel 1, tweede lid, der wet 
'\'"an 31 December 1903 (Staatsblad-no._335) op te, 
zeggen.· 

Onze Minister van Financiiin is belast'met de 
uitv~ering v~n dit besluit, dat in bet Staatsblad. 
zal worq.en gepla3:tst. 

1 
• 

's-Gravenhage, den 1_4den: Februari 1917. 

. WILHELMINA .. 

De 1Hinistei van Financien, ,ANT. VAN GIJN~ 

( Uitgeg. 28 Febr. 1917.), 
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14 Februari · 1917. BESLUIT, tot nadere aan: 
vulling van het · Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1906 (Staatsblad ·n°. 229), 
la.atstelijk gewijzigd en · ·aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 21 Mei 1915 (Staats
blad n°. 223), waarbij warden aangewezen 

. de bµitenlandsche instellingen en de buiten
. landsche getuigschriften, bedoeld in artikel 

134 der Hooger-onderwijswet. S. 217. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht. van Onzetl Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
6 Januari 1917, n°. 19950/3, afdeeling Onder
wijs; 
·. Gelet op artikel 134 der Hooger,onderwijs
wet; 

Gezien Ons- besluit van 22 Augustus 1906 · 
(St.aatsblad n°. 229), Iaatstelijk gewijzigd en aan

.gevuld bij Ons besluit van 21 Mei 1915 (Staats
blad :ri0 • 223); 

Mede gezien de · adviezen van · ieder der 
senaten der Rijks-universiteiten; 
. ·Den Raad ·van State gehoord (ad_;ies van 
6 Februari -1917, n°. 103); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voort 
noemden Minister van 13 Februari 1917;· n°. 
19.79, afdeeling Onderwijs ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
te bepalen: 
1°. in artikel 1 onder,B, 1°., ·van Ons beslui

van 22 Augustus 1906 .(Staatsblad n°. 229), . 
laatste!ijk gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van· 21 Mei 1915 _(Staatsblad n°. 223), warden 
in de tweede zinsnede de woorden : ,,het jaar 
1916" veranderd in ,,de i\J-ren 1916 en 1917"; 

2°. in artikel 1- onder O van voormeld besluit 
wo-rdt antler 1 °. gelezen als volgt : 

a. het getuigschrift van · met goed gevolg 
afgelegd ,,examen de sortie ·de la rhetorique 
latine" of van met goed gevolg afgel,igd
,,examen de sortie de la rhetorique grecque
Iatine" aan een ,,athenee royal" in Belgie of 
van een met deze getuigschriften overeenkom
stig certificaa t, afgegeven dopr eene bijzondere 
inrichting van voorbereidend · hooger . of van 
middelbaar onderwijs daar te lande, . mits be
krachtigd door een ,,jury institue -par arrite 
royal" krachtens artikel 7 der Belgische wet van 
10 April 1890; ' 

b. liet getuigschrift van een met goed gevolg 
afgelegde ,,epreuve preparatoire pour les etu
diants qui aspirant au grade de candidat en 
sciences naturelles'', genoemd in artikel 10 van 
de Belgische wet van 10 April 1890.; · 

o. het getulgschrift van een met goed gevolg -
afgelegd' ,,examen de candidat en scienc'ls 

natu'relles" in Belgie, mits bekrachtigd door dll · 
,,Commission speciale d'eiiterinement, instituee · 
en vertu de la loi du 10 avril'l890" ; , -

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met. de . uitvoering van .dit · besluit, 
dat in_ het Str,atsblad zal warden geplaatst, en 
waarvan afschrift -zal warden gezonden aan den 
Raad van State . 

's-Gravenhage, den 14den Februari i917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenk;ndsche Zaken, 

. CORT·v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 8. Maart 1917.) 

14 Februari 1917. BESLUIT, tot nadere aan
vulling van het_ Koninklijk besluit van 
7 Juni 1906 (Staatsblud n°. 125), aangevuld 
bij Koninklijk besluit van 20 October 1915 
(Staatsblad n°. 433), waarbij buitenlandsche 
instellingen, . l!edoeld in artikel 132 dev 
Hooger-onderwijswet, warden aangewezen, 
alsmede de diploma's en getuigschriften, 
be9oeid in 'dat w(')tsartikel, en de daaraan 
verbonden vrijstellingen warden om
schreven. S. 218. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op -de' voordracht van Onzen· Minister van 

Staat, Minister :van Binnenlandsche Zaken, van 
6·Januari .1917, n°. 19950/6, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet op artikel 132 der Hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van_ 7 Juni _1906 (Staats

blad n°. 125), aangevuld bij_ Ons besluit ,an 
20 October 1915. (Staatsblad n°. 433); 

Mede gezien de adviezen va¥_ieder der senaten 
der Rijks-universiteiten; · · 

Den- Raad van State gehoord (advies van 
6 Februari 1917, n°. 104); 

Gelet op het nader rapport van·onzen voor
noemden Minister van· 13 Februari 1917, n°. 
1980, afd.eeling Onderwijs ; 

Habben goedgevonden .. en_ veistaan : . 
na artikel 13 van Ons besluit van 7.Juni 1906 

(Staatsblad ·n°. 125), aangevuld .bij Ons besluit 
van 20 October 1915 (Siaatsblad n°. 433), 
warden ingevoei,,d drie nieuwe artikelen, lui-
dende als' volgt : · , -

Art. 14. ,,Van bet afleggei. van het candi- · 
daats-examen ter verkrijging van het doctoraat 
in de geneeskunde wordt, antler het in ·artikel 
132 der 'Hooger-onderwijswet gestelde . voor
behoud, vrijgesteld de bezitter van het getuig
schrift van _met gunstig g~volg afge!egd candi
da~ts-examen in de -geneesk1~nde aan de Uni
versiteit te Gent, de Universiteit te Luik, de· 

7" 
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Ka tholieke Uni versiteit te: Leu;en; <if de Vrije · 
Uni,:ersiteit te Brussel;" 

Art. _15. :_,,Van· het afleggen van het candi
daats exame11 ter verkrijging va'l het doctoraat 
in· de wis- eu natuurkunde wordt- voor het ·jaar · 

· 1!)17, onde;· het in artikel 132 der Hooger, 
·miderwijs;et gestelde ,oorbehoud, vrijge~teld 
de bezitter van het ·diploma van candidaat in de 
riatuurlijke wetenschappen (ter verkrijging van 
het docto'raat.in de-natuudijke wetenschappen), 
afgegeven a.oor de Uni V .,rs-iteit te Gent, de 
Universiteit te"Luik, de Katholieke Unive-rsiteit 
te Leuven;. of de Vrije -Uriiversiteit te Brussel." -
· · Art.16.~ ,,Van.hetafleggen v~nhetdodoraal
examen ter verkrijging van het_doctoraat in de. 
wis- en natuurkunde_wordt voor het jaar 1917,
onder het in artikel 132 der Ho'oger:oilderwijs-

· wet gestelde. voorbehoud, vrijgesteld dobezittei: 
--van het diploma van doctor in de riatuurlijke 

wetenschappen, afgogeven door de Unive:rsiteit 
_ te: Gent; de Uci versiteit te Luik, de Kathotieke 

. . 
bestaan zullen worden·.uitgegeve>i acht_.millioen 
zilverbons van twee 'en ~en halven gulden van 
den i~. artikel· i omschreven · uiterlijken -vorm; 
vertegenwoordigende een- kapitaa,J vari twintig. 
millioen gulden.'.' . 

· 2. Artikel' 2 vau Ons_ Besluit van 22 April 
1916 (Staatsbladn°, 168) ~ordtfi:\olezen als _ _;olgt: 

._ ,,Naar gelang daaraan de·b-ehoefte :!ilijkt te 
bestaan zullen worden uitgegeven twintig 
millioen zilverbons van een_ gu]d,a'!· van den in -
artikel 1 o:ins_chreveil ui'terlij_ken vorm, vertegen
-woordigende een kapit\l,al van twintig_millioen 
g11lden."- -

Onze_Miriister van Financiiin-is belast met 
de uitvoering van· dit"besluit;-dat•in.hej; Staats
blad en in de Staatscourant zt:tl worden geplaatst. 
:_ 's-Gra venhage, clen: 16tlen _Fe_bruari 1917 ... 

WILHELMINA. 
De _Minister van Finanoien, ANT. VAN GIJN. 

- (Uitgeg. 19 F~br. 1917.) 

Uoiversiteit te Le~ven, of de Vrije Universiteit te· ·16" _Februari 1917. · BESLUIT, tot .nadere -wijz_i• 
.Brussel.'; · · · ging 11an_het K~nirikl_ijk besluit.van 23 No-
:_ Onze Minister van Binnenlarid~clie ZakeI1 vember 190'6 (Staatsb/jj,d n?, 289), waarbij 
is belast wet de.uitvoering van dit beshiit, dat · aaµ de Vereeniging ,,Centraal Israiilietisch_ 
in bet Staatsbl,,d zal worden geplaatst 'oii waar- - _krankzinnige:ngesticht in Neder[and", g~-
van afschrift zal . Worden gezonden .. aan den vestigd te A m~terda_m, v_ergunning is V!)r• 

· R,i,ad .van·.St~te. · -- Ieend op een terrein in de gemeente_ Apel-
's Gra\,enhage, .den 14den Februari_ 19i7. -_doorn een gesticht voor krankzinnigen 

WILHELMINA. op te richten. S. :220. - . 
De ~Minister van Stoat, WIJ WILHEDivIINA, .. ENZ. 

Minister: van Binnenlandsche Zaken, ···Op ·de voordrac·ht van Onzen Minister-van 
CORT. v. D. LINDEN. Staat; Minister van Binnenlandsche Za;ken, van 

- (Uitgeg. ~ Maart 1917:) 13_ :Febr~ari 1917, n°. 1624, i°fdeeling Volks, 
ge:i;onclheid en Armwezen ; 

·rn Februari· 1917, BESLUIT, tot nadere bepa- • Gelet op de wet van ·27 April 1884 .(Staats
ling. van de hoeveelheden ·der uit te geven. blad n°. 96), laatst.,;lijk-gewijzigc\ bij de wet van 
zilverbons· ;a~ tw~e en een halven _gulden 27 April 1912 (Staat8blad·n°.,l65); 
en van een gulden. S. 219. · · Hebben gqedgey_onden en verstaa!l-: _--

W1J WILHELMINA, El'Z. ~e bepalen: 
- .:Qp de- voo~dracht van Onzen ·Minister van Eenig artikel. 
Financiiiµ van den· 13den Februari. 1917, _ Aaii artikel 2 van_ Ons_ beslirit van- 23 l'fo. · 

·no. 134, Geu .. Thes.-; :vember 1906 (Staatsblc,_d-n°.:289):wordt aan het 
Gezien : de wetten · van 6 Augustus. 1914- · slot. een nieuw, derde, lid to~gevoegd, Iuidend!')-

(8toatsblud n°~ 377) -en 30 December 1916 als volgt: · 
,(Stcatsblad n°. 592)- en Onze Besluiten _ van -: ,,Bovendien mogen in het gesticht gedurerid;, 
31 Maart 191.5 (Staatsblad n° .. 174) en: 22 April µet tijdv~k, e_indigende 31 December 1917, nog 
1916' (Staatsblad n°.- }68); 13 mannen _en _13, vroinve11 ,;erpleegd word.en''. 

Hebben goeclgevonden _ en verstaan te. be- Onze- Minister-van Binnenlandsche Zaken is 
'palen : ·:belast met de uitvoering van :il;t besluit, da,t 

Art. 1. A~-tikel 2 van Ons. Besluit· van in het Stc,,ctsblad_ zal worde_n -gepJaatst. · 
-31 Maart t915 (Staatsbldd n°: 174)", .zooaJs _-dat 's-Gra, ,enh,:i,ge, den -16den Februari' 1917. , _'. 
artikel is gewijzigd bij artikel 3 van Ons Ilesluit · · WILHELMIN_A. 
·van_22-April 1916 (Strratsblad n°. _168),-Cwordt De 11'/in. van Staat, Min. van Binnenl,. Zaken, 
_-gelezen _als volgt: · CORT y.- D. LINDEN,. 
· ,,Naar _gelang _daaraan· de behoefte ;blijkt te (Uitgeg. 3- !1fa(frt 1917.) 

' 
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HJ Februari 1917. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Ar. IJ van het Binnenaanvaringsregle
ment is· -niet ·slechts geschreven voor in 
beweging zijnde, maar ook voor stillig
gende veerponten: 

art. 1 der Wet van 15 Aprir 1891 _ (S. 91) _:; 
ei:J. art. 473 Sr., door _ voor overtreding van 
gemelde artikelen strafbaar ·te stellen· niet· hem; 
die eene veerpont foitebjk bedient; maar ,herri 
die die bediening voor zijne rekening do~t 
plaats vinden." 

Onder ,,veerman" is te vcrstaan degeen, In. art. 9 al. 3 van het ,,Reglement ter voor: 
die de exploitatie van- en de zorg voor koming van aanvaTing of aandrijving op· open
de pont op zich heeft genomen, onver: bare wateren van l>et 'Rijk, die voor de scbeep
schillig'. of hij telkens dat veer ul dan niet vaart openst'aan" wordt voor de naleving der. 

· persoonlijk bedient. - bepalingen omtrent de nachtelijke vetlichting 
Zoowel · in art. 473 Sr. in vcrband met van gier- en veerponten gezegd, dat de veerman 

art. 85 Sr. als in art. 1 cler Wet van 15 als schipper wordt beschouwd. Raadpleegt 
April 1891 (S. 91) is onder ,,scbipper" t,!l men nu van Dale ten aanzien van bet begrip 
verstaan de gezagvoerder van het vaartuig. ,,veerman", dan vindt inen dit omsohreven 
Het antwoord op de vraag, wie als gezag-; als : ,,iemand, die met eene pont of schouw de 
voerder van een vaartuig is te beschouwen, lieden overzet". Het eiscbt derbalve niet 
hangt af zoowel van den aard van het. streng de niaterieele handeling van bet over
va'artuig als van de ter sprako komende· zetten, doch kan ook slaall' op den:gene, die een 
verplichtingen. veer in eigendom heeft of daarvan pachter is 

In verband hiermede heeft bet regle- en da.t voor· eigen rekening door een knecht 
ment, den veerman ten aanzien der lich- laat bedienen: Dat ,,veerman" ovel'igens niet 
ten· als gezagvoerder of schipper beschou

. wende, dat begrip niet buiten zijn wette-· 
Jijke grenzen uitgebreid. 

(K. B. 18 Mei 1892, S. 102 art.· 9.) 

Voorzitter: Mr. A. llf. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. H. M. A. Savelberg, ,Tbr. Rh._ 
Feith, Dr. L. E .. Visser en J. Kosters. 

P. J. H: C., enz:, requirant var> cassatie tegen 
een · vonnis van de· Arr.-Rechtbank te . 's-Herc 
togenbosch van 7 December 1916 (zie verder 
concl. adv.-gen.) [gepleit door Mr. J. W. van den 

.Broe),, te Nijmegen]. · · 

Conclusie van den -Advo<'aat-Gimeraal Mr. 
Tak. 

Namens requirant die, met ve1·nietiging .van 
een vonnis van deil Kantonrechter te Boxmeer 
van 26 Augustus 1916, door de Arr.-Rechtbank 
te· 's-Hertogenbosch op. 7~ Decemper jl. werd 
schulclig verk!aard aan : ,,bet· a!s schipper niet 
in acht nemen- der wettelijke voorschriften 
vastgesteld tot voorkoming van aanvaring of 
aandrijving", en deswege veroordeeld is in 
eene geld boete van· f 25 su bsidiair 5 dagen 
heohtenis, zijn door diens- g<;>machtigde, for 
ondersteuning van bet tijdig tegen · laatst

. gemelde beslissing ingesteld cassiJ,tieberoep, · bij 
memorie - nader bij pleidooi toegelicht - een 
tweetal middelen aangevoerd, waa-rvan als 
eerste : ,,Schending_ van art. 9 van bet K. B. 
van 18 Mei 1892 (S. 102), art. 1 cler Wet van 
22 Juni 1891 (S. 125) -- bedoeld moet zijn 

met ,,sc{bipper" mag worden vereenzelvigd, 
komt d uiclelijk uit bij vergelijking van art. 9 
met art. 32, daar ]aatstgerioemde be,,aling enkel 
van ,,de scMppers van veerporiten" · spreekt, 
kennelijk in den zin van ,,de bestuurdNs van 
veerponten", hetgeen in art. 9 niet uitdrukkelijk 
gevorderci' word.t. · Waar nu nit requirants· 
erkentenis bleek, dat hij het vlak · bij zijne 
berberg gelegen veer in pacht bad- en dit liet . 
bedienen door een achttienjarigen:· jongen, die 
geheel aan bem_ ondergeschikt was, kon· de 

.Recl>tbank op grond vari de daaruit voort
vloeiende aamv~jzingen, wier kracbt in cassatie 
onaantastbaar is; aannemen, dat beklaagde. de 
,,veer,nan". was en dus a,]s ,,schipper" moest 
worden aange\nerkt. 

Aan bot slot van J,et midctel wordt nog 
beweerd dat, indien inderdaad terecbt is 
beslist, dat een ,,veerman" geen ,,s"hipper" 
behoeft te zijn, art. 9 al. 3 van bedoeld regle
ment ·zou strijden met art. 1 der Wet van 
15 .April 1891 (S. 91), hetwelk spreekt van 
voorschrifien, vast te stellen b~j algemeenen 
iraatregel van bestuur en in_acbt te nemen door 

. s~hippe1s of sohepelingen 
- Daargelaten de vraag, of Uw Raad deze grief 
zou dJogen onJe.rzoeken r .. fa. rakende de inner~ 
lijkr waarcle der wet, scbijnt zij •mij ongegrond, 
daar eeno opdracht, als in art. 1 van evenge
noemde wet aan de Kroop gegeven, tevens 
orrivat bet recht_ van aamvijzing der personen, 
voor wie de titel van-schipper. of sohepeling zal 
gelden. · 

Als tweede verweer is gesteld : ,,Sc'.bending 
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van a-:-t. 9 en van art. 11 van voormeld Kon. 
"Besluit, door op eene vastgemeerd liggende 
veerpont niet ret !aatstgemeld, maar bet eerst
gemE/ld artikel toe te pas~en." 

0o:ii: deze klacbt acht ik onjuist. Art. 9 
tocb geld t, blij kens de redactie daarvan en 
zooa!s ten overvloede eene vergelijking · met 
art. 32 bewijst, ?Oowel voor stilliggende a]s voor 
varende veerponten, terwijl de toevoeging aan 
,,veerponten" van de zinsnede: ,,die zicb bewe
gen langs een dwars door bet vaarwater gelegen 
ka,bel", niet vordert ,,een in beweging zijn", 
<loch klaarblijkelijk cloelt op een afgebakenden 
en vasten weg. 

Ik concludeer -mitsdien tot verwerping van 
het beroyp, 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gelioord bet verslag van den Raadsheer Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie en 
pleiclooi, lnidende: (zie conrl. a::lv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis met quali
fioatie en strafoplegging als voonneld, ten laste 
van requirant bewezen is verklaard, dat bij 
den .9 ,Juli 1916 des voormiddags circa 12½ uur 
te Afferden, ge'.m.eente Bergey, (L.) a]s srhipper, 
iminers als ,,veerman" van de aldaar in de 
ri:vier ,,de Maas" gelegen veerpont·, ~elke zicb 
beweegt Jangs een dwars door het vaarwater 
gelegden kabel, niet beeft gezorgd dat die veer
pont toen op een boogte van ten minste 6· M. 
boven water van een heldergroen licht en 1 M. 
looclrecbt claaronder van een helder wit licht 
voorzien was ; 

0. -betreffende bet tweede middel : 
dat dit micldel blijkens de toelicbj;ing hierop 

. steunt dat de in art. 9 van. bet Binnenaan
varingsregle'ment ·voor veerponten voorgescbre
ven lichten alleen gevoerd moeten woden door 
in beweging zijnde, wellicht door tot varen 
gereed liggencle ponten, maar nietAoor ponten, 
welke, als ten deze bet geval is, vastgemeerd 
zijn, welke ponten integencleel de licbt~n, in 

· art. I I voor gemeerd liggende vaartuigen voor
geschreven, moeten voeren ; 

0. hleromtrent: 
dat art. 9 van bet Binnenaanvaringsregle: 

ment bet voeren der daarin genoe~de licbten 
voorscbrijft aarr gie,ponten en aan v~erponten, 
die zioh bewegen !angs een dwars door betvaar-
water gelegden kabel ; · 

dat reeds nit de inkleeding van deze bepaling 
volgt clat zij niet slecbts geschreven is voor in 
beweging zijnde veerponten, dus veerponten, 
terwijl zij zioh op de voorschreven wijze bewegen, 

maar voor veerponten, welke zicb op die w(jze 
plegen te bE;wegen, dus ook als zij stil liggen ;-

dat dit verder steun vindt in de bepaling van 
ar\. 9 al. :i, betwelk de zorg voor de naleving 
van <lit gebod legt op den veerrnan, waaronder 
zoowel blijkens bet spraakgebruik als blijkens 
de tegenstelling met art. 32 van bet reglement, 
waarin hij, die op een gegeven oogenblik de 
in beweging zijnde pout bestuurt, als sPhipper 
wordt aangeduid, is te verstaan degeen, die de 
exploitatie van en de zorg voor de pont op zich 
beeft genomen, onverschillig of hij telkens dat 
veer al clan niet persoonlijk bedient,. welk voor
scbrift geen zin zoude hebben, inr:lien bet 
artikel beperkt ware .tot vPrende ponten; 
_ dat art. 9 verder ook eenig onderscheid niet 

maakt tusschen korter clan we! !anger tijd 
st_illiggende veerponten of tussPhen varens
gereede clan we], gelijk blijkens het vonnis ten 
deze het geval was, vastgemeerde ponten, zoo
dat de Rechtbank terecht heeft geoordeeld dat 
da bij dagvaarding becloelde pont de in art. 9 
voorgeschreven lichten · diende te dragen, en dit 
midde!· dus ongegrond is; 

0., dat blijkens de toeliohting aan het eerste 
middel de volgende grieven ten grondslag 
liggen, namelijk : , 

a. dat requirant, die de veerpont slechts 
exploiteerde, niet zelf bediende, niet was veer
man m den zin van. art. ·9 al. 3 van meerge
noemd reglement ; 

b. dat, indien requirant inderdaad in den zin 
van die bepaling veennan zou zijn, dit voorschrift 
niet geldig_warn, omdat clan daar in ,,veennan" 
een wijdere beteekenis zou hebben clan ,,schlp
per" terwijl art. 1 der Wet van 15 April 1891, 
wa.arop bet reglement steunt; de Kroon slecbts 
bevoegd verklaart tot het vaststellen van voor
schriften, door scbippers in acht te neinen; 

0. betreffende a. : 
dat de Rechtbank blijkens bet vonnis als 

va~tstaande heeft aangenomen dat requirant de 
bewuste veerpont exploiteert en daar een bedien
de heeft opgezet, die we! is waar de ma.terieele 
handelrng van bet overzetten doet ~n de veer
gelden in ontv~ngst neemt docb de ontvangst 
moet afdragen en een gewoon bediende is ; 

dat de Rechtbank met bet oog op deze feite
lijke bevinding in verband met de bij bet voor
gaande midclel uit-eengezette beteekenis van bet 
begrip ,,veer~an" terecbt requirant als veer- . 
man beeft bescbouwd, zoodat deze grief onge
grond is; 

0. betreffende b. : 
dat zoowel in art. 473 in verband met 

r.l't. 85 Sr. als in art. 1 der genoemde Wet van 

------ -- ---- . -
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1891 onder schipper is te verstaan de gezag-. 
voerder van het vaartuig ; 

dat het antwoord op de vraag wie a.ls gezag
voerder van een va.artuig is te beschouwen, · 
afha.ngt zoowel van den aard van het vaartuig 
als van de ter sprake komende verpliohtingen ; 

dat het hier eenerzijds geldt een veerpont, 
die zich langs een dwars door het va;rwater ge- -
legden kabel beweegt, dus een vaartuig, dat 
telkens slechts voor betrekkelijk korten ·tijd zijn 
ligplaats verlaat om langs een vrijwel bepaa!de 
baan naar de overzijde van het vaarwater te 
gaan en waarvan de bediening dikwijls geschiedt 

· 'door ·bedienden nf ·huisgenooterr van den -veer
man, wien het vervoer aangaat, terwijl anderzijds 
de in art. 9 opgelegde verplichtingen niet be
treffen de leiding van het sohip gedurencle de 
vt1,art, maar het voeren van liohten, w~lke gelijk 
boven is overwogen, ook gedurende het stil
liggen moeten woden gevoerd en waarvan de 
aanwezigheid ter ligplaats van het va.artuig 
kan en moet worclen nagegaan ; 

dat het reglement, onder deze · omsta.ndig
heden den veerman-ten a.aniien van het voeren 
dier lichten als gezagvoerder of sohipper· be.
schouwende, ~at begrip niet buiten zijn wette
lijke grenzen heeft uitgebreid ; 

dat dus ook deze grief niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. ·(N. J.) 

21 Februari 1917. BESLUIT, tot aanw1Jzmg, 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet, van het ,,Roonisch-Katho
.liek gymnasium te Eindhoven", van het 
bestuur der Sint-Augustinusstichti_ng te 
Utreoltt. S. 22i. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen MinistJr v;n 
Staat, Minister van Binnenlandsche 7.aken van 
27 Januari 1917, n°. 910/3, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijswet ;_ 
Den R'.Lad van State gehoord (ad,ies · van 

13 .Februari 1917, n°. 13); 
Gelet op·het nader rapport van Onzen v_oor

noemden MinisteF van 17 Februari ·1917, n°. 
232P, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het ,,Roomsch-Katholiek gymnasium te 

Eindhoven" vari het bestuur deF Sint-Aug11sti
nusstichting te Utrecht, met jngang van 1 Maart 
1917, voor een tijdperk van zes jaren aan te 

-wijzen als ·hevoegd, om,- met inachtneming_der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 

zijne leerlirigen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van ·bekwaamheid tot universitaire studien a£ 
te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk 
gesteld. 

Onze Minister van Bmnen!andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan· afschrift ~ ·zal worden 
gezonden aan den .Raad van State. 

's-Graverihage, den 2lsteri Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De ,Winister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D. LINDEN. 
(Uitgeg. 12 ,Waart 1917.) 

21 Februari 1917. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging: 

1°. van het Koriinklijk besluit van 
28 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 144) tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum der geneeskundigen 
in het provinciaal krankzinnigengesticht. 
,,Meerenberg" te Bloemenddal, · en 

2°. van, het Koninklijk besluit van 
2_2 Maart 1904 (Staatsblad n° .• 65), waarbij 

· aan het Bestuur der provinoie Noord
holland vergunning . is verleend op een 
terrein in de gemeente Gastricum een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten, 
s. 222: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht .van Onzen ·MinistElr van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
19 Februari 1917, n°. 1942, afde_e_ling Volks-
gezondheid en Armwezen; · 
· Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de we~ van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : -
Art. I. Aan artikel 1 van het. Koninklijk 

besluit van 28 Augustus : 1888 (Siaatsblad 
n°. 144), zooals dat artikel -laatstelijk gewijzigd
is bij Ons besluit van 12 Februari 1917, no. 55, 
worclt een. nieuw, tweede, lid toegevoegd, lui
dende als volgt : 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 1 April 1918, in het gebouw tot 
stand gebracht krachtens de vergunning, ver
leend bij Koninklijk besluit van 30 November 
1885, n°. 1-9, nog 20 en in het oudere gebouw 
nog 25 vrouwen worden verpleegd." 



21-22 F ~ B~ UAR.I. 104 

::, Art. IL Aan artikel 2 van Ons besluit van 
22, ,Maart 1904 (Staatsblad n° .. ·65), .gelijk dat 
artikel is gewijzigd bij Ons besluit van 16 Octo
ber· 1909 (Staatsblad n°. 340), wordt een 
derde, lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijd'vak, eindigende 1 April 1918, nog 25 
vrouwen worden verpleegd.". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblall zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsteri Febl')lari 1917: 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
.i!Iinister vctn Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LIND)lN. 

(Uitgeg, 8 1lfaart 1917.) 

21 Februari 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen ·tot- af
wending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. t-!. ~23. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing cler wet van 

·26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van.9 Juli 1915 (Staatsblad 

. n°. 314), tot -vaststelling van buiterigewone 
maatregelen_ tot afwending van eenige .besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en ·gevolgen noodzakelijk is .wegens het voor
komen van pest en Aziatische cholera op enkele 
plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
8 Januar:i . 1917, · n° .. 15750,. afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen ; 
- Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Februari 1917, n°. 105) ; 

Gelet op · het nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 16 ·Februari 1917, n°. 1618, 
·afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
te bepalen: 
Art. 1. Yerboden zijn, tenzij met vergun

:ning va.n Onzen :Minister van Binnenlandsche 
Zaken en met inachtneming van de door dezen 
ter voorkoming van verbreiding der besmetting 
te geve'n voorschriften : 

1 o. onderzoek van person en en goederen op de 
aanwezigheid van pest:Srnetstoffen door middel 
van pI'oE'' i1eming op dieren ; -
· 20. het verriehten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pe.st lijdende '.zijn geweest ; 

· .3o. het verr:ichten van-lijkopeningen op lijken'. 
van 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 BinnenJandsclie· 
Zaken ter vc:>orkoniing van verbreiding der
besmetting. te geven voorschriften, het vervoer 
van stoffen, die pest- of cholerasmetstoffen he
vatten of verdacht ,vorden dit te doen. 
. 3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 

kracht. blijft, treedt in werking met ingang van: 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant, ~aarin het;; 
is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer:ing van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staatscou-• 
rant zal word en geplaatst en waarvan afachrift 
zal warden gezonden aan den _Raad van State.• 

's-Gravenhage; den 2lsten Februari 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, .llfin. van Binnenl. · Zciken, 
CORT v. D. LINDEN. 

:, (Uitgeg. 20 .il,Jaart 1917.)' 

22 .Febrnari 1917. · WET, houdende- bijzondere· 
rnaatregelen ·met hetrekking tot de lich-· 
ting ·1918. S. 224. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bijzondere maatregelen met betrekking tot 
de lichting der militie van 1918 noodig zijn; 

· Zoo_is het, dat Wij, den }J,aad vari '8tate, enz. · 
Art,. '1: Met afwijking van de hepalingen der 

Mili_tiewet geldt te~ aanzien van ·de ingeschre
venen voor de lichting der militie van 1918 
het bepaalde in de volgende artikelen. 

2. -De bepalingen betreffende het verleenen 
van vrijstelling van -.den dienst _ worden niet 
toegep11st, voor zooveel betreft : -

vrijstelling wegens eigen. vrijwilligen clienst ; 
vrijstelling wegens broederdienst ; 
vrijstelling wegens aanwezigheid van in het-. 

zelfde jaar geboren broeders of halfbroeders; 
vrijstelling wegens kostwinnerschap; 
vrijstelling wegens toekomstige woonplaats 

in de kolonien of bezittingen des Rijks in 
andere werelddeelen. ' 

3. De woorden ,,na het. sluiten der tweede 
zitting. van den militieraad" worde·n heschouwd 
niet in art. -36, vierde lid, eersten volzin, der 
Militiewet voor te komen. 

4. Er heeft geen zitting van tnilitieraden 
plaats, noch. henoerning · va1i voorzitters, leden 
en secretarissen dier raden of van huh plaats-· 
vervangers. 
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· 5. Het bepaalde -in art. 60, tweede lici; 
tweeden volzin, eh in ·art. 61 der Militiewet 
is i1iet van kriicht. 
· Indieu· het gevoelen yari de geneeskuridige 

leden van den keuringsraad omtrent de ge
schiktheid van een ingeschrevene niet van 
gelijke ·strekldng is, wordt de ingeschrevene 
voor geschikt gehouden. · 

6.- De loting, bedoeltl in ar~. 62 der Militie
wet; wordt ·niet gehouden. 
- 7. Alle ingeschrevenen zijn ·.besteind 0111 bij 

de inilitie te ,vorden ingelijfd, uitgezonderd zij : 
1 °. die voor den dienst bij- de militie onge

schikt zijn bevonden ;' -
2°. die bij onherroepelijk geworden uitspraak 

- voorgoed of tijdelijk van den dienst zijn v.rij-
gesteld; _ 

. 3°. die, bij-onherroepelijk geworden uitspraak 
van den dienst zijri uitgesloten·. 

8. rn- het tweede lid onder c en in het vierde 
lid van art. 19 der Militiewet wordt voor 
,,1 September" gelezen: ,,1 Juni". -

9. Bij de zeemilitie kan ·een grooter getal. 
person.en worden ingelijfd · dan in art·. 4, tweede 
lid, der Militie~et is vermeld. 

iO. De opening' van de zitting van deri keu
ringsraad, de regeling ·van de w'erkzaamheden 
van- dien raad, de termijil.en betreffende het 
aan vragen vai; v'r.ijstelling, de tijd va11 d~ in
lijving en hetgeen verder op de inlijving betrek
king h~eft of daarmede verband houdt, wor
den, voor zooveel noodig, nader. door Ons of 
door de door Ons· aan te wijzen autoriteit 

· geregeld, met af,vijking, desvereischt, van de · 
geldende wettel.ijke voorschriften. 

11. Z.ij, die worden ingelijfd v66r het tijd
stip, waarop zij volgens de Militiewet zonden 
moeten worden_ ingelijfd, kunnen in werkelijken 

. dienst worden gehouden tot het tijdstip, waarop 
zij naar den gewone:ti. regel · in het genot van 
groot verlof zouden worden gesteld ii1 geval va11 
inlijving op den normalen tijd, zulks onvermin
derd hun verplichting tot lange~ verblijf in wer
kelijken dienst, welke uit de wet van 3 Augustus 

. 1914 (Staatsblad n°. 350) mocht voortspruiten. 
12. Deze wet treedt- in-werking m~t ingang 

van den ·dag na dieri harer afkondiging. 
Lasten ·en bevelen;·enz.' .: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 'Fe

bruari 1917. 
WILHELMINA. 

De jJfin·ister van Oorlog, BosB60M. 
De 11iinister van 1,Iarine, J. J. RAMBONNE'.J'. 

De 1liinister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 23 JJ'ebr. 1917.) 

22 JJ'ebruari 1917. WET, tot vaststelling in· 
·de tegenwoordige buitengewone cimstan- · 
digheden van bepalingen - in het belang 
van eene ineer afdoeride beteugelirig val?
·smokkelliandel. ~- 221'. 

·WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doeg te weten: 
Alzoo Wij · in overweging ·genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is in. de tegenwoordige 
buitengewone omstan:digheden bepalingen vast 
te stelleri in het belang van eene meer afdoende 
beteugeling van smokkelhandel ; 

Zoo is het, dat Wij; den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten aanzien van-· personen, ver 0 

dacht of b~klaagd van e~nig misdrijf inge-
. volge de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 344), gelijk die is gewijzigd bij de ·wet 
van 31 December 1915 (Staatsblad n°. 532), 
of ingevolge de wet van 31 December 1915· 
(Staatsblad n°. 533), zijn voorloopige aanhou
cting, gevangenneining _ en gevangenhouding 
toegelaten op denzelfden voet, waarop die 
kunnen worden 'toegepast ten . aanzien van 
verdachten of beklaagden van een misdrijf, 
waarop · als maximum e!)ne gevangenisstraf 
.van vier jli:ren: of meer is gesteld. · 

De bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering ten aanzien van alles wat de voor
loopige hechtenis betreft, · zijn ten d~ze van 
toepassing. Is de zaak tegelijk met het ver-

. leenen van rechtsingang naar · de terechtzit 0 

ting verwezen, clan zijn echter niet van toe- , 
passing de artikelen 132 eri 236, eerste lid, 
van dat wetboek. 

2. De voorloopige hechtenis, wegens een 
der in artikel 1 bedoe!de misdrijven opgelegd, 

_kan mede ·worden· ten- uitvoer gelegd in straf
gevangenissen of andere plaatsen, door ·onzen 
:Minister van· Justitie aan te wijzen. In dat 
geval gescbiedt de tenuitvoerlegging overeen
komstig tie regelen, door dien Minister te 
geven. 

3: .,Indien plaatsgebrek· in de strafgevange
nissen naar het oordeel van Onzen .Minister 
, van J ustitie da,~,rtoe noopt; kan de l\'Iinister 
. vergunnen, . dat de gevangenisstraf, wegens 
een der in artikel _ 1 bedoelde misdrijven cip
gelegd, geheel of gedeeltelijk wordt ten uitvoer
gelegd in Rijkswerkinrichtingen · of aridere 
plaatsen, door hem aan te wijzen. In dat ge
val geschiedt de tenuitvoerlegging, in Rijks
werkinrichtingen, op den voet van de straf 
van plaatsing in•eene Rijkswerkinrichting, voor 
zoover Onze voornoemdc · :Minister niet andera 
bepaa]t, en, .op andere plaatseri, overeen
komstig de regelen, door hem te geven. 

4. Bij veroordeeling wegens een der in arti-
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:kel 1 bedoelde misdrijven kunnen ook worden 
·verbeurd ·verklaard : · 

1 °. de · voorwerpen, ten aanzien waarvan de 
-rechter beslist, dat zij geacht moeten worden 
voor het· goed, waarvim de uitvoer, het vervoer 

-of de nederlage verboden was, geheel ·of ge
deeltelijk in de plaats te zijn getreden ; 

2°. de voorwerpen, door middel va!l het mis
drijf verkregen of waar D)-ede het misdrijf is 
gepleegd. · · 

'5. . Bij veroordeeling weg~ns eenige over
treding ingevolge de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) kunnen, voor zoover ·bet 
strafbare - feit bestaat · in ··verboden· invoer, 
uitvoer, vervoer of nederlage van goederen, 
worden verbeurd verklaard : _ 

1°. het goed, waarvan de invoer, de uitvoer, 
.het .vervoer of• de nederlage verpoilen· was ; . 

2°. de voorwerpen, ten aanzien waarvan, de 
:rechter beslist, dat zij, geacht moeten worden 
voor ~et onder 1°. bedoelde go_ed geheel of ge
<leeltelijk in de. plaats te zijn getreden ; 

3°. de voorwerpen, door middeLvan de pver
-treding·verkregen of waarmede de o;ertreding 
is gepleegd. 

6. Deze wet treedt in· werking op· een door 
Ons te bepa_len ·tijdstip. _ · 

Zoodra de_ tegenwoordige buitengewone om
. standigheden hebben 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-Gravenhage; den 22sten 

· :Februari 1917. 
WILHELMINA. 

· De,, 1l1inister van Justitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 22 Febr. 1917:) 

22 Februari '1917. , BESLUIT, tot tijdelijke, 
buitenwerkingstelling van· eenige bepa
lingen van het Koninklijk bes_luit van 
22 Juni 1916 n°. · 13 (Indisch Staatsblad 
n°. 605) en van het daarbij vastgestelde 
reglement. ~- 2:W. - · ' 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op· de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 17 Februari 191-7, 9de Afdeeling, 
no. 41; 

'Den Raad van _-State gehoord (advies van 
20 Februari 1917, no. 72) ; 

Gezien de nade~e voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 21 Februari 1917, 
9de Afdeeling, n°. 49 ; 

Hebben goedgevonden,-en verstaan : 
Art. 1. Ons besluit van. 22 Juni 1916 

n°. 13.(Indisch Staatsblad n°. 605) {)Il het daarbij 
· vastgestelde. reglem~nt, - wprden, voor zooveel 
betreft de voorschriften omtrent het re:cht 

· op overtocht van N ederland_ naar N ederlandsch
Indie en omgekeerd, tot nadere bepaling 
buiten werking gesteld. ·' 

. 2. Onze Minister van Kolonien wordt ge
machtigd om, gedurende den tijd dat de in 
artikel 1 bedoelde bepalingen buiten werking 
zullen zijn, ter zake -van het vervoer van lands
reizigers van Nederland naar Nederlandsch
Indie en omg~keerd, zoodanige regelingen 
te treffen en overeenkomsten aan te gaan als 
hem noodzakelijk mochten voorkomen ; 

met bepaling dat de daaruit voortvloeiende 
kosten ten laste van de Indische begrooting 
ko~en. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na diet\ de~ dagtee
kening van het Staat_sblad en van· de Staats
courant, waarin het is geplaatst ·en werkt te
rug tot 9 Febrriari 1917. · 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwel~ gelijk0 

tij_dig in het Staatsblad- en _in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad' van St_aj;e 
en aan de Algemeene Rekenkamer . 

's-Gravenhage, den 22sten ·Februari 1917. 

. WILHELMINA. 

De Minister ·van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 6 1Waart 1917.) 

23 Februari 1~17. BESLUIT,- ter bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet van den 
16den December 1916 (Staatsblad n°. 549), 
houdende ,wijziging en aanvulling van de 
wet van den 2lsten Juny 1881 (Staats
blad n°. 70), tot .inrigting eener dienst 
ter verzending met de post van pakketten, 
een gewigt van 5 kilogram niet te -boven 
gaande, in werking treedt. S. 227., 

WIJ WILHELMINA, ENZ._ 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 20 Februari_ 1917, n°, 13, Af_
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel. 8 der wet van deµ 16den 
December 1916 (Staatsblad n.0 • 549), houdende 
wijziging en aanvuiling van de w:et van den 
2lsten Juny 1881 (Staatsblad n°. 70) tot inrig- _ 
ting eener dienst ter verzending met de post 
van pakketten, een gewigt - van· 5- kilogram 
niet te boven gaande ·; · 

-Hebben goedgevonden-en verstaan: 
te bepaleQ, hetgeen volgt : 
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·. ·Eenig artikel. - . ·. . 
De· wet ·van ._.den 16den• December 1916 

(Staatsblad ri0 ._ 549), · hotidende wijziging en 
.aanvulling van de wet van den 2lsten Juny 1881 
(Staatsblad i1~: 70) tot inrigting eener dienst ter 
verzending m,et de p9st _van pakketten,_ een 
gewigt ··van 5- kilogram niet te boven gaande, · 
treedt in werking den. lsten Maart 1917. 

Onze Minister van Waterstaat is be1ast niet 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in ·het 
Staatsblad en in de • Staatscourant zal worden 
geplaatst. · · / 

,'s-Gravenhage;·den 23sten Februari 1917. 
- WILHELMINA ~ 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg, 28 Febr. 1917.) 

26 Februari 1917. BESLUIT, tot· het in staat 
van beleg verklaren. van imkele gemeen
ten des Rijks. S; 228. 

WIJ WILHELMINA, - ENZ. 
Op de voordracht van <:J.en Raad van Minis: 

ters _van 24 Februari 1917; - , 
(½,let 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 1 Maart 1917, warden _in 9-e 
provincie Geklerland de gemeenten }3rummen, 
Doorwerth, Renkum en Voorst'fn staat van be
leg verklaard. 

Onze Ministers van Oorlog,_ van Marine, 
van Buitenlandsche Zaken, van J ustitie, van 
Bimienlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverh;id en 
Handel · en: van Kolonien zijn, ieder voor-. 
zooveef hem betreft, belast: met· de. uitvoering 
van dit Besluit, hetwelk in het -Staatsblad 
en in de Staatscourant zal word~n geplaatst en 
waarvan afschrift ial worden gezonden · aan de 
Algemeene -Rekenkamer. 
· 's-Gravenhage, den 26sten Februari 1917. 

. . WILHELMINA. -

De tijdelijk- Voorzitter van den 
Raad van· Ministers, 
CORT_ V.- D. LINDEN. 

(Uitgeg. 27 Febr.-1917.). 

27 Februari 1917. BESLUIT, tot net treffen v'an 
bijzondere maatregelen met betrekking tot 

.. de lichting der iniliti~ van 1918. 8. 229. 
•WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de ge~eenschappelijke voordracht · van 

. Onzen,. Minist\)r--van.,-Oorl9g, •.. Onzeri -Minister 
van . lfarine en Onzen Minister van Staat, 

191,7 

Minister van Binnenlandsche .Zaken · van 
24 JJ'ebruari 1917, Kabinet, letter U25 ; 

Gezien ~rt. 10 der ~et van 22 Februari 1917 
(Staatsblad no. 224); 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
De reg~ling van al hetgeen ingevolge- art: 10 

der ·wet van . 22 · Februari 1917 (Staatsblad· 
n°. 224) ~10et worden verricht, geschiedt door.. -
Onzen Minister van Oorlog, in overleg, · voor 
zooveel noodig, met Onzen Minister van Marine 
en Onzen Minister · van Binnenlandsche Zaken. 

Voor zoover het echter ~nderwerp~n betreft, · 
die moeten worden ·geacht · uitsluitend -te be.
hooren tot -het gebied van het Departement· 
van Marine, geschiedt de ;egeling door· Onzen 
Minister van Marine. 

Onze Ministers van Oorlog, -van Marine. en· 
van Bfrmenlandsche Zaken zij~, -ieder voor. zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit beshi,it, dat · in liet Staatsblad ·zal worden 
geplaatst. 
. 's-Gravenhage·,. den 27sten Februari 1917 .. 

. . • WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosBDOM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBON·NET. 

De -Minister· van Staat, 
Minister van Binnenla~dsche. Zaken, 

CORT. v: D •• LINDEN. . . 
· (Uitgeg. 28 Febr. 1917.) 

27 Februari 1917. BESLUIT, tot vaststelling 
van . het tijdstip 'van inwerkingtreding 
van de wet van 22 Februari 1917 (Staats. 
blad n°. 225), houdende_ vaststelling in d~ 
tegenwoordige buitengewone omstandig- . 

· heden van bepalingen .in .het belang van 
eene ineer afdoende beteugeling·van smok: 
kelhandel. S. 2:30. 

Bepllalrl op l J,laart -1917. 

2 ·Maart 1917. BESLUIT, houdende machti-· 
ging .tot · uitgifte - van sc)latkistbiljetten 
en schatliistpromessen. volgeµs de wet 
van 4 April 1870 (Efta~tsblad n°. 62), 
iaatstelijk gewijzigd ·bij die van 15 Juni 
1912 (Staatsblad n°. 240) en de--wet van 
5 - December 1881 (StaatsMad n°. _ 185). 
s. 231." 

2 Maart 1917. BESLUIT, tot wijzfging va~ -
, het Koninklijk besluit van 16 December · 
. 1915 (Staatsblad.n°. 510), houdende·vast.

stelling- vaff. bepalingen omtre~t behan-
. ___ ..deling._en--v.er.voer .van ,afgeroomde melk, 

karnemelk en wei. S. 211:L · 
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· -WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit 
van 16 December 1915 (Staatsblad n°. 510), 
houdende vaststelling van bepalingen ointren t 
behancteling en vervoer van afgeroomde melk,
karnernelk en wei, noodzakelijk is ; 

'Gezien artikel 15 der Wet van 20 Juli 1870 
(Staatsbfad n°. 131) tot rageling van het -vee
artsenijkun'.lig Staatstoezicht en de veeart
senijkundige politie·, gewijzigd bij de Wetten 
van 1 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 123), 

- 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 15 April 
1896 (Staatsblad n°. 68), 21 Juni 1901 (Staats
blad no. 157) en 16 April 1915 (Staatsblad 
n°. °196); _ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbou·w, Nijverheid en Handel van 9 Febru
ari 1917, Directie van den - Landbouw, n°. 
2729, 3de Afdeeling ; 

-Den Raad van State geboord (ad vies -van 
20 ]'.ebruari 1917, n°. 70); 

Gelet op het nader rapport van _Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1917, 
Directie van den Landbouw, n°. 4936, 3de 
Afdeeling; 

Hebb.en goedgevonden en verstaan: 
· te ·bepalen : · 
·De onderdeelen I en II van Ons besluit 

va:U 16 December 1915 (Staatsblad n°. 510), 
houdende vaststelling van bepalingen orntrent 
behandeling en vervoer van afgeroomde melk, 
karnemelk en wei, worden gelezen als volgt : 

,, I. te bepalen, dat in inrichtingen, waarin 
melk van vee van-meer dan een eigenaar wordt 
verwerkt, de afgeroomde melk, de karnemelk 
en de wei, voor zoover zij eindproduct zijn, 
onmiddellijk na haar ontstaan tot zoodanige 
temperatuur moeten worden verhit, clat deze 
_producten, zoo .noodig na opheffing van _den 
zuurgraad ten aanzien van hunne reactie 
t_egenover lakmoespapier, bij vermenging 1~et 
waterstofsuperoxyde,oplossing en zoutzure para
phenyleendiamine-oplossing binnen vijf minu
ten niet verkleuren, tenzij genoemde producten 
door verhitting van de melk of_ den room, 
waarvan zij afkomstig zijn, voormelde reactie 
bereids niet meer vertoonen ; 

II. te verbieden het vervoeren van afge
roomde melk, karnemelk en wei, die, zoo noo
dig na opheffing van den zuurgraad ten aanzien 
van hare reactie tegenover lakmoespapier, 
l.•ij vermenging met waterstofsuperoxytle-op
lossing. en zoutzure paraphenyleendiainine-op
Jossing binnen vijf rninuten verkleuren ;". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met- de uitvoeri.ng van dit 
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besl it, hetwelk ·;n het Siaatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift- zal worden 
gezonden aan den Raad ·van · State. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,
PosTHUMA •. 

(Uitgeg. 15 Maart 1917.) 

;l 1llaarl 1917. MISSIVE van den .Minister van 
Binnenlnndsch_e Znk:en aan ~e Commissa
rissen der I, oningin betreffende inschrij-' 

· ·ving · van In landers en Chineezen in be
volkingsregisters. 

De Minister vnn Koloniea heeft, met verzoek 
om de noodige verbeteringen te bevorderen, er 
mijne aandacht op -gevestigd, dat blijkens in
gesteld onde.rzoek-niel a/le in Nede1·lirnd verblijf 
houdende Inlanders uit de Kolonien en Uhi
neezen in de bevolkingsregisters worden in
geschreven en dat de bestaande statistische 
publicaties nopens de bevolking hier te lande 
geen licht geven omtrent het aantal dier per
sonell', hier te lande ·vertoeyende. 

De onvolledigheid van voormelde statistiek· 
ten aanzien van bedo_elde personen houdt vol
gens het ingewonnen bericht van den directeur 
van bet Centraal Bureau voor de Statistiek. 
verband met de nalatigheid van de gemeente
besturen, om gehrnlde personen in de bevol--
kingsregisters in te schrijven. · 

Dit geeft mij aanleiding op te merken, dat' 
de ·arit. 3, 4 en 5 van bet Koninklijk besluit 
van 27 Juli 1887 (Staalsblad n°. 140) de ver_
plichting inhuuden om al/e1i, dus ook Inlan
d-ers e·n Chineezen, die hier te Jande werkelijk 
woonplaats hehben of verblijf hourlen, in -het· 
bev-olkingsregister in te schrijven of wel tijde-· 
lijli in het verblijfregister (art. 5, 4e lid). 
- 8epaaldelijk zij gewezen op art. ·3, 2e--en· ~e 

lid, betreffcnde hen, die eene inrichting voor· 
onderw:js bezoeken, en aangaande dienstboden •. 

Dat zich voor-de inschrijving eenige moeilijk
heden voordoen, als het gemis van een familie
naam en onbekendheid met den leeftijd, mag 
geen reclen zijn om de inschrijving achterwege 
te laten.· De inschrijving kan toch geschieden 
op den naam dien de Inlanders en Chineezen 
dragen ; hun geboortejaar kan worden geschat 
en in kolom 7 van het bevolkingsregister wor
den vermeld met •bijvoeging van ,,naar schat-
ting". - · 
_ J\litsdien ware door cle gemcentebestmeu een 
nauwkeurig _or.derzoe·k in te stellen en voort
dnrend toezicht uit te oefenen,.vooral ten Ban
zien van personen bij wie Inlanders of Chi-



109. 5 MA ART. 1917 

.neezen· als commeusafen of als bedienden ver
cblijvim. Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken 
het voormelde· onder de aandacht van de ge
m~entebesturen te brengen, die daarvoor. naar 

. U w oordeel in aanmerking komen, en die .be
-sturen ·namens mij uit te noodig-en voor s_tipte 
naleving te 7.0rgen, · (W. v. d. B.,A.) 

-5 11:la.art 191:7, MrssrvE van den Minister yan 
Buiteulandsche Zaken aan d,e Oommissa
rissen der Koningin betreffende afgifte 
van buitenlandsche paspoorten aan _deser
teurs. 

. Ingevolge de circulaire van -den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
_-d.d._ 29 Augustus 1916, n°. 6311, afd. B.B., 
,mogen in het a!gemeen geen stukken, waarvan 
·de verstrekking van overheidswege niet krach
tens eenig recht kan_worden gevorderd, worden 
:afgegeven ·ten behoeve van buitenlan_ds ver
blijvende. deser_tenrs en andere nalatige militie-. 
landweer- of landstormplichtigen, noch ook 
~en behoeve van p~rsonen, die zich door ver, 
-blijf in het buiteniand aan strafver\'.olging of 
aan eene bij rechterlijk vonnis opgelegde straf 
trachten te -onttrekken. 
. Daar het gewenscht is dat ten aanzien van 
.de afgifte van buitenlandsche paspoorten eene 
zelfde ged-ragslijn word_e gevolgd, verzoek ik 
U, beleefdelijk in de gevallen, in evenmelde 

· circulaire bedoeld, eveneens de afgifte van een 
N ederlandsche paspoort te weigeren, voor_ zoo
·ver althans. een desbetreffend verzoek aan U 
mocht worden gedaan, hetzij rechtstreeks door 
belanghebbenden, hetzij door bier te lande· 
.verblij_vende personen namens· hen. · 

(W. v. d. B. A.) 

5 Ma.art 1917. Amrn~T·van den_ Hoogen Raad. 
In cle Visscherijwet heeft het begrip 

· ;;rechthebbencle op cle visscherij"'een ruime 
.. beteekenis; het d_uiclt aan' den gerechtigde 

tot_ visschen ui_t welken hoofde ook; be
halve den blooten vergunninghouder. 

(Visscherijwet art. 13.) 

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

Raden : Mrs. S. Gratama, Jhr .. Rh. Feith, 
Dr. L. E. Visser en J; Kosters. · · 

De Oflicier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, requirant van cassatie _tegen 
een vonnis dier Rechtbank van 12 December 
1916 (zie concl. adv,-gen.). 

Oonclusie van den Ad vocaat-Generaa! · Mr . 
Tak. 

Tegen eene beslissing -der Rotterda~sche 
·Rechtbank van 12 December jl. ~aarbij, m~t 
_gedeeltelijke vernietiging van een vonnis van 
den Kantonrechter te Briel!{). van- 18 Octo)Jer 
bevorens, gerequireerde werd .· schuldig ver
klaard aan : ,,,het visschen in een water in de 

.Zuid-Hol!ands·che ,:en Zeeuwsche . stroomen, 
_waarvan een .antler de rechthebbende op het 
vischrecht is, zonder te zijn voor~ien van eene 
schriftelijke vergunning van den · re~htheb'
bende'·', en deswege. veroordeeld in .eene geld-·· 
boete van fl subsidi;ir een dag_ he~htehis, is 
ter ondersteuning van het . tijdig door het 
Openbaar Ministerie -ihgesteld cassatieberoep 
bij memorie een middel aangevoerd, .luiclende.: 
,,Schencling van art .. 13 lid 4, aanhef en sub b: 
:der Vissche_rijwet, ~angezien .de Rechtbank, 
in het vonnis overwegende, dat aan den Staat 
in het algemeen het vischrecht toekomt op het 
in het vonnis bedoelcle vischwater, dat hij het 
.vischrecht op dat water heeft verpacht aan 
zestien visschers, doch da t hij zich het recht 
heeft voorbehouden tot het uitgeven van· ten 
hoogste 25 vergunningen voor het .visschen met 
de botbeug, toch aannam, dat de Staat ·niet 
_was de rechthebbende op. bedoeld vischwater 
en de bov~m1,angehaalde wetsbepaiing , niet 
.heeft toegepast." • 

De bedoeling dezer grief is kennelijk aan te 
stureri op een ontslag van_ al!e rechtsv~rvolging 
op grond van het bepaalde in. art. 13 sub 4 
aan~ef en sub· b . . der Vi~scherijwet, hetwelk de 
.vrije kustvisscherij verzekert in water, waarvan 
_de Staat de rechthebbende op h~t vischrecht is. 

Ik kan hierin evenwel den heer requirant 
niet volgen. -Sedert het inwerkingtreden der 
Visscherijwet toch is het begrip ,,rechthebbende 
op het vischrecht" van zuiver feitelijken aard 
geworden. De geschiedenis immers leert,' dat 
aan het woord ,,rechthebbende" eene zeer ruime 
beteeke~is wordt. toegeken<l, geheel los van de 
Jagtwet *) en- dat daaronder moet worden 
verstaan · de bevoegdheid om te visschen, niet , 
het zakelijk. recht, maar het a!gemeen begrip 
van gerechtigdheid (Handl. 2e Kamer 1907 /1908; 
bl. 1633 vlg.). Het kan_dus in dit proces enkel 
de vraag zijn, _of uit de in het bestreden vonnis 
9pgenomen gegevens aanwijzingen konden 
worden geput, wier kracht voor_ rekening van 
den·foitelijken Rechter blijft, voor de bewezcn, 

· *) Zie over.de beteekenis van ,,rechthebbencle" 
in de Jacihtwet : H. R. 11 December·· i916' · 
N. J. 1917 bl: 61. ·(Red.),'. 
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verk,laring, dat de zestien pach~ers der kuil
visscherij in het Goereesche Gat onder de 
gemeente Nieuw-Helvoet de rechthebbeuden 
op jiet vischrecht _ waren. 

Mij komt het voor, dat dit inderdaad het 
geval is. Immers door den Staat is aau die 
visschers het recht verpacht met zeer kostbare 
vischtuigen, die bovendien ,van grooten omvang 
zijn, het Goereesche Gat te bevisschen; ter~ijl 
ieder hunner weder eene vergmming mag uit
geven. Onder 'die omstandigheden kan gezegd 
worden, dat de Staat gedurende den pachttijd 
zijn vischrecht heeft overgedragen, ·waarin geen 
verandering wordt gebracht door het feit, dat 
hij zich de uitgifte van hoogstens 25 botbeug
vergunningen ,,voorbehie!d". Juist toch het 
gebruik van het woord ,,voorbehouden" duidt 
op ee~ overdracht van recht in het algemeen. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
req11ira~t voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie cone!'. adv.-gen.); 

0., dat aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding ten laste is ·gelegd : dat- hij den 
30 Augustus 1916 des voormiddags circa 9 uur 
onder de gemeente Nieuw-Helvoet, terwijl hij 
zich bevond op het kustvaa~tuig H. V, 21, 
gelegen in het Goereesche Gat, in dit water 
een ankerkuif heeft te water gehad en er -uit 
heeft ~pgehaald, van welk water de Staat der 
Nederlanden of de 16 pachters van de kuil
visscherij aldaar, in ieder geval een antler clan 
hij, beklaagde, rechthebbende op het vischrecht 
was, -zonder dat hij was voorzien van · ee~e 
schriftelijke vergunning daartoe van den recht
hebbende of de rechthebbenden; 

0., dat de Kantonrechter dit feit, met dien 
verstande dat de Staat der Nederlanden. de 
rechthebbende op het vischwater was, wettig 
en overtuigend bewezen hee£t geacht, maar 
gerequireerde, op grond van art. 13, 4°. sub b. 
van alle rechtsvervolging heeft. ontslagen-; 

0., dat echter de Rechtbank, met vernieti
ging van het bestreden vonnis ten aanzien 
van dit punt eri van het ontslag van rechts
vervolging, als bewezen heeft aangenomen, 
dat de 16 pacbters yan de kustvisscberij de 
recbthebbenden op bet viscp.recht in bet 
bevischte water. ip. het Goereesche Gat waren, 
en gerequireerde niet voorzien was van eene 
schriftelijke vergunning- van de rechthebbe~den_, 

terwijl zij voorts bet feit heeft g~qualificeerd 
en straf heeft· opgelegd, zooals hierboven is 
vermeld; 

0., dat de gronden, welke de Rechtbank 
voor deze beslissing aan voert, hierop tieer
komen, dat in de Visscherijwet het begrip 
,,rechthebbende op de vi~scherij" een ruime 
beteekenis heeft en aanduidt den gerechtigde 
tot visschen uit welken hoofde ook, bebalve_den 
blooten vergunninghouder ; 

·c1at aan den Staat der Nederlanden krachtens 
· zijn eigendomsrecht het vischrecht _ o.p het 
Goereesche Gat toekomt, doch dat bij het 
vtschrecht op het riviervak, waarvan het ten 
deze bevischte water een deel uitmaakt, heett 
verpacht aan 16 visschers, die elk het recht 
hebbe_!l om met een ankerkuil - zijnde een 
kostbaar vischtuig -van grooten omvang - per 
zoogenaamd perceel te visschen, terwijl ieder 
hunner weer bevoegd is om voor elk gepacht 
perceel een vergunning tot visschen met de 
ankerkuil af te geven, en de Staat zich het recbt 
heeft. voorbehouden tot uitgifte van hoogstens 
25 vergunningerr voor het visschen met de 
botbeug; 

dat krachtens een en ander de Staat niet 
meer kan worden beschouwd als de recht
hebbende op het vischrecht,· waartegen boven
bedoeld voorbehoud niet afdoet ; 

0. ,n~ betre:ffende het cassatiemiddel : 
• dat indie~ het middel mocht bedoel~n dat 
voor overgang van vischrecht noodig is dat .de 
rechthebbende dit' recht in vollen omvang 
zonder eenige beperking aan de wederpartij . 
overdraagt, die stelling on]uist zou zijn, omdat 
overgang van bet vischrecht, · hetwelk ~der
daad in de Visscherijwet de door de Rechtbank 
daaraan gegeven beteekenis heeft, onder eenig 
voorbehoud wel degelijk bestaanbaar is, terwijl, 
indien bedoeld mocht •zijn dat de omvang van 
het ten deze gemaakte -voorbehoud. den over
gang van het vischrecht uitslUit, het m:iddel 
ook dan niet tot cassatie kan leiden, omdat de 
Rechtbank uit de boven -vermelde feitelijke 
gegevens de bedoeling van partijen, om het 
recht op de pachters te doen. overgaan, heeft 
kunnen afleiden, en de vraag,. of zij dit terecht 
heeft ged•aan, in cassatie niet ·kan worden 
onderzocbt; 

Verwerpt het beroep:_ 
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5 Maart19l7. ARREST van den Roogen l{aad. 
Art. 35 2• lid der wet van 20 Juli 1870, 

S. 131, is in dien-ziu te verstaan, dat de 
verbeurdverklaring alleen mag plaats \,in
den ten aanzien van voorwerpen, die tijdens 
de toepnssing der straf in beslag genomen 
zijn ; terwijl uit het verband van dit art. 
met art. 37 volgt, dat wanneer voorwerpen 
volgens het 1 • en 3• lid van art. 37 zljn vrij
gegeven, het gestort~- bedrag in de plaat; 
daarvan treedt en ingeval van veroordee• 
ling moet worden verbeurd verklaard. · 

Bij vrijgifte zonder inachtneming van 
voormelde voorschriften mogen noch de 
voorwerpen zelve, noch het gestort bedrag 
worden verbeurd verklaard. 

De toelaatbaarheid van _de ·vrijgifte van 
het paard (gespannen voor de wagen, 
waarin de varkens vervoerd werden) met 
instandhouding der mogelijkheid van ver
beurd verklaring · van het .. daarvoor gestort 
bedrag ·is - ·in tegenstelling metvo_or be

_derf vatbaaf goed - enkel afhankelijk 
gesteld van het niet bestaan van gevaar 
van besmetting en niet bovendien van het 
vatbaar _:djn voor bederf. 

(Wet Veeartsenijk; Staatstoezicht 
artt. 35 en 37.) ·. 

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

Raden : Mrs. H. M. A. Savelberg, Jhr. Rh. 
Feith, Dr. L. E. Visser en .J. Kosters. 

De Officier vanJustitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Dordrecht, requirant van. cassatie tegen een 
·von11is van die Reclitbank van 15 December 
1916, waarbij in hooger beroep is vemietigd 
een vonnis van den Kantonrechter te Oud
Beijerland van 26 April 1916, voor zoover 
daarbij is uitgesproken de verbeurdverklaring 
van het hiema vermeld bedrag van f 25.
,,en verstaan is dat die verbeurdverklari~g ten 
onrecht~ is geschied", doch ci.at vonnis voor 
al het overige is bevestiga ; zijnde bij dat vonnis 
J. V. enz., schuldig yerk!aard .aan : ,,naar een 
kring, door den Burgemeester in zijn gemeente 
aangewezen, . een varken verv:oeren' ', en met 
toepassing van de artt. 34, 35, 37 der Wet van 
20 Juli 1870 (S. 131) 10 sub 26°. en 11 der Wet 
van 15 April 1886 (S. 64) 40bis van het K. B. 
van 10 Juli 1896 (S. 104) zooals dit laatstelijk 
was gewijz1gd en 23 Sr.,. veroordeeld tot eene 
geldboete van .vijf gulden, en eene vervangende 
hechtenis van :vijf dagen, met verbeurdver-· 
klaring van de bedragen van f 55.-, respectie
velijk f 25.- als in net vomiis vermeld voor 

de vrijgifte van' het hi- beslag genomen varkell' 
en den in beslag genomen wagen door den 
gerequireerde bij· den Ontvanger .der gemeente 
Zuid-Beijerland gestort (gepleit door Mr.F. A_ 
Nelemans te Rotterdam). . 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr .. 
Tak. 

De rechtsvraag in. dit proces raakt ·de toe-. 
·passing der _artt. 35 en 37 der Wet op liet. 
Veeartsen ijkundig Staatstoezicht en Veeartsen ij
kundige politie. Immers waar de Kanton-
rechter te Oud-Beijerland _op 26 April 1916 de· 
verbeurdverklaring,. beval eener som van. 
f 25.-, in de plaats komende van een vrij
gegeven wagen, waarop een varken vervoerd. 
was naar een door den Burgemeester aa.nge
geven kring, meende ·de Arr.-Rechtbank te 
Dordreeht in hooger beroep op 15 December jl. 
die verbeurte niet te mogen handhaven, daar· 
zij het besfag door· de ong~oorloofde vrijgifte 
van het voertuig opgeheven achtte, terwijl zij: 
op gelijken grond weigerde het a,angespannen 
paa.rd, of de daarvoor gestorte w;aarde verbeurd. 
t!) verklaren. 

Hiertegen verzet zich de Heer O:fficier van. 
Justitie ·bij die Rechtbank en bij t.ijdig inge
diende Memorie stelt hij. ter ondersteuning: 
zijner voorziening : . ,,Schending van de artt .. 
35 en 37 der Wet van: 20 Juli 1870 (S. 131), 
door niet-to·epassing a.oor niet verbeurd te
verklaren twee bedragen van f 25.- en f 300.-

·voor de vrijgifte van den inbeslaggenomen' 
wagen en van het inbeslaggenomen paard, 
door -den veroordeelde bij den Ontvanger der
gemeente Zuid-Beijerland gestort, althans, 
door bij gebreke van· verbeurdverklaring a.ls. 
bovenvermeld, niet den inbeslaggenomen wagen 
en het i~beslaggenonrnn paard zelf verbeurd. 
te verklaren.'; · 

Ik houd ·het voor den wagen met de Recht
bank. Feitelijk. toch is ,;astgesteld, dat niet 
gebleken is, dat de vrijgifte van· het voertuig· 
plaats vond, omdat het aan bederf onderhevig. 
was, zoodat het daarop gelegd beslag door
die onrechtmatigc vrijgave werd opgeheven en 
voor goed ongedaan gemaakt, terwijl overigens 
art. 35 een gebiedend voorschrift bevat _tot 
verbeurte van goederen, die inbeslaggenomen 
zijn, d. i. van goederen, die op het oogenblik. 
van het wijzen van het vonnis onder beslag. 
liggen (vgl. arrest H. R. 25 Mei 1908, W. 8718} 
en voorts de wet niet kent de verbeurdverkla
ring van gestorte gelden in de plaats komende
van onrechtmatig vrijgegeven voorwerpen. 

Met het paard staat het eehter geheel anders. 
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Da.aromtrent stelt de R~chtbank vast, ,,dat het 
overwogene ten aanzien van de vrijgifte van 
den wagen ook geldt voor de _vrijgifte van het 
paard", m. a. w. ,,dat de vrijgave daarvan door 

· den Bnrgemeester niet is geschied, omdat deze 
het paard aan bederf onderhevig meende". 

D~ R'clchtbank verliest hierbij evenwel uit 
het oog, dat art. 36 der Wet op het Veeartsenij
kundig Staatstoezicht niet het levend vee be
strijkt en dat zij dus, in verband met de artt. 
42 en 37 dier wet, had behooren te onderzoeken 
_en beslissen, gelijk ook 's Kantonrechters taak 
was geweest, of wellicht de vrijgave geschiedde 
wegens afwezigheid van gevaar voor besmet
ting, in welk geval beide verplicht waren 
(art. 37) de voor dat paard, waarmede de 
overtreding gepleegd was (vgl. arrest H. R. 
13 November 1916, W. 10042 [N. ,J. 1917 bi. 38, 
R~d. ]), gestorte wa3rde verbeurd te verklaren. 

Nu de R'clchtbank <lit niet deed, is haar onder
zoek en beslissing bn volledig geweest, waardoor 
zij de artt. 211, 221, 223, 256 en 257 Sv., in 
';verband met de artt. 37 en 42 der Wet op het 
·veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Vee
artsenijkundige politie heeft geschonden. 

Waar Uw R'l.ad deze zaak niet ten principale 
za] kunnen afdoen - immers in het proces
verba~.l van den Burgemeester mag niet worden 
gekeken en de vonnissen Iaten de oorzaak der 
vrijgifte van het pa'l.rd in het midden - conclu
deer ik tot vernietiging der bestreden uitspraak 
en tot venvijzing der zaak naar het Gerechtshof 
alhier, ten einde baar op bet bestaande hooger 
beroep opnieuw·te berechten en af te doen. 

De Hooge ·Ra8,d, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Savelberg; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requfrant voorgesteld bij memorie, Iu•idende :, 
(zie cone!. adv.-gen.); 

0., dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
overeenkomstig de telastelegging, met qua.l~fi
catie a.ls voormeld, wettig en overtuigend is 
bewezen verklaard, dat de gerequireerde met 
paard en wa.gen, van·welk gespan hij bestuurder 
was en in of op welk voertuig zich een varken 
bevond, va.nuit de gemeente 0ud-Beijerla.nd, 
de ·gemeente Zuid-Beijerland is binnengereden, 
en wel het gedee!te van !a.atstgenoemde ge
meente, va.llend binnen na te melden kring, 
en vervolgens met dat door een paard getrokken 
voertuig, wa.arin of wa.arop zich een varken 
bevond, dat varke~ binnen na te melden kring 
heeft. vervoerd, a.lies in den namiddag van 
8 l\faart 1916 tusschen 4 en 6 ure en terwijl 

a!stoen het vervoeren van va.rkens zoowel naar 
als binnen een. kring, omva.ttende de .geheele 
gemeente Zuid-Beijerla.nd, nitgezonderd het 
onder _Zuid-Beijerla.nd behoorend gedeelte van 
het eiland de Tiengemeten, was verboden, inge
volge aanwijzing van dien kring, krachtens en 
overeenkomstig art. 40bis van het K. B. van 
10 Juli 1896 (S .. 104) zooals dit besluit bij latere 
besluiten was gewijzigd, bij Besluit van den 
Burgemeester der gemeente Zuid-Beijerla.nd 
dd. 7 l\Iaart 1916, dienzelfden <lag door dien 
Burgemeester ter a.lgemeene kennis gebra.cht; 

da.t deswege straf is opgelegd als hierboven 
is vermeld ; · 

0., dat de Recht bank- bij de bestreden be
slissing heeft a,angenomen, dat de Ka,nton
rechter het bedra.g van f 25, voor de vrij'6ifte 
van den in de da.gvaarding bedoelden in beslag 
genomen wagen door den gerequireerde bij den 
ontva.nger der gemeente Zuid-Be ijerland gestort, 
niet had mogen verbeurd verkla.ren, omda.t de 
. burgemeester, die over de vrijgifte van den 
wagen had te beslissen dien wagen niet heeft 
vrijgegcven op grond dat hij dezen voor• bederf 
vatba.ar a.chtte, hetgeen zij afieidde uit de om_-, 
standigheid, dat door den burgemeester niets 
daaromtrent in zijn daarop betrekking hebbend 
proces-verbaal was vermeld, daa.rbij over
wegende, dat in zoodanig geval de vrijgifte en 
de da.a.ra.an voorafgegane starting niet op de 
wet zijn gegrond en derha.]ve verbeurdverkla
ring van het gestorte bedra.g is uitgeslo.~en, -
waarna zij tevens heeft beslist, dat e~enniin 
de wa.gen zelf kon worden verbeurd verkla.ard, 
omdat de aanvan¼:elijke inbeslagname daarva.n 
door de bevoegde autoriteit weer was opgeheven; 

dat de Rechtba.nk voorts.heeft aangenomen, 
dat het, ten aanzien van de vrijgifte van den 
wa.gen, overwogene ook geldt vo01'" de vrijgifte 
van bet paard, zoodat noch verbeurdverklaring 
van het voor de vrijgifte daarvan gestorte 
bedrag van f 300 noch verbeurdverklaring van 
het paa.rd zelf mocht worden bevolen ; 

0., dat het voorgestelde ca.ssatiemiddel tegen 
deze. beide beslissingen, is gericht en tot onder
steuning van dat midclel, , voorzoover bet 
betrekking lieeft op de uitspra.ak omtrent den 
wagen, bij een onderdeel van de toelichting 
daarvan is aangevoerd, da.t de Rechtbank de 
omstandigheid, dat de_ Burgemeester den 
wa.gen niet heeft vrijgegeven op grond dat hij 
dien voor bederf vatba.ar achtte, niet hleruit 
mocht ·a.fieiden, da.t' daaromtrent door hem 
niets in het betrekkelijk proces-verbiial is ver
meld; 

da.t dit onderdeel van het midclel evenwel 
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reeds hierop .moet afstuiten, dat geenerlei 
wettelijke bepating de Rechtbank belette om 
·uit· bedoelde niet-vermelding het bewijs ;an 
voormelde omstandigheid te putten en de 
-v±aag, of z.ij zulks terecht deed, aan het oordeel 
-van den recbter in cassatie is onttrokken; 

0., dat ter ondersteuning van het cassatie
·middel, voor zoover het betreft de beslissing 
,der R<ichtbank om,trent het niet verbeurd
verklaren va11 het paard, bij een antler onder
-deel der toelichting wordt - betoogd, dat dit 
of het voor de vr(jgifte daarvan gestort bedrag 
had moe'ten warden verbeurd ve:rklaard, onidat 
het paard behoort .tot de in art. 35. al. 2 der 
aangehaalde Wet van 1870 bedoelde ,,roerende 
goederen" en daarmede de overtreding werd 
gepleegd; 

0. ,daai;omtrent en· omtrent de aan het slot 
der memorie uitgesproken stelling dat, indien 
een niet op de wet gegronde vrijlating al ten
gevolge mocht hebben, dat de gedane stortingen 
niet tnochten worden verbeurd verklaa._rd, in 
ieder geval de verbeurdverklaring van den 
wagen en van het paara. zelf had moeten worden 
bevolen, en tevens ambtshalve : 

dat art. 35 tweede lid .der aangehaalde Wet 
-van 1870, verbeurdverklaring van de· daarin · 
.aa.ngeduide roerende voorwerpen voorschrij
vende, in· <lien zi~ .is te verstaan, dat verbeurd~ 
verklaring alleen mag plaats vinden ten aanzien 
van voorwerpen, die tijdens de toepassing der
-straf in beslag genomen zijn ; te.rwijl- uit het 
verband van dat artikel·met art. 37 volgt, dat, 
wanneer voorwerpen volgens de voorschriften 
van het eerste en derde lid van dit artikel zijn 
vrijgegeven, het gestorte bedrag in de plaats 
daarvan treedt en ingeval van veroordeeling, 
moet warden verbeurd verklaard ; 

dat uit ·eeri' en antler volgt, · dat bij vrijgift·e 
-zonder inachtneming van voormelde voor
.schriften noch de voorwerpen zelve, noch het 
gestort bedrag mag warden verbeurd ver-
klaard; .-

dat nu, ,,wanneer er geen _gevaar van besuiet- _ 
ting ·bestaat" vrijgifte na starting kan plaats 
vinden volgens het eerste lid · van art.· 37 
van levend_ vee, · waaronder ook · een paard 

· waarmede de overtreding is gepleegd,. is te 
r&ngschikken, en· volgens het derde lid van 
voor bederf vatbaar goed; · 

dat nu bij de bestreden b_eslissing feitelijk 
is vastgesteld, dat de burgemeester het in beslag 
_genomen paard niet heeft vrijgegeven, op grand 
-dat hij dit voor bederf vatbaar achtte ; 

dat bij _deze vaststelling de Rechtbank niet 
:mocht· verstaan, dat de voor de vrijgifte van 

1917. 

·-het paard gestorte waarcie niet mocht worden 
verbeurd verklaard, verll).its de toelaatbaarheid 
van vrijgifte van levend vee,. met instanqhou'. 
ding der mogelijkheid van v:erbeurdverkla_ring· 
van ·het da,arvoor· gestort bedra,g - in tegen
stelling met vooc bederf vatbaar goed - enkef 
afhankelijk is gesteld van het niet bestaan van 
gevaar van besmetting en niet bovendien · van 
·het vatbaar zijn voor bederf; _ 

dat de R<ichtbank derha]ve had behooren te 
onde:rzoeken of het p11ard, waarvan zij de in
bes]agneming en vrijgifte aannam, a_] dan niet
krnchtens . het eerste _ lid van art. 37, en dus 
wegens het niet bestaan van gevaar van: be
smetting, was vrijgegeven, en zij door zulks 
na te laten en desniettemin het vonnis · des 
Kantonrechters, waarbij, zij het op andere 
gronden, de verbemdverklaring ·µiet was uit
gesproken, op dat punt te bevestigen,_ een be--
slissing heeft gegeven, die ten aanzien der op 
te leggen straf niet voldoende met redenen 
is omkleed; 

·o., dat derhalve het bestceden vonnis, hoe-' 
zeer op andere dan de bij het middel aange
voerde gronden, ingevolge de artt. 211, 221, 
223, 256 en 257 l;lv., in verband met de artt. 35 
en 37 der Wet yal'.l 20 Juli 1870 (S. 131) niet 
kan warden in stand gehouden ; · 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. O. : 
Verriietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 

te Dordrecht den 15 December 1916 in deze 
zaak gewezen ; 

Ven·ijst de zaak naa:r het Gerechtshof te 
's-Gravenhage om· op het bestaande ·hooger · 
beroep te worden berecht en afgedaan. , (N, J .) 

8 ]Jfa,art 1917. BESLUIT, houdende verbod 
van· ui tvoer van houtteer en ho1ttteerpek. 
s. 233. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 

Overwegende,- dat Iiet in het belang van 
den Staat noodig is·, den uitvoer van houtteer · 
en houtteerpek- te verbieden ; 

Gezien·de wet van 3 Augustus 19_14 (Staats
blad n°. 344); 

Op· de voordracht van Onze Ministers van 
·oorlog, van Financien -en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 2 Maart · 1917, 
Kabinet, Litt. G29 ; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Maart 1917, n°. 27) ; 

Gezien hct ·nader rapport van Onze voor-· 
noemde· Ministers van 7 M:aart 1917, Kabinet, 
Litt. K 31 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-· 
palen: 

8 
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Eenig artikel. 
De uitvoer .van houtteer en houtteerpek 

is verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit.• 

Wij behouden Ons voor dit verbocl 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 clit Besluit, dat in het 
Siaatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezondeIJ. aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den Ssten l\faart 1917. 
WILHELMINA. 

De Mini~le-r van Oorlog, BosBOOM. 
De JJ1·inisler van Financie.n, TREUB. 

De 1rfin. van Lanclbo·uw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

'(Uitqeg. 9 Maart. 1917.) 

8 Maart 1917. BESLUIT, houdeiide verbod 
van uitvoer van houtskool in elken vorm. 
ti. 234. 

(Tekst als S. n°. 233'.) 

· S JJ1aart 1917. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een voorzichtig finantieel beleid mede
brengt de kosten tot. bestrijcling __;an de ten 
lasta der gemeente komende uitgaven ten 
gevolg 1 van de uitvoering der Distributie
wet 1916 niet te vinden door het aangaan 
eener geldleening, nu de finantieele toe
stand alsnog toelaat die kosten door 
gewono 1niddelen te dekken. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingestelcl door 

den Raad der gemeenta Brouwershaven tegen 
het besluit van GedaputeercJe Staten van Zee
land van 17 November 1916, n°. 59, 1° afd. 
·waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit ,an 7· November 1916, betreflende het 
a_angaan -van eene geldleening van ten hoogste 
f 2000 tot bestrijding van de ten laste dier 
gemeente komende uitgaven ten gevolge van 
de uitvoering der Distributiewet 1916; 

Den Raad van State, Afd. voor de Geschillen 
van Bestuur,- gehoord, ad vies van 31 ,Januari 
1917, n°. 3; 

_Op de voordracht van Onzen Tuiinister van 
Staat, Minister van Binneulandscbe Zaken, van 
27 Februari 1917, n°. 1221, afcJ. B. B.; 

0., dat de Raad van Brouwershaven in zijne 
vergaderingvan 7 November 1916 heeft besloten: 
eene geldleening aan te gaan van ten hoogste 

f 2000 tegen eene rente van ten hoogste 5 % 
tot den koers van 100 %, ter dekking _van de 
ten laste der gemeente .. komende uitgayen der, 
Distributiewet I 916 en cleze geldleening af te 
lossen in ten hoogste vijf jaren met jaarlijksche· 
aflossin:g van ten minste f.400 ; 

oat de Raad daarbij overwoog dat ,Jc voor 
de uitvoeri_ng der Distributiewet 191_6 l:,enoo
digde gelden niet op ~nder!" wijze gevonde·u 
kunnen worclen ; 

dat Gedaputeerde Stat,m bij besluit van 
22 November 1916 aan het Raadsbesluit lmnne, 
goedkeuring hebben ontbouden omdat wanneer· 
h~t bedrag van f 20QO op den hoofdelijken 
omslag wordt gJlegd, blijkBn zal dat slecht.s 
ongeveer 3_ % van het oelastbaar inkornen zal. 
moeten worden geheven ; dat · de gemeent-en 
naar de meening van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken niet minder dan 4 %
behoort te worden geheven ; 

dat de gerneenteraad in beroep aa-nvoert dat · 
ta! van gemeenten ·in andere provincien de 
kosten van uitvoering der Distributiewet 1916 
op dezelfde wijze dekken, terwijl hij voorts
verwijst naar zijn besluit v,in 24 November 1916, 
waarin wordt overwogen dat de opbre11gst- van 

· den hoofdelijk-en ornslag over 1916 onge,eer 
f 4500 bedraagt en een zelfde beclrag voor 19 I 7 
op de begrooting is geraamd; dat emie zooda
nige opbrengst voor eene gemeente van 1300 
inwoners - voomamelijk arbeiders en vis
schers - re3ds hoog genoeg geacht rnag worden, 
terwijl door de progressieve. heffing het bedrag 
van f 2000 hoofdzakelijk opgebracht zou rnoeten 
worden door de a,angeslagenen in de midden 
en hoogere klassen; dat naar z~jne rneening 
tegen eene geldleening op korten tennijn geen 
bezwaar bestaat; dat het echter ook zeer wen
schelijk is de lasten zoo gelijkmatig mogelijk. 
te veideelen en het derhalve niet billijk zou 
zijn den aangeslagenen i~ d~ midden- en 
hoogere klassen, die door de verschillende 
Rijksbela.stingen· toch reeds buitengewoon 
getroffen worden, ook deze Iasten weer grooten-· 
deels op te leggen'; d'l,t de meening van Gede
puteerde Staten, dat - als van de gegovens der 
Rijksinkomsten belasting gebruik gemaakt wordt 
- de opbre~gst van den hoofdclijken omslag 

-belangrijk hooger zal b]jjken te zijn, niet wordt 
gedeeld, aangezien zooals aan Gcideputeerde 

· Staten werd medegedeeld, de aanslagen der
Rijksinkomstenbelasting voor het kohier van 
den hoofdelijken omslag over l!ll6 reeds streng 

_ zijn gevolgd· en dit niet tot noewenswaardige 
verrassingen heeft g{'.leid en ook wel niet leide;1 
zal _ voor 1917 ;, dat, ovareenkomstig de mede-
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deelingen vanwege het Departement van Land-. 
bouw, Nij"e~heid en Handei, ·de kosten van· de 
distributie van levensmiddelen tot 1 Juli .1917 
zijn geraamd op f 2000; dat het echter zeer 
onwaarschijnlijk is dat aan de Distributiewet 
tegen genoemden datum geen uitvoering meer 
zal behoeven te worden. gegeven ; dat het :_ · 
zelfs al ware de Europeesche oodog tegen 
genoemd tijdstip geeindigd - vermoedelijk nog
geruimen tijd zal duren eer de be!lloeiingen van 
Rijk en gemeente ter zake van de levensmid
delenvoorziening een einde nemen; dat dus _ 
de mogelijkheid niet is uitgesloten dat het ge
raamde bedrag te laag zal blijk.,n te zijn, zooda t, 
ai werd tha-ns het bedrag uit den- hoofdelijken 
omslag gevonden, dit met de verdere kosten 
der levensmiddelenvoorziening in geenen deele 
Ji,et geval zou kunnen zijn; dat het voorts wen
schelijk is deze ko~ten alle op dezelfde wijze 
te dekken, terwijl ook een goed financieel be
leid zich_ niet verzet tegen het aangaan eener 
geldleening, a.ls zijnde deze kosten bui t_enge
wone uitga ven van tijdelijken aard, die derbalve 
ook door bµitengewone middelen niogen worden 
gedekt; 

0., dat een voorzichtig financieel beleid mede
brengt d8 kosten tot bestrijding v:an de ten laste 
der geiµeente Brouwershaven komel).de uit
gaven tengevolge van de uitvoering der.Distri
butiewet 1916, niet te vin<len door bet aangaan 
van eene geldleening, nu de financieele toestand' 
der gemeente alsnog toelaat dio kosten door 
gewone middelen te dekken ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
-Hebben goedgevonden .\)n verstaa.n : 

het berocp ongegrond- te verklaren. 
. Onze Minister van· Binnenland;che · Zaken 

is belast, enx. (A. B:) 

12 Maart 1917. BESLUIT,totwijzigingvanhet 
Koninklijk hesluit van den 15den April 
1914 (Staatsblad n°. 176), ho_udende vast
stelling van voorschriften ten aanzien van 
ambtenaren en bedie~den bij de Algemeene 
Rekenkamer. S. ~35. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van de Algemeene Reken-
,. kamer van den 22stenFebruari 1917,La. D.R.S., 

Geheim, en op het rapport van Onzen Minister 
van Financien van 8 Maart 1917, n°. 106 (Ge
nerale Thesaurie) ; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken. te. wijzigen en aan, te vullen Ons besluit 
van 15 April 1914 (Staatsblad 11°. 176) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan·: 
Art. 1. In artikel 1 van voormefd besluit 

wordt gelezen in plaats van ,,11 _commiezen" 
en ,,38 adjunct-commiez~ en klerken" : 
,,49 commiezen, adjunct-commiezen en kler
ken". · 

2. Artikel 7 wordt, voor zooveel .betreft 
den kamerbewaarder-congierge, den binder, 
de boden en de adsistent-boden gelezen als 
volgt: 

den kamerbewaarder,congierge; teri minste 
f 1000 en ten hoogste f 1300 's jaars; 

den binder, ten 1ninste f 800 en ten hoogste 
f 1200 's jaars; 

de boden, ten minste f 800 en ten hoogsl;J) 
f 1000 's jaars : 

de adsistent-boden, ten minste f 600 en ten 
hoogste f 800 's jaars. · 

3. De eerste zinsnede van artikel 8 zal 
luiden als vol~t : 

De bezoldiging van de in het vorig artikel -
genoemde ambtenaren en bedienden wordt 
wegens hun diensttijd bij de Algemeene Reken
kamer en· bij een Departement van Algemeen 
Bestuur bij bekwaamheid·, geschiktheid en, 
dienstijver verhoogd als volgt : . . , . . . 

Voorts wordt d_it artikel, voor zooveel ,be
treft den kamerbewaarder-congierge; den bin
der, de boden en de adsi~tent-boden gelezen 
als volgt: 

voor den kamerbewaarder-congierge voor 
elk jaar dienst in dien r~ng, met f 50 tot het 
maximum van f 1300 zal zijn bereikt ; 

voor den binder, na elk jaar dienst in dien 
rang, met f 50, tot het maximum van f 1200 
zal zijn bereikt ; _ 

voor de boden, na elk jaar dienst in dien 
rang, met f 50, _tot het maximum van f 1000 
zal zijn bereikt ; 

voor de adsistent-boden, na elk jaar dienst 
in dien rang of als tijdelijk adsistent-bode, 
met f 50 tot het maximum van f 800 zal zijn 
bereikt. 

OVERGANGSBEP ALING. 

4. Voor de thans in dienst zijnde bedienden, 
die naar de -regelen van de artikelen 2 en 3 
van dit besluit aanspraak verkrijgen op eene 
hoogere bezoldiging dan zij op den datum 
der dagteekening van dit besluit genieten, 
wordt het traktement, behoudens de in arti
kel 8 van Ons besluit van 15 April 1914 (Staats
blad 11°. 176) gestelde voorwaard_en, met in
gang van-1 Januari 1918 en vervolgens telkens 
na een jaar, met het in artikel 3 van dit besluit 
voor~ de periodieke verhoogingen vastgesteld 
bedrag verhoogd, totdat het in artikel 2 ge
stelde maximum zal zijn bereikt. 
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·De -_toek'e~ning -_der ·biervoor -bedoeld~_ ye:] 
hoogingen geschiedt _ door de _Algemeene _Il,~; 
kenkamer. -

Onze Minister van Financien is belasi · inet 
de uitvoer1ng van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal word.en geplaatst en ·waarvan 
afschrift zal warden. gezonden ·aan qe_ Aige--· 

- _ meehe Rekenkame_r. 
's:Gravenhage, den 12den i\faart 1917. 

- WILHELMINA. -
De: Mi~ister van Finctncien, -- TREUB; 

( Uitgeg. · 1'i'. ]}faart 1917.) 
. . 

12 lYiaart 1917. BESLUIT, tot bekendmaking 
van den tekst cler _Successiew_e_t van den 

-Jctnuari 1898 (Staatsblad n°. 35), van -den 
22sten Mei 1911 (Staatsblad_ n°. 132), van 
den 6di(n Maart 1915 (Staat~blad- n°. 143) 

__ en van den 20sten 'Januari 1917 (~taatsblad 
n°. ~89). · · 

·wri WILLEJVI III, ENZ. : _ cloen te- weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 

· het noodzakelijk is om de wetten · op het rech t 
van '-successie en van:: overgang liij overlijden, 
docJr hieuwe te vervangen ; -
.. Zoo is li.et, clat Wij, den Ra"acfvan State, enz. 

TITEL I. 

· 13den Mei 1859 (B_taatsblad n° .. 36), "zooais ALGEMEENE BEPALINGEN. 

· zij bij latere -wetten is ge:wijzigd eri aange- :Art. _1. Krachtens cfeze_ wet warden de 
· vuld. S. 236. volgende belastingen gehev!')n : 

WIJ _WILHELMINA,- ENZ. 1°. recht van successie ·van de waarde van 
_ Op de · voordracht' van Onzen Minister van al wat geerfd of verkregen wcirdt uit den boedel 

.Financien · van den--8sten .Maart 1917, n°, 105, _ van een ingeietene1 des."Rijks door .zijn over' 

.afdeeling Successie ·en Personeel; . _ _ lijden ; _ 
.. .Gelet op. artik~l V der-w:et _van den· 20sten . 2°. recht van overgang van de waarde van 
-Januari · 1917 (Staatsblad n°. 189), houdencle alle onroerende zaken, binnen het Rijk geiegen 
-wijziging 'der Successiewet ;' _ - _ of gevestigd, door erfenis, legaat of s;henking. 

·nebben goeclgevonden en :verstaan: ·: verkregen van iel)land die niet is· ingezetene 
Den ·tekst der Successiewet van den_ 13den des Rijks-; ~ · 

·Mei 1859 (Staatsblad n°. 3B), zooals zij is 'ge- _ - ·3o_ recht van schenking van ·de waarde van 
-wijzigd en aangevuld door de wetten van den. al wat door schenking wordt.verkregen van een 
28sten lviei 1869 (Staatsblad n°. 95), .;,.an den · ingezet~ne des Rijks. -· - · 
9den Jnni 187:8 (Staatsblad n°. 95), van den . Onder schenki11g wordt, voor de toepassing 

-- -3lsten December 1885 (Staatsblad n°. 263),- van -clezer wet, behalve ·ae sqhenking geregeld in 
den 24sten Mei 1897 (Staatsblad Ii0 • 154); van_ den elfden titel vaii_- het derde boek van het 
a·en 29sten _Januari -1898" (Staatsblad ·n°. 35), Burgerlijk Wetboek, begrepen elke overdr!!,cht 
·van den 22sten Mei 1911" (Stafl,tBblad n° .. 132), om ciet van het bezit van_ roerend~ zaken, 
van den 6den Maart 1915 .(Staatsblqd n°. 143) waarvoor bet bezit. als volkomen.titel geldt en 

· _en _van. den ·2osten Januari 1917: (St~atsblad eike andere b_evoordeeljng nit vrijgevigheid, _ 
n°. J-89.), algemeen bekend te_ maken, door· bij-: met ·uitzondering evenwel va~ bevoordeeling 
voeging aa,ri-- dien ge,vijzigden tekst, . in zijn als gevolg _van verwe;ping door .een erfgenaam 
geheel, bij :<lit besluit: of legataris of door bruik- of .:verbru_ikleen van 
· · Onze Minister voornoemd ·is belast met de_ rberende zaken, verrichting va~ diensten ot' 

uitvoering va:h •dit besluit,' -het";elk in het verstrekking· van kost _en huisvesti~g. 
- :Staatsblad zal w,orden geplaatst. Eene bevoordeeling door .een heeling teri- be-

's-Gravenhage, den 12den l\tiaart 1917". h·oeve van een derde wordt ~ge~cht te zijn eene 
WILHELMINA. schenking door deni;sene, die ·het beding maakt, 

De Minister van Financien, · TREUB. Jtan · den "derde .. · 
(rJ_itgeg. 29 Maart 1917.)· Waar in deze· wet wordt gesproken -van 

. ,,het Rijk?', wordt da1J,ro_rider verstaan- ,,het 
T~KST DER SUOCESSIEWET " Rijk in ·Eurgpa". -

van den 1_3den-Mei 1859 (Staatsblad n°.: 36), 2. ··voor· ingezetene des Rijks wordt, voor 
zooals zij_ is gewijzigd en aangevuld cloor:-de _de toepassing dezer ·w~t,-_ gehouaen "ieder die 
wetten van den 28s"ien Mei 1869 (Sta3:tsblad. -binnen het_ Rijk zijne ,woonplaats_ lieeft. 
ri0 '. 95); van den 9den J'tini 1878 (Staatsblad Zij cl.ie ·in ,·Nederlandschen diplomatieken 
n°. 95), van den 3lsien Dece11iber 1885 dienst 1:miteii. bet Rijk verblijf houden en de bij 
(Staatsblad n°. 2~3), van den 24ste_n Mei hen inwonende, leden · van hun· gezin .warden 

_ 1897 (Staatsbl1td .ii0 : 154), van den 29sten als ingezeterien van het· Rijk beschouw_d en ge-
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acht_ woonplaats te hebben binnen den kring 
van _het · kantoor der • successierechten n°. 1 
te 's Gravenhage. 

In geval van schenking·door een rechtsper
soon wordt de plaats waar de schenker is ge
vestigd als zijne .woonp!aats aangemerkt. 

3. Eene schenking, door iemand die inge
zetene des Rijks was, gedaan binnen het jaar 
nadat hij het Rijk metterwoon heeft verlaten, 
wordt aangemerkt "als eene.schenking door een 
ingezetene 'cles Rijks ; de laatste woonplaats 
van <!en schetiker.binnen het Rijk geldt in dit 
geval als diens woonplaats. 

4. De verk!aring van vermoedelijk over
lijden_wordt, voor de toepassing dezer wet,- met 
werkelijk overlijden in alle opzichten gelijk ge
steld, behoudens teruggaaf van het dienten
gevolge geheven reclit _ met · de verhoogingen 
en boeten, .in de gevallen bij de artikelen 
538, 541, 542 en 543 van het Bnrgei·lijk Wetboek 
voorzien. 
_, De dagteekening - der verklaring wordt a!s _ 

· de <lag van het overlijden ·beschouwd. 
-- 5. Al wat een in gemeenschap • geh~wd 

inan, ten gevolge van den door de erfgenamen 
zijner vrouw gedanen afstand der gemeenschap, 
geniet, wordt hij, voor de-toepassing dezer wet, 
geacht door het overlijden zijner vrouw uit 

·haren -boedel te erven. · 
. 6. De langstlevenq_e echtgen9ot, aan wien, 

uit kracht van een bij huwelijksvoorwaarden 
gemaakt en van het overlijden des eerst ster
venden afhankelijk beding, bij dat overlijden 
meer dan de helft in de gemeenschappelijke 
go~deren verblijft, wordt, voor de -toepassing 
dezer wet, geacht_ dat meerdere door het over
lijden van den eers.t stervendell'-uit den boedel 
van· dezen te erven. 

7. De roerencle zaken, bij _ het overlijden 
oncler den ovetledene berustende of voor hem 

, door anderen bewaard of bezeten, worden voor 
de regeling van het recht van- successie geacht 
tot ziji:t boed~, . of zoo hij in algeheele gemeen
scha p van· goecleren was gehuwd, tot de .ge- • 
meenschap te behooren. 

Hetzelfde geld€- van de schuldvorcleringe1i 
en aandeelen, waaryan de aan toonder of 
houder luidende bewijzen bij zijn overlijden· 
onder hem berustten of voor hem door anderen 
werden bewaard of bezeteri. 

D·e verplichting tot aangifte kan worden 
opgenomen -onder de .scliulden bedoeld in arti
kel 50, letter a, mits aan de in dat artikel ge
stelde eischen zij voldaan of anders aan 's Rijks 
·ambtenaar, daartoe door den l\iiinister van 
:Financien aange,"ezen, of aan den rechter, 

zoo niet naar de eischen van het burgerlijk · 
recht, dan toch overtuigend· worde aangetoond, 
dat de zaken of waarden reeds v66r het over-. 

_ lijden aan anderen toebehoorden. 
Deze bepalingen zijn niet toepasselijk : 
1°. ingeval de overledene, tengevolge van 

de uitoefening- van een beroep of bedrijf, de 
zaken of bewijzen on:der zich had voor iemand, 
niet behoorende tot zijne blcied- of aan'\cer
wante:O. tot den · vierden . graad ingesioten of 
hunne echtgenooten ; 

2°. ingeval de zaken of bewijzen onder den 
overledene -berustten als openbaar ambfonaar, 
als vader van ·minderjarigen, als voogd, als 
curator, als executeur-testamentai~ of als be
windvoerder in de gevallen- waariri deze vol
gens eene uitdrukkelijke wetsbepaling is aan
gesteld of bij. boedelscheicling als zoodanig is 
benoemd; 

3°. ingeval de zaken of bewijzen bij het 
overlijden v~rblijven aan meqe-eigenaren, inge
volge eene overeenkomst tusschen den over
ledene e_n die mede-eigenaren gesloten ; 

4°. ingeval en voor zoover de zaken of be
wijzen toebehooren aan de vrouw, van den 
overledene. 

;Dit artikel is mede toepasselijk op cle daarin 
bedoelde zaken of bewijzen, berustende onder 
of bewaard voor den in algeheele gemeenschap 
van goederen gehuwclen echtge_noot van den 
overledenc. 
· 8.. In het geval, bedo.eld in .artikel 1750 
van het Burgerlijk Wetboek, zal op verzoek 
van den executeur-testamentair; van cle erfge
namen of van clen houder, de opening, v66r 
de afgifte, geschieden. door den kantonrechter, 
binnen wiens kanton het in bewaring gegevene 

, zich bevindt. 
De kanto~rechter zal van de . opening een 

proces-.verbaal-o-pmaken, waarin de uitwendige 
toestand en de inhoud van het ter operiing 
aangebodene worden beschreven. 

9. 1V'at schuldig is erkend oncler voorwaarde 
van overleving van hem, aan wien is schuldig 
erkend en wat is kwijtgescholden of schuldig 
erkencl bij testament, worclt, voor de regeling 
van het recht van successie, geacht bij legaat 
uit den boedel te zijn verkregen. 

Het aldus schuldig erkende wordt niet ge
rekend tot de schulden, welke uit den bocdel 
·moeten worden · betaald. 

Deze bepalingen blijven; voor zooveel zij 
het bij testament schuldig _erkende 'betrefferi, 
buiten toepassing, wanneer aan 's Rijks amb·
tenaar, daartoe door. den l\iiimster van Finan
cien aangewezen, of aan den rechter, zoo niet 

I 
i 
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naar de e1schen van het burgerlijk recht, dan 
toch overtuigend wordt aangetoond, dat "de 
schuld reeds tijdens het leven van den erfla
ter bestond. 

10. Het aandeel van een overledene in 
eene on verdeeldheid, die opgelost is door eene 
scheiding, waarbij de overledene een van zijn 
leven afhankelijk vrnchtgencit of periodieke 
uitkeering heeft verkregen, wordt voor de 
reg'lling van het recht van successie geacht 
bjj zijn overlijclen nog in zijn boedel te zij~ en 
bij legaat te zijn verkregen door hen, aan wie 
goederen in blooten eigendom of onder den 
last van periodieke uitkeering werden toebe
deeld, tenzij worde aangetoond, dat de schei
ding meer clan 180 dagen v66r het overiijden is 
tot stand gekomen. 

Heeft de overledene bij de scheiding, behal ve 
het vruchtgenot of de periodieke uitkeering, 
baten in eigendom verkregen, clan mag de 
waarde die deze hadden bij de scheiding, in 
minde1ing van de waarcle van het aan te 
geven aancleel warden gebracht. 

11. Al wat door den overledene aan bloed-

van overgang strekken in miudering van de 
rechten ·v~n successie of van overgang ten 
gevolge van de b~palingen van dit artikel 
verschuldigd. 

12. Indien in de gevallen bij de artikelen 
10 en 11 voorzien, nit de daarbij bedoelde 
rechtshandelingen en v66r het overlijden van 
den daarin bedoelden erflater, de verkrijger of 
bevoordeelde overleden is, blijven die artikelen 
voor hetgeen door dezen verkregen werd buiten 
toe passing. 

13. ·w'anneer een aarideel in zaken, die aan 
den overle.dene · in gemeenschap met anderen 
toebehoorden,. bij zjjn overlijden, ten gevolge 
van eene overeenkomst, verblijft aan mede
eigenaren, die zijne bloed- of aanverwanten 
zijn, tot den vierden graad ingesloten, of hunne 
echtgenooten, tegen of zonder vergoeding aan 
de erfgenamen of rechtverkrijgenclen van 
den overledene, worclt dat aandeel voor de 
regeling van de rechten v.an successie en van 
overgang geacht bij bet overlijclen in den boedel 
te zijn en bij legaat te zijn verkregen. 

Van de waarde van het aandeel kunnen, 
of aanverwanten, tot den vierden graad inge- voor de regeling van bet recbt van successie, 
sloten, of aan hunne echtgenooten werd afge- warden afgetrokken: 1°. het aandeel van den 
staan, ovcrgedragen of kwijtgescholden, wordt overledene in de schulden, dat krachtens de 
voo~ de regeling van de rechten van successie gesloten overeenkomst ten laste van de mede
en van overgang geacht bij het overlijden in eigenaren komt, en 2°. het als een bestanddeel 
den boedel te zijn en bij legaat door den ver- van den boedel aangegeven bedrag va-n de 
krijger of bev_oordeelcle te zijn verkregen, in- vergoecling. 
clien de overleclene, krachtenseen bij denafstand, De bijvorclering van het evenredig recht 
de overdracht of de kwijtschelding gemaakt van registratie, voorgeschreven· bij artikel 13 
voorbehou_d of heeling, tot zijn d~od, alleen of der wet van den llden Juli 1882 (8taatsblad 
met ande~en, recht had op een vrucbtgenot of no. 92) worclt, ten aanzien van het in het eerste 

-periocliek~ uitkeering. Deze bepaling is ook lid van dit artikel becloelcl aa1ideel, beperkt 
van toepassing, inclien van het vruchtgenot of _ tot het recht over de waarcle, die aan de erfge
de uitkeering afstand is gedaan, tenzij worde namen of rechtverkrijgend;n van dei;i over- . 
aangetoond, dat die afstand meer clan 180 Jedene wordt vergoed. 
dagen v66r het overlijden heeft plaats gehad. 14. De goederen, door den overlerlene bij 

Van de waarde cler volgens het eerste lid uitersten wil bestemd tot ve,rmogen van eene 
aan te geven zaken kan, voor de regeling van door hem bij uitersten wil in het !even geroepen 
het recht van succ'essie, warden afgetrokken, stichting, warden voor de regeling van de 
wat, blijkens wettelijke bewijzen, voor den af- rechten van successie en van overgang be
stand, de overdracht of de kwijtschelding schouwd door de sticbting hij erfen.is of legaat 
wercl bedongen, mits .het beclongen beclrag, de uit den boedel te zijn verkregen. 
wettelijke bewijzen en de dagteekening v~n het 15. De goederen, op anclere wijze clan b'ij 
heeling in de aangifte worden vermeld. Voor uitersten wil bestemd om daarme'cle eene stich
voorbebouden of bedongen vruchtgenot wordt ting in bet ]even te roepen, worden, voor de _ 
geen aftr~k toegelaten en de aftrek voor be- toepassing der wet, beschouwd als door de 
dongen peri.odieke -nitkeeringen wordt beperkt stichting bij schenking te zijn verkregen. 
tot het bedlag van de werkelijk betaalde termij- Indien de sti.chting dqor meer clan een per-
nen. soon in het ]even worclt geroepen, wordt er, 

De wegens den afstancl, de overdracht of voor de regeling van het recht, van schenking, 
de kwijtschelcling betaalde rechten van regis- geacht slechts een scbenking te zijn; wonen 
tratie, van overschrijving, van schenking Pn a,e personen "in den kring van verschillende 
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kantoren, dan wijst Onze Minister van Finan
oien het kantoor aan waar de aangifte moet 
J>laats _hebben. 

De oprichters zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het recht. 

16. Voor de regeling van liet recht van 
overgang worden onroerende zaken, welke 
door den overledene, binnen l:iet jaar aan zijri 
overlijden- voorafgegaan, onder bezwarenden 
titel zijn overgedragen, geacht door hem aan 

, na te noemen verkrijger te zijn gelegateerd, 
indie'n die zaken, hetzij v66r, hetzij' binnen 
-een jaar na 'zijn overlijden onder bezwarenden 
·titel zijn of worderi verkregen door,een of meer, 
·zijner erfgenamen, · door een of meer zijner 
bloed- · of aanverwanten tot den vierden graad 
ingesloten, of door den echtgenoot van een 
-dier personen. 

De wegens overdracht betaalde rechten _van 
registratie- .en van -overschrijving strekken in
mindering van het verschuldigde recht van 
overgang. 

17. De rechten warden do-or ieder der erf- · 
genamen, legataris~en, begiftigden en verdere 
verkrijgers • gedragen voor he~geen door hem 
wordt verkregen, voor zoover daaromtnmt door 
,den erflater of schenker niet anders is bepaald. 

Ieder die zaken erft of verkrijgt onder be
zwaar van een uit dezelfde nalatenschap ver
kregen vruchtgebruik eri ieder, aan wien zaken 
worden · geschonken onder bezwaar van een 
,door den schenker ten behoeve van zich of 

-,een derde ·voorbehouden vruchtgebruik,, is, 
voor zoover daaromtrent door den erflater 
-0£ schenker niet anders is bepaald, bevoegd te 
vorcleren, dat de n;chten, deswege door hem 
verschuldigcl, word~n betaalcl uit de met 
vruchtgebruik bezwaarde zaken, tenzij de 
vruchtgebruiker mocht verkiezen het · bedrag 
voor te schieten. Wegens deze betaling of 
dat voorschot is aan den vruchtgebruiker geen 
vergoeding verschuldigd. 

18. De erfgenamen zijn, niettegenstaande 
de beschikkingen van den erflater, ieder in 
-evenredigheiq. van zijn erfdeel, aansprakelijk 
voor het recht van successie door en bij het 
overlijden van den erflater verschulcligd. 

Zij zijn daarenboven hoofdelijk aansprakelijk : 
1°. voor het bedrag dier rechten, hetwelk 

door en bij het overlijden van den erflater 
verschuldigd · is doc,r erfgenamen of legata
rissen, die buiten het Rijk hunne woonplaats 
hebben; 

20. voor liet geheele bedrag van het recht 
van overgang. -

19. Onverminderd het bepaa-lcle· bii het 

vorig artikel, zijn ook _ de legatarissen en ande'r~ 
verkrijgers onder bijzonderen titel aansprake·~ 
lijk voor de rechten van successie en van over
gang verschulcligd op. hetgeen door hen wordt 
verkregen. 

20. Behoudens de bepaling van het volgend 
artikel, is zoowel de schenker als cle begiftigde 
voor het geheel aansprakelijk voor het recht 
van schenking. 

21.' Uitsluitend zijn aansprakelijk : 
1°. voor cle rechten, verschuldigd op hetgeen 

ten gevolge van de vervulling eener voor
waarde geerfd of verkregen wordt, de. erfgena-

, men- of verkrijgers ; . 
2°. voor de rechten, verschuldigd op ver

krijging van vruchtgebruik en periodieke uit
keeringen bij opvolging, de verkrijgers ; 

30, voor cle rechten, verschuldigd wegens den· 
overgang op den yerwachter van erfonissen, 
legaten of schenkingen over de hand,' de ver
wachters, wanneer zij den eigendom verkrijgen, 

22. Het recht op periodieke uitkeermgen, bij_ 
de instelling verschulcligd, worclt voorgeschoten· 
door hem, die met de uitkeering is belast, en 
bij iecleren termijn van. betaling, naar evenre
digheid van het getal, waai:mede cle uitkeering; 
overeenkomstig artikel 47, letter e, is vermenig
vulcligd, gekort, met bijrekening van een inte
rest van vier ten honderd, alles tenzij anclere 
beschikkingen mochten zijn- gemaakt. 

23. Uitvoerders van uiterste wilsbeschik
kingen zijn, op· gelijke wijze als cle -erfgenamen, 
tot vervulling' van al de aan clezen bij deze. 
wet opgelegde verplichtingen gehouclen, inge-

-val al de erfgenamen buiten het Rijk hunne 
woonplaats hebberi. Zij zijn tot het doen van 
aangifte bevoegd; bijaldien een of meer der-erf
genamen hunne woonplaats hebben binnen het 
Rijk. Wanneer zjj · van deze bevoegclheid 
hebben gebruik gemaakt, zijn' zij, op gelijke 
wijze aLg de erfgenamen, tot vervulling van al 
de aan dezen bij deze wet opgelegde verplich
tingen gehouden. 

In de gevallen, bij cle artikelen J 055 en 
1059 van het Burgerlijk Wetboek v:oorzien, 
l:>ebl:en de erfgenamen e~ de_ mtvoerders cler 
uiterste wilsbeschikkingen, met betrekking_ tot 
de -rechteri van successie en van _overgang, 
dezelfde rechten onder dezelfde voorwaarden, 
als bij die artikelen ten opzichte van de legaten 
zijn to~gekend en gestelcl. _ 

Curators van onbeheerde nalatenschappen 
zijn gehouden tot al de bij deze wet aan erf
genamen opgelegcle verplichtingen. 

Bewindvoerders, vi)Ogden en curators zijn
gehouden tot cle vervulling van ·a:1 cle verplich-

I 
I 



tingen, bij deze wet opgelegd aan degenen die 
_zij vertegenwoordigen, of wier belangen zij 
waarnernen. 

24. De Rijksambtenaar is· bevoegd om, 
binnen een jaar nadat door den uitvoerder. van 
den uitersten wil aangifte voor het recht yan 
successie is gedaan, van de erfgenariien van 
den overledene of van een of meer· hunner 
aangifte te vorderen. 

Die vorde~ing geschiedt bij deiuwaarders
exploot. Is de rnemorie van aangif~e niet 
binnen twee · maanden na de beteekening van 
)let exploot door de erfgenarnen ingediend, 
clan wordt tegen hen dwangschrift uitgevaar-, 
digd tot betaling eener daa.rbij nit te drukken 

· som, op gel_ijke- wijze en ten zelfclen -eincle a!s 
bjj artikel 45 is bepaald. 

Is volgens de aangifte van de erfgenamen 
rneer recht verschuldigd_ clan volgens. die van 
den uit~oerder van den - uitersten wil, clan 
strekt het op de laatstgemelde aangifte be
taalde recht in mindering van dat, hetwelk 

·. volgens . de -aangifte. van de erfgenamen is 
verschu!digd. 

25. 's Rijks schatkist heeft, te rekenen van 
. het overlijden, voor het recht van succ:ssie-een 
_voorrecht op alle onroerende en roerende zaken 
i,n het a!gemeen, door het overlijden · geerfcl 
of verkregen, onmiddellijk rang nemende na 
alle op dat oogenblik bestaande voorrechten, 
panel of hypoth_eek. 

Dat voorrecht vervalt met twee ·jaren na 
den dag van het overlijden, ten ware, binnen 
dien tennijn, vervolgingen mochten zijn aange
vangen, en, in dit Jaatste geval, met twee 
jaren na de beteekening der. ]aatste akte. 

De schatkist is, voor het recht van overgang, 
op gelijken voet bevoorrecht op de zaken, 
voor welker overgang het reclit verschulcligd 
is. 

26. 's Rijks ambtenaar is bevoegcl tot 
zekerheid van de vo!doening der verschukligde 
rechten conservatoir beslag te leggen op de 
zaken·, waarop bij het vorig artikel een voor
recht is toegekend. 

In het- exploot worclt het beclrag_ veriuelcl, 
dat voor recht verschu!d,gd wordt geacbt. 

Voor het leggen van dit bes!ag is verlof 
noodig van den president van de recbtbank in 
welkcr ressort bet sterfhuis of - zoo het recht 
van overgang betreft -. het onroerend goecl 
gelegen is ; clat vei-lof wordt alleen geweigerd 
::tls naar het oordeel van den president vol
doende vrees voor j:,enadeeling van 's Rijks 
schatk:ist niet bestaat; ·van waarde verk!aring 
van het beslag behoeft niet te worden gevraagd ; 
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overigens zijn rle bepalingen van het Wetboek 
_van Burgerlijke Rechtsvordering, regelende het 
conservatoir beslag, .toepasselijk: 

Het beslag - vervalt van rec:btswege : I 0 • 

na betaling van let in het exploot genoemd 
bedrag; _2°. zes maande-n na betaling van het 
blijkens eene ingediende memorie van aan
gifte verschulcligde recbt., indien binnen dien 
tijd geen .vervolgingen overeenlrnmstig de 
artikelen 60 en 62 zijn ingestekl ; is• clit wel 
het geval, dan ~erva]t het beslag, nadat vol
daan· is betgeen nader .geyorderd wertl of 
blijkt v~rschuldigd te zjJn, ·of nadat gebleken 
is, tlat de vordering ten onrechte is ingesteld. 

Indien het bedrag, waarvoor het beslag is 
gelegd, is vo!daan, kan na het tijtlstip, in het 
vorig lid onder 2° genoemd, worden terugge
vorderd v,~at meer is betaaltl dan voor recht 
en boete . aan de schatkist verschuldigd is, 
met de rente van het terug te geven beclrag, 
berekend naar vier ten hondercl in het jaar, 
van den dag cler betahng tot <lien der terugga.af. 

De terngvordering moet geschieden binnen 
twee jaren na gemeld tijds'tip. 
. 27. Onder vruchtgebruik warden, voor de 

toepassing clezer wet, 1pecle verstaan vruchtge. 
not, . recht van gebruik en van bewoning, 
vruchten en inkomsten, jaar!ijksche opbrengst 
en soortgelijke mtkeenngen nit daartoe aange
wezen goecleren, daaronder 'begrepen - het bij 
anderen dan de legatarissen verbleven. genot 
va.n Iegaten, welke, volgens de beschikkingen · 
van den over!edene, niet binnen t,wee jaren na. 
zijn overlijden of eerst op een onzeker tijclstip 
vorderbaar zijn. 

TITEL II. 

V.AN DE ~-•WIFTE EN WAARDEERING VAN HET 

. GEERFDE OF YERKREGENE. 

28. Zij, die ee11e nalatenschap, hetzij geheel 
hetzij voor een evenredig gedeelte, erven, zijn 
verplicht., ten kan'tore van het recht van suc
cessie, · in welks kring de overledene, binnen . 
het Rijk, zijne laatste woonplaats had, bij 
schriftelijke memorie, aangifte te doen van : 

1°, den aard en de waartle van al wat door 
bet overlijtlen worcit geerfd of verkregen. 

Met opzicht tot de onroerencle goecleren, 
waarvan de over!etlene den eigendom,. of 
waarop hij slechts een zakelijk recht van gebruik 
of bewoning, van erfpacht, opstal of beklemming 
had, moet worclen opgegeven : a. de gemcente, 
w1J,aiin zij zijn gelegen, de sectie en het nornmer 
van het kadaster voor zooveel zij in het Rijk 
gelegen zijn; b. de grootte, wat de onbebouwde 
eigenclommen betreft. _ 
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De effecten en rentegevende sclrnklvorde
ringen moeten specifiek aangegeven worden ; 

20. de lasten en schu]den, waaruit bet 
passief de~ boedels is samengesteld; voigens 
art1kel 50 omscbreven ; 

3°. 'de er:fgenamen, _Jegatanssen en verdere 
verkrijgers; hunne· verwantscbap of de betrek
king van buwelijk tot den overledene,· den 
insteller der erfstelling over de h __ and of den 
insteller van bet vrucbtgebruik of· de perio
dieke. uitkeerirtg, bij opvolging verkregen; en 
den ouderdom cler .personen van wier leven de 
uit den boedel verkregen wordende vruchtge-. 
bruiken of periodieke uitkeeringen i,fbanke
lijk zijn; 

4°. betg_een door ieder wordt geerfd of ver
kregen, met opgave, zoo niet alles bij wette
lijke erfopvolging vererft, van den titel, kracb
tens welke~ geiirfd worclt of verkregen; 

50_ inciien door bet overlijclen zaken worden 
geiirfd of verkregen, welke met vrucbtgebruik 
of perioctieke uitkeeringen ten behoeve van 

· clerden zijn be!ast, de aancluiding der met 
vruchtgeoruik belaste zaken, het beclrag der 

. periodieke uit,keeringen, den titel waarbij bet 
vrucbtgebruik is ingesteld of de uitkeeringen 
z~jn oi:;gelegcl, den naam en de 'ivoonplaats 
der yiuchtgebruikers of genieters, deri ouder
dom dergenen van wier !even het , rucbtgebruik 
of de ui tkeering afhangt of het t-ijd vak, waarvoor 
het vruchtgebruik of de uitkeering is gemaakt. 
, Bij de memorie van aangifte, waarin naar 
de bepalingen van 3°. en 5°. de ouderdom moet 
worden opgegeven van personen, van wier 
!even een vruohtge_bruik of eene periotlieke 
uitkeering afbankelijk is, wordt, op straf van 
weigering 'der memorie, hunne geboorteakte 
overgelegd, of, indien dit niet mogelijk is, -
eene akte ·van bekendheid," opgemaakt op _de 
wijze, vqorgeschreven bij de beide eerste leden 
van artikel 127 -van J-et Btirgerlijk Wetboek, 

·of; wanneer de personen buiten 's lands wonen 
en_ geboren zijn, door cle claartoe bevoegde 
openbare macht. 

29. Gaat bij boeclels van ingezetenen des 
Rijks, geheel geerfd worclencle door bloedver
wanten in de rechte lijn, door de(n) echtgenoot, 
of door die bloeclverwanten met cle(n) echtge
noot, hetgeen door ieder hunner wordt geerfd 
of '::-erkregen, duizend gulden niet te boven, 
clan· bepaalt zich de aangifte tot vermelding van: 

1° .. de erfgemtmen, met opgave van_ hunne 
verwantschap, of de betrekking van huwelijk 
tot den overledene ; 

20. het actief en hef zuiver saldo der nalaten
schap; 

3°. de onroerende goederen, aangev."ezen als 
in artikel 28, onder 1°. is bepaalcl. Indien 
geen onroerende goEJ_deren zijn. nagelaten, 
moet dit worden opgegeven ; 

4°. de legatarissen of andere verkrijgers 
onder· bijzoncleren titel met aanwijzing van 

-den aard en de waa1·de van hetgeen zij verkrij-
gen en krachtens welken titel. · 
· Bij gegrond vermoeclen van onjJ1iste opgaven 

is de ontvanger bevoegd, op· de ~vijze bij arti
kel 45 bepaald, · _ de indiening te vorderen. 
eener memorie, als in artikel 28 bcdoelcl. 

Vererft de _boeclel, a.Jleen ten gevolge van 
ven,'erping, geb_eill op . de- in het eerste lid_ 
bedoelde erfgenamen, clan cioen oeze aangifte 
overeenkomstig art1kel 28. 

30. In ·geval van onvermogen van den 
overleclene worclt, bijaldien door het overlijden 
geen vruchtgebruik, fide1°comniis of perio
dieke uitkee1·ing is vervallen_ of overgegaan, 
Ilene -verklaring van· ~len burgemeester · der 
gemeente, waar de overledene · zijne laatste
woonplaats had,. overgelega, houdende dat het 
hem· ni~t bekend is dat de -overledene eenige· 
roerende of onroerencle zaken -heeft nagelaten . 

De verklaring worclt afgegeven op aanvraag 
van de erfgenamen of van den rijksambtenaar. 

31. Bij alle aangiften voor bet recbt van 
successie wordt tevens opgegeven of de overlede
ne al clan niet eenige · goederen als bezwaarde 
erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en zoo 
ja, waarin zij bestaan, door wien en bij welken -
titel de erfstelling over de hand of het vruchtge-· 
bruik is ingesteld, aan wien de goed()ren moeten 
worden uitgekeerd, wie tot bet genot van den 
eigendom 1s gekomen of op wien het vrucht: 
gebruik bij opvolging is overgegaan. 

Geltjke vermelding wordt vereischt ten aan
zien van periodieke uitkeeringen, door bet over
lijden, bij opvolging,, overgegaan of vervallen_· 

32. In de memorie van aangifte eener 
nalatenschap .moet tevens worden opgenomen 
de aani61fte van aan recht onderwm:peri: schen
kmgen van den overledene door ,de aangevers 
of hunne echtgenooten ontvangen, waarvan 
nog niGt ~.angifte is geclaan .. 

In iedere memorie van aangifte -eener na-
latenschap behooren de aangevers ieder vobr 
zich te verklaren, dat. zij en, voor zooveel 
hun bekend is, hunne echtgenooten, behalve 
de do-or hen -vroeger of thans bij deze memorie 
aangegeven schenkingen, in geenerlei vorm van 
den erflater _ eenige aan recht onderworpen 
schenking in den zin van cleze- wet hebben 
ontvangen. 

Zij drn aaµg,ifte · doen voor- of als rechts, . 
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-vertegenwoordigers van ·anderen verklaren het 
-vorenstaande, voor zooveel nooclig, mede voor 
·zich en, voor zooveel Jinn bekend is, ten aan
:zien van hunne echtgenooten en van hen, 
·voor wie zij optreden. 

33. In iedere memorie van aangifte eener 
nalatenschap wordt opgegeven of het aah de 
-aangevers bekend is, dat ten gevolge van het 
-overlijden van den erflater, krachtens eene over-
·eenkomst van levensverzekering, ·uitkeering in 
kapitaa-1 of rente moet plaats bebben, en zoo 

:ja, waarin de uitkeering bestaat, wie de daarop 
rechthebbenden zijn en wie met de uitkeering 
is of zijn belast. 

34. Zij, die zaken of waarden onder zicb 
hebben met de opdracht om die bij het overlijden 
_van een ingezetene des Rijks niet in den boeclel 
·te brengen of daarmede z66 te handelen dat 
z1j niet in den boedel komen, zijn verplicht 
,eene echriftelijke memorie in te leveren, behel
zende : Cl.en naam en voornaam van den over-
1edene, diens laat.ste woonplaats, eene speci
fieke omschrijving van cte z·aken of waarden, 
den tit.el waaronder zij de zaken ·of waarclen 
,onder zich hadden en ·eene nauwkeurige aan
wijzing van de bestemming der zaken of 
waarden. Deze memorie moet worden inge
leverd ten kant,ore in welks kring de overleclene 
zijne laatste woonplaats had, binnen den ter
mijn van een maand· na aanmaning bij deur
waardersexploot en in ieder ,geval v66r dat de 
tot de aangifte geroepenen de zaken of waarden 
·uit handen geven of op eenige andere wijze aan 
-de opdracht gevolg geven. · 

's Rijks ambtenaar is bevoegd den inhoud 
-dezer memorie aan de erfgenamen van den 
-overledene en aan den executeur-testamentair. 
-zoo deze aangifte gedaan heeft, mede te deelen. 

Bij niet--inlevering der ·memorie -binnen den 
. ·gem'elden termijn 'en bij onvolledigheid of 
-onnauwkeurigheid der. memorie zijn _zij, die 
i.ot het inlevercn verplicht zijn, hoofdelijk aan-
1lprakelijk, zoowel voor het recht van successie, I 
. als voor de boeten, die ter zake van de hier
voor hedoelde zaken of waarden- aan bet Rijk. 
verschuldigd zullen zijn. Zij verbeuren-boven
•di~n eene boete, gelijkstaande met het bedrag 
van het verschuldigd recht, doch van ten 
minste lionderd gulden. . · 

De vorderingen, waartoe ciit artikel aanlei
-ding geeft, worden ingesteld op de wijze be
J>aald bii de artikelen 45 en 60. 

35. De aangifte voor bet r~cht van over
gang geschieclt door de verkrijgers der zaken 
bij schriftelijke memorie ten kantore in welks 
kring de zaken gelegen of gevestigcl zijn. -

. Ten opzichte van <lf.'n inboud der aangifte 
gelden, voor zooveel mogelijk, de bepalingen 
van ·artikel 28, 1 °, 3°, 4° en 5° ; ook het laatste 
lid van dat artikel is toepasrelijk. 

36. De aangifte voor het recht van scben
king geschiedt door den schenker en den be
giftigde te zamen of ,e<ler afzonderlijk bij 
schriftelijke memorie ten kantore; in welks 
kring de woonplaa'ts van den schenker is gele
gen ; indien het eene schenking betreft, door 
meer clan een persoon te zamen gedaan, kan 
elf.' aangifte 'geschieden ten kantore in welks 
kring de woonplaats van een of meer hunner 

-is gelegen. 
Op den inhoud df.'r aangifte, ingediend door 

eene van de partijen bij de schenking, kan 
niet door of tegen de andere partij beroep 
worden gedaan, <loch 's Rijks ambtenaar 1s 
bevoegd aan de andere partij dien inbouct mede 
te deelen. 

Bij de rne,morie wordt aangifte gedaan van : 
·10. den aard en de waarde van betgeen 

door den begiftigde wordt verkregen, met op
gaaf van bet tijdstip -cter verkrijging en met 
omschrijving der geschonken goederen over
eenkomstig het bepaaldl' in artikel 28, lo ; 

2°. cie aan de scbenking verbonden lasten 
en verplichtingen, omschreven overeenkomstig 
artikel 73; 

3°. de verwantschap die tusschen schenker 
en begiftigde 1:estaat en den ouderdom van de 
personen, van wier !even een verlrregen vrucht
gebruik of periodreke uitkeering afhankelijk iD ; 

40, de opgaven, bedoeld in artikel 28, 5°, 
indien zaken worclen verkregen, welke reeds 
met vruchtgebruik zijn belast. 

In elke aangifte; met uitzonclertng van die, 
bedoeld in het eerste lid artikel 44, moeten 

. b.0venclien worden vermeld de schenkmgen, 
ged urend e ci e laatste twee jaren door den 
schenker aan den begiftigde gedaan; indien 
m dien tijd geen schenlnn1,en zijn gedaan, moet 
dit warden verklaa-rd . 

Indien overeenkomstig 3° of 4.0 de ouclerd_om 
van person~n moet worden opgege, en, is het 
laatste lid van artikcl 28 toepassel\jk. 

37.· De verplichting tot het doen van aan
gifte bestaat niet voor schenkingen, cl ie geheel 
v:in 1:wt recht zijn vrijgesteld. 

Vervalt ·de vTij~telling, aangeduid ondcr5° van 
'artikel SO, door toepassolijl-heid van a,rti1'el 68, 
lid l, clan gaat de termijn van aangifte in, 
voor zooveel de oorspronkelijk vrijgestclde 
schenb.ing betreft, met den dag, waarop de 
vrijstelling vervalt. 

38. Op dezelfcle wijze als bij de artikelen 
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28, 29, 35 en 36 is bepaald, zijn, t9t de·aangifte 
van hetgeen door hen wordt geerfd of verkre-
·gen, gehouden : , 

· l 0 • zij die een vruchtgebruik . of periodieke 
uitkeering bij opvolging verkrijgen; 

2°. de geroepen erfgenamen, legatarissen of 
begiftigden, die door het overlijden van ,den 
bezwaarde tot het genot komen. 

De aangifte geschiedt ten kantore waar de 
instelling van het vrucntgebruik, de perio
dieke uitkeering of de making over de hand· is 
aangegeven of had moeten worden aangegeven. 
. · 39. Wanneer, gedurende het !even van den 
bezwaarden · erfgenaa~, legataris of -begif
tigde, · het bezwaarde goed op den geroep.ene 
overgaat, wordt de <lag, waarop de ~vergang 
heeft plaats gehad, en de plaats waar de akte 
of overeenkomst gemaakt is, voor de toepas
sing dezer wet als de dag en de plaats van het 
overlijden 'beschouwd. --, .. 

40. Het aanvaarden eener nalatenschap on~ 
der het voorrecht van boedelbeschrijving, of 
liet voorbehouden recht van beraad, on theft niet 
van de· verplichting tot het doen van aangifte, 
op de wijze en binnen · den termijn bij deze 
wet voorgeschreven. 

De vervulling der verplichtingen, uit deze 
wet voortvloeiende, wordt niet beschouwd als 

- een daad van aanvaarding. 
De aangifte, gedaan door den erfgenaam, die 

vervolgens, de erfenis verwerpt, vervalt. 
De kosten van vervolging tegen erfgenamen 

of verkrijgers, ingesteld v66r dat zij verwierpen, 
blijven • te hunnen laste, indien de vervolging 
a Ileen ui t hoof de van de verwerping is gestaakt. 

41. De aangifte kan geschieden krachtens 
e·ene schriftelijko, aan de memorie gehechte 
volmacht. 

42. In iedere memorie van .. aangifte wordt 
een eenige woonplaats gekozen, in den kring 
van· het kantoor van het ,recht van successie 
en yan overgang, waar die aangifte wordt ge
daan, Zij geldt voor alle rechtsvorderingen en 
vervolgingen, krachtens deze wet in te stel

.. l~n tegen de erfgenamen, legatarissen en anc\e~e 
verkrijgers, of tegen degenen die tot de vervul
ling der aan dezen opgelegde verplichtingen 
gehouden zijn. · 

Z.ij die voor het recht· van successie geen 
aangifte gedaan of geen woonplaats gekozen 
hebben, worden geacht hunne woonplaats te 
hebben ter laatste woonplaats van den over
ledene, gedurende _ een jaar na het overlijden ; 
na dien tijd, ter -secretarie van de gemeente, 
waar de overledene zijne laatste woonplaats 
had. 

~ij,_ die voor het· recht van overgang geen 
aangifte gedaan C!f geen woonplaa ts gekozen 
hebben, worden geacht hunne. woonplaats te 
hebben ter secretarie van de gemeente binnen 
welke de aangifte volgens artikel 35 moet .ge
schieden, · 

Zij die voor het recht van schenking goen 
aangifte gedaan of geen woonplaats gekozen 
hebben, wordeii geacht hunne woonplaats te 
hebben ter woonplaats van den schenker. 

Van alle explooten wordt ·slechts een kopij 
gelaten . 

43. De termij~ van aangifte voor het 
recht van successie of-van overgang is acht 
maanden, te rekenen van den dag van het 
overlijden, van de dagteekening der verkla
ring van vermoedelijk overlijden of van den 
<lag der schenking. 

Indien zwangerschap oorzaak is, dat orize
kerheid bestaat omtrent den persoon des erf
genaams of de heffing der belasting, gaat de 
termijn in van den <lag der bevalling, of indien 
de vrouw vroeger mocht overlijden van den 
dag·van haar overlijden, of indien geen van bei
den ·op den driehonderdsten <lag na den dood 
des erflaters mocht h~bben plaats gehad; 
alsdan van den eersten daarop.volgenden <lag. 
De:te · be paling kan niet worden ingeroepen door 
dengene, op wiens erfdeel, wat de )10egroot
heid betreft, de bevalling geen invloed kan uit
oeferlen. 

Ingeval de nalatenschap volgens de wet als 
onbeheerd wordt beschouwd of indien ten ge
volge van de vervulling·eener voorwaarde, van 
verwerping of van den bij artikel 5 bedoelden 
afstand geerfd of verkregen wordt, gaat do· 
termijn in van don dag der benoeming· van den 
curator, der vervulling van de voorwaarde, 
der -ver-werping of .. van den afstand. 

44. De a;angifte van hetgeen gedurende een 
kalenderjaar aan een kind door _zijne ouders 
of door een hunner is geschonken, moet ge
schieden v66r 1 Maart van het daarop volgend 
jaar, 

Elke andere · aangifte voor het recht van 
schenking moet geschieden binnen twee maan
den, te rekenen van den dag, waarop de schen
king tot stand kom t, doch voor den begiftigde, 
zoo deze tot de handeling, waardoor de schen
king· tot stand is gebracht, niet heeft medege
werkt, eerst van den dag, waarop hij van de · 
schenking kennis krijgt. In geval van schen-·c 
king, onder opschortende voorwaarde wordt de 
termijn gerekend van den dag, waarop de voor-
waarde · is vervuld. · 

Voor den begiftigde, bedoeld in artikel 38, 
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2°, vangt de·termijn aan op den <lag -van het 
overlijden van den bezwaarde. 

45. Indien de memorie .van aangifte niet 
binnen den t-·Tmijn en ten kantore, -bij de wet 
bepaald, is ingediend, zendt de rijksambtenaar 
den nalatige eene waarschuwing om binnen 
acht dagen aan zijne verplichting t9 voldoen. 
Indien _aan de. waarschuwing niet wordt _;ol
daan, wordt tegen den nalatige een dwang
schrift ui tgevaardigd tot betaling eener daarbij 
uit_ te drukken som, -behoudens verrneerdering 
of vermindering volgens Iatere regeling, voor 
rechten en _boete. 

-Het bedrag van de verschuldigde rechten 
wordt, na de:beteekening van het dwangschrift, 
met een vierde daarvan, als boete, ;erhoogd. 
Ingeval geen recht verschuldigd is, wordt 
voor iedere ingegane week verzuim na de 
heteekening van het dwangschrift- door iederen 
nalatige eene boete verbeurd van vijf gulden. 

Indien de aangifte," bedoeld in het vorig 
artikel, niet binnen den termijn en ten kantore, 
bij de wet bepaald, is ingediend, behoeft aan 
l;tet dwangschrift - eene . waarschuwing niet 
vooraf te gaan en bedraagt de boete, indien 
niet is aangetoond, dat het verzuirn te goeder 
trou,w en zonder opzet is gepleegd, eene som 
gelijk aan vijfmaal het op de schenking ver-· 
schuldigde recht, zonder_ dat de boete hooger
kan zijn clan de helft van het bedrag der 
schenking. 

De kosten van verv_olging komen ten laste 
-yan den nalatige. -

,De in het eerste lid vermelde waarschiiwing 
is vrij van zegel en van de formaliteit van 
registratie. 

Er wordt geen vervolging ingesteld wegens 
ver'zuim van aangifte eener schenking aan' een 
rechtspersoon, die. volgens de door belang
hebbe11den aan 's Rijks ambtenaar, bedoeld 
in het voorlaatste lid van artikel 50, te kennen 
gegeven meening zoude behooren tot de rechts-

-- personan, vermeld in ai-tikel 80, • 8°, zoolang niet 
.twee maanden zijn verloopen sedert den- dag, 
waarop van de beslissing van gemelden Riiks
arul tenaa_r per aangeteekenden brief 111ededee~ 

- ling is gedaan aan den belanghebbende. Reeds 
aangevangen vervolgingen worden to-t ciien 
tijd gestaakt. . 

.46. In geval met betrekking tot de opgaven, 
bij artikel 31 voorgeschreven, eene onnauw,
keurige of een ·3, met de waa.rheici strijdige, 
negatieve opgave is gedaai1, is de aangever, 
te dier zake, zoowel voor de rechten als voor 

. de boete, aansprakelijk. De rechten alleen 
kaf\ hij. van de verkrijgers terugvorderen. 

Van de boete wonlt hij ontheven, zoo hij van 
z.ijne onschuld doet blijken., 

47. Voor qe regeling van het recht van 
successie wordt de. waarde bepaald : 

1 °. van )i.etgeen in ,ollen of met fidei-com
rnis bezwaarden eigendoni wordt geerfd of 
verkregen, als volgt : -

a. van de onroerende· za.ken, in de artikelen 
562 en 563 van het Burgerlijk Wetboek ver
meld, van h()t recht van ei-fpacht, van opstal. 
en van bekl.emming, met de daartoe .behoorende 
gebouwen, werken en beplantinge1i, van den 
eigendom van goaderen in· erfpacht, opstal 
en beklemming. uitgegeven, op _de verkoop
waarde ten da.ge van het ·overlijdJn, volgens 

aangevers begrooting. · -
De waarde van de buiten het Rijk gelegen 

of gevestigde onroerende zaken_ moet afzonder-
1\ik worden begroot; 

6. van hypothecaire schuldvorderingen op 
het bedrag van het kapifaal, of op de waarde 
door den aangever t~ begrooten ; in het laatste 
geval met aanwijzing der ondergezotte goederen, 
op de wijze bij artikel 28, 1 °, vermeld ; 

c. va·n grondrenten, cijnsen, tijusen en derge
lijke altijddurende of voor een onbepaalden 
tijd op onroerende goederen gevestigde praes
tatien, op den afkooppr_ij~, bij de ves~iging_ 
bepaald, en indien die niet bepaald is, op de 
waarde naar den ma·ttstaf bij artikel -799 van 
het Burgerlijk Wetboek of andere ,vettelijke 
verordeningen vastgesteld. Bij ·gebreke -van 
de daar bedoelde marktprijzen of jaa_rlijksche 
qpbrengst, op cle waarde .door den aangever 
te begrooten ; 

& van de effecten, op hunne geld_swaarde, 
naar de prijscourant, op last van den Minister 
van Finanden door t~n minste vi .. r makdaars 
of c_o_mmissionairs in effecten te Amsterdam 
opgemaakt, uitgegeven in de week van het 
overlijden, en zoo zij daarop niet bekend staan, 
naar de begrooting des aangevers; 
- e. van lijfrenten of andere periodieke nit-· 

keeringen in geld, van het liven van een·porsoon 
afhankelijk, op het jaarlijksch bedrag, ver-
1nenigvuldigd met de getallen, naar de volgende 
berekening : · 

wanneer .. dcgene, gedurende -,viens let en de_ 
uitkeering moet phats he_bbl'ln, 

twintig jaren oml is of minder, met 20 
boven de 20 t9t 30 jaren oud is, ,, 19 

30 40 . '? ,, . ,, 1 7 
40 50 15 
50 55 13 
55 ,, 60 
60 65 

ll 
9 
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b'.)yen de.65 ,, 70 jaren oud is, met 8 
70 75 6 
75 ,, ·so 5 
80 

" 
85 3 

85 2 
Indien eene uitkeering in geld voor een 

bepaalden tijd is gemaakt, wordt haar jaar
lijksch bedrag vermenigvuldigd met het aantal 
jaren, gedurende welke zij m9et plaats hebben, 
doch iedere gulden berekend tegen de volgen
de waarde: 
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Het belastbaar kapitaal, naar deze bereke
ning vorkregen, ·kan, ingeval de uitkeering is 
gemaakt aan een persoon en bij diens .dood 
vervalt, niet b.ooger zijn dan dat; hetwelk 
verkreg1,m zou zijn, wanneer de uitkeering van 
zijn leven afhankelijk ware gasteld, en, ingeval 
zij aan zedelijke ligchamen of instellingen van 
de doode hancl is gemaaH, niet meer bedragen 
dan het vijf en twintigvoud van haar jaarlijksch 
bedrag. · 

_De waarde van eene uitkeering, die niet ver
valt bij den dood _ van den genieter, wordt 
gelijk gesteld met die van eene uitkeering ge
maakt aan een zedelijk- ligchaam of eene in
stelling va11 de doode · hand. 

Voor uitkeeringen, aan_ zedelijke ligchamen 
of instellingen van. de doode hand voor ·onbe
paalden tijcl .besproken, ,vordt het vijf en twin
tigvoud der jaarlijksche nitkeering genomen. 

Van alle lijfrenten en periodieke uitkeerin
gen, hiervoor niet genoemd, word.t de waarde 

bepaald op het bedrag, waarvoor dergeliJke 
lijfrente of uitkeering zou kunnen warden aan
gekocht, door den aangever te begroote11 ; 

f. van schepen, schuiten en vaartuigen met 
toebehooren, op de verkoopwaarde, ten dage 
van het overiijden, door den aangever te be
grooten ;. 

g. van alle schulcl vorderingen, niet oncler 
letter- b, d of h begrepen, hetzij daarvan ee~10 
akte besta of.niet, op de :door den aangever 
te begrooten geldswaarde van het kapitaal ; 

h. van de loopende termijnen van huren, 
pachten en interest van de zaken vermeld 
onder de letters a, b, · d en g, op het bedrag tot 
en met den dag van het · overlijden _verschu1-
digd; - , 

i. van alle roerende goederen en alle andere 
zaken, niet bepaaldelijk in dit artikel genoemd, 
op de verkoopwaarde ten-dage van het overlij
den, door den aangever te bepalen. - · 

2°. van hetgeen in .,yruchtgebruik wordt 
verkregen, op liet overeenkomstig de bepalingen 
van 10, letter e, tot kapitaal gebrachte bedra·g 
der jaarlijksche inkomsten, naar den maatstaf 
van vier ten honderd der overeenkomstig 1 ° 
te - bepalen kapitaalswaarde op het tijdstip 
waarop het genot- aanvangt. Vruchtgebruik 
aan zedelijke lichamen of instellingen van de 
doode hand, voor onbepaalden tijd besproken, 
wordt geacht voor· dertig jaren gemaakt te 
zijn. 

3°. van hetgeen onder den last van vrucht'.
gebruik of van periodieke uitkeering geerfd 
of verkregen .;ordt, op de overeenkomstig ·lo 
te bepalen waarde van den vollen eigendom, 
na aftrek van de waarde, welke op het tijdstip 
der vererving of verkrijging aan de uitkeering 
of het vruchtgebruik, volgens de bep~lingen 
van 1°, letter e, of van 2° moet worden toege
kend. 

Met elkanµer opv.Jlgende vruchtgebruiken 
en periodieke uitkeeringen worJ.t bij' de waar
debep'1ling van . den· daarmeie bezwaarde·n 
eigenclom terstond reke.ning gehouden. 

48. Voor de regeling van het recht van 
overgang wordt de waad.e van den vollen 
of met fids'r-oommis bezwaad.en eigenclom, 
van het vruchtgebr~ili en van den met vrucht
gebruik belasten eigend.om der zake~ bepaa]d 
overeenkomstig artikel 47, met dien verstande, 
dat bij schenking bet tijdstip der verkrijging 
in de plaits komt van dat van het overlijden. 

49. Voor · de regeling van het recht van 
schenking wordt de waarde van de geschonken 
zaken bepaalcl overeenkomstig artikel· 47, met 
clien verstande, dat het. tijdstip cler verkrij-
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ging in de pla.ats- komt van dat van het over, 
lijden. 
· 50. Voor de regeliilg van het recbt van 

successie ·kunneh geen andere listen en schul0 

den ~orden afgetrokk~;rdan de navolgende 
Lasten: · 

de begrafeniskosten, andere dan die in arti
kel. 367, 4P, _van het Burgerlijk W~tboe_k be-
·doeld_ . 

Artikel il95, 2°, van het Burgedijk Wetboek 
is, voor zooveel de aldaar bepitalde be;voegd
heid --des· rechters _betreft,_ -in dezen van toe-

- .passing: 
Outler de begrafeniskosten kunnen worden 

begrepeil de sommen, b_esproken of uitgekeerd 
voor de uitvaart van den erflater en -de, .te 
zijrien behoeve, te doene kerkelijke diensten 
of ·: te vieren godsdienstige plechtigheden, 
.sedert den dag van zijn: afsterven tot en· met 
het eerste jitargetijde .. na zijn overlijden, en 
zulks geevenredigd aan 'den stand en ,het ver
mogen van den overledene, met inachtnenriU:g 
van het plaatselijk gebruik en de bijzondere 
omstandigheden. 

_ Hetgeen te. dier zake meer is besproken 
wordt beschouwd als legaat aan nie_t ·verwante 
personen, 

Schulden: 

b. interesten, ·renten, hureri. en pachten~ 
tot en met den dag van het overlijden ; 

c. d~ schulden, op het tijdstip.vail het over-
lijden, voortspru,itende nit het beroep van deIL 
overledene. · - - _ -. : · 

Wanneer de schulden, onder -de letters ci eIL 
c vermeld, door dertigjarige verjaring, en die. 
onder de· letter b vermeld,' door . de vijfjarige 
verjaring,zijn getroffen, worden zij niet·toegela
ten; 

d. huisschulden tot en met den· dag van het 
overlijden; · dienstbodenloon- voor het voile 
loopend, jaar of yierendeel jaar. · 

De sch!!lden, .onder letters b,. c en d vermeld, 
worden ieder _afzonderlijk opgegeven,. met aan
wijzing van baren aard en oo~sprohg, van den 
tijd waarover zij lbopen, en cl'~n naam des 
schula'eischers ; 

e. de zakelijke belasti:ngen van het Rijk, de, 
provincien en de _gemeenten, dijk- en polder-.. 
lasten, molen- en sluisgelden en soortgelijke 
omslagen tot en met den dag van het CJver-
lijden. . 

Indieri zij tijdens de aangifte n_og niet wareii 
omgeslageU:, wordt het . bedrag daarvan: zoo. 

-als dit in het onmidclellijk voorafgegane jaar 
was· bepaald, onder de . schulden toegelaten ; 
later wordt op het meerdere of, mindere niet 

a .. de schulden ten laste van den pver!edene teruggekomen; 
mits aan de volgende voorwaarden zij vo!daan : /. alle andere belastingen va~- bet Rijk, de 

van elke schuld moet in de aangifte .het prpvincien ._en de gemeenten, tot en met den 
- ::bedrag, de oorsprong, de tijd vari-het ontstaan Iaa.tsten dag van het -tijdvak, waarover zij loo

en de naam van den schulde1scher warden pen, ten ware afschrijving of teruggave kan 
verriieid : gevorderd ~orden .. 

van haar. bestaan moet reeds v66r het over- Behoudens de toepassing van artikel 60 
Iijderi het bew\js in rechten zijn te levere:i:t ge- ~oroen de ·schulclen, die met wegens verjaring 
weest ; indien hetgeen aan · denzelfden. persoon buiten aanmerking ~oeten blijven, afgetrokken, 
of _dezelfde. personen in totaal 'verschuldigd w~nneer de vereischte opgaven in de aa.rig,fte 
is meer dan driehon1erd· . gulden bedraagt, zijn gedaan. - , 
moet in de aangifte het authentieke of onder- '. Wanneer eene schuld ,naar )iet oordeel van 
handsche geschrift - of bet andere midde1, 's Rijks ambtenaar niet kan worden afgetrok

. waarmede dat bewijs zou -kunnen · zijn g~le- ken, wordt de aangever door hem niet de reden 
verd, worden omschreven ;: beroep .op den_ ·be- in- kennis gesteld: 
slisseilden eed als bewijsmiddel wordt piet toe- Zoolang de aangifte niet -i~ beeedigd, kan de 
gelaten ; · _ - omschrijving bij nadere aangifte warden. aange-

. de .onderhandsche geschriften die als bewijs- vu.Id en kunnen -nog schulden worcle_n aan-
middel wozd_en vermeld, moeten - reed~ v66r. -gegeven. 
het overlijden ·in .de- macht van _den schuld- Wanneer de schuld niet overeenkomstig de 
eischer zij,;i. geweest ; dat de aangever overtuigd wet kan ,1,o_rden orp.schr~ven, waimeer de 
is dat zulks bet geval was, moet in de aangifte vererschte opgaven in· .. de beeedigde aangHte 
warden verklaard; " 'niet zijn gedaan. of wanneer na- de beeediging _ 

in· de aau'gifte
0 

moet warden verklaard, dat'- n\tdeFe aangifte van eene schuld of aanvulling 
den. aangever niet gebleken is, dat de daarin 1er --omschrijving plitats heeft,- kan de schuld 
vermelde bewijzen· :. werden 6pgemaakt "o.f worden afgetrokken, indien a~n· :s Rijks amb
afgegeven om de· betaling van· sucpessierechten tenaar, daartoe· door Onzen Ministpr van Fi 0 

te o_ntgaan ; .nancien aangewezen, -of aan den rechter; z~o 
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niet naar de' ·eischen van het burgerlijk recht, 
dan toch overtuigend wordt aangetoond, dat 
de schuld reeds v66r het overlijden bestond 
en uit den boedel moest worden betaald. 

Hetgeen op eene cler bedoelde 'wijzen blijkt 
ten gevolge van het niet aftrekken van sqhulden 
te . veel te zijn betaald, wordt teruggegeven, 
mits ·de teruggaaf worde · gevraagcl hinnen den 
termijn 'voor de verjaring bepaald. 

5L Bmnen een maand na de aangifte van 
een boedel van. een ingezetene des Rijks, 
moet de aangever, naar de wijze zijner gods
dienstige gezindheid, in persoon, voor den 
kantonrecbter te zijner keuze, den volgenden 
eed (verklaring) afleggen : 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik in gemoede 
vermeen, dat de aangifte voor het recht van 
successie naar aanleiding van het overlijden 
van N.N. door mij is gedaan zoncler eenige 
verzwijging of verkeerde opgave ten nadeele 
van 's Rijks Schatkist en dat ik zoodra moge. 
lijk aangifte zal doen van en het recht van 
successie zal voldoen voor -al hetgeen ik 
zal vernemen niet or kwalijk te hebben aan-
gegeven. , 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat verklaar en beloof ik)." -

Indien eene aangifte door een gemachtigde 
is gedaan, wordt de persoon, namens wien 
aangifte 'is gedaan, als aangever aangemerkt. 

Indien eene aangifte door of namens meerdere 
personen is gedaan, word.t. de eed afgelegd door 
een hunner; daartoe door den Rijksambtenaar 
aan te wijzen bij eene door hem binnen vijf 
dagen na de aangifte aan de gekozen of bij 
gebreke daarvan door de wet aangewezen 
woonplaats gezonden kennisgeving op onge
zegeld papier. Binnen_ een jaar na het doen 
cler aangifte, kunnen· met macl:ttiging van 
's Rijks ambtenaar, bedoeli:l in het voorlaatste 
lid van het vorig artikel, de overige aangevers 
of een of n;i.eer hunner voo_r bet beeedigen 
der aangifte worden aangewezen, in welk geval 
de eed moet worden afgelegd binnen een maand, 
nadat de kennisgeving aan de hiervoor vermelde 
woonplaats is gezonden. 

52. Geen eed wordt afgelegd : 
a, voor boedels, waarvan het actief, · volgens 

de specifieke aangifte, clriehondercl· gulden niet 
t.e boven gaat ; 

. b. door de erfgenamen in de rechte nederda
lende linie en door den met hen overeenkomstig 
artikel 65, 1 °, g~lijkgestelden echtgen_oot, 
indien hetgeen aan elk hunner uit het actief 
opkomt volgens de aaµgifte duizend gulden 
niet te boven gaat ; 

c. door den Staat, de provincien en ge1neenten 
binnen het Rijk. 

De in letter b vermelde vrijstelling is . niet 
toepasselijk : 1 °. indien de boedel ten gevolge 
van verwerping gebeel wordt verkregen door
de daar verinelde personen ; 2° .. indie~ door
den erflater legaten zijn besproken, niet van. 
het .recht _vrijg~stelcl en niet bestaande in vaste 

-en bepaalde sou°;men of in zaken, bedoeld in. 
artikel 62. 

53. Indien een vrucbtgebruik bij opvolging
word:t verkregen, of fide1-commissair goed 
door overlijden of door overdracht onder de 
levenden op de verwachters overgaat, wordt, 
behoudens de uitzonderingen bij het vorig ar
tike r' bepaald, op gelijke wijze de navolgende
eed ( of verklaring) afgelegd : 

,,Ik zweer (verklaar) dat ik in gemoede ver-
meen oprechtelijk alles te hebben aangegeven 
wat door mij, krachtens den wil·van N.N. en het 
overlijden van N.N., is geerfd of verkregen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
Dat_ verklaar ik.)" · 

54. Door de verkrijgers van periodieke uit
k:eeringen bij opvolging wordt gecn eed af .. 
gelegd: 
· 55. In geval van ziekte, afwezigheid buiten 

het Rijk, of ij,ndere wettige reden van verhin
dering, kan de eed, met toelating van den 
Ilfinister van Financien, krachtens eene bijzon

·dere volmacht, worden afgelegd voor den kan
tonrechter ter keu~e van den lasthebber. 

56. De eed wordt kosteloos afgelegd. Het 
in duplo op te maken proces-verbaal der eeds
af!egging is vrij ·van zegel en van de formali
teit van registratie. Een der exemplaren 
w,ordt, op st,ra::ffe een~r boete van f 25, door
den griffier bihnen vcertien dagen gezondeµ 
naar het kantoo_r der registratie, binnen welks 
kring zijne standplaats is gevestigci. 

57. Waru10er de eed· niet binnen den 
bepaalden termijn is afgelegd, wordt, vo_or 
iedere ingegane week verzuim, door iederen 
nalatige eene boete. van f 25 verbeurd. 

58. ·s Rijks ambtenaar is bevoegd te VOl'

clereP, dat de. _aangifte vocr het recht van 
schenking door een of meer der · aangevers 
voor den kantonrechter ter keuze van den 
aangever worde bevestigd door het afleggen van.· 
de volgende verklaring : 

,,Ik verklaar, _dat ik .in gemoede vermeen, . 
dat de aangifte wegens de door mij (door N.N.). 
aan N. N. (aan mij) gedane schenking_door mij 
i~ gedaan zonder eenige verzwijging of verkeerde. 
opgave ten nadeele van 's Rijks Schatkist." -

Wanneer. aan de vordering niet vrijwillig 



1917 ·12 l\fAART. 1.2'8 

wor.:lt voldaan, wodt· zij _ b\j deurwaaroe.rs- ontheven, _zoo zij van,hi:mne. O!J;SCbuid-doen· 
. e_xploot herbaald en. 1:iJ.oet de verklaring wor- blijken. 

den··afgelegd binnen een maand,-na--de betee- -61. Zoo ·met_ betrekking ·to_t ··eene aangifte, 
kening. · · _ welke, ingevolge artikel · 52; lett!)rs· a en b; 

. Hetgeen ·in. de. artikeien 51, 55, ·5·6 en 57 · niet aan beeediging is onderworpen, na· verloop 
· omtrent den eecl is bepaald, is op deze verklaring van den ter_mijn tot aangifte, een · gegroncl 

.toepassel\ik, voor zoover daarvan niet bij ,drt vermoederi 0bestaat dat eene verzwijging, eene 
_artikel is ·afgeweken. · · · · te lage of _verkeerde aangifte, als· bij a:r;tikel 60 ._ 

Op het persoonlijk of door- een bijzonder is bedoeld, heeft plaats gehad, kan ·d·e -yerplicb-_ _-
. daartoe gemachtigd.e opzettelijk afl_eggen van tjng tot het beeedigen der aang_ifte door de 
e_ene vals'che verklaring is 9-e straf, ·· bepaald rechtbank van. het arrondissement in hetwelk 
.bij artikel 207, eerste en "raatste lid, Wetboek het kantoor, waar zij is ingediend·,- gevestigcl is, 
·van_Strafrecht, van toepassing. aan_ een -~f meer de~ aang{)ve·rs_ worden opge-

59 . . 'De memo·rien van aangifte, waarin de legd. _ . · 
goederen· niet, · overeenkomstig' het ;oorschrift- Daartoe wordt_ door· 's Rijks ambtenaar een 
dezer wet, zij~ ~angewezen, of waarin ontbreekt met· redenen omkleed verzoekscihrift aan de 
hetzij de omschrijving.v_an onroerende goederen, _ .rechtbank ingediend. Een afschrift daar.van 
lietzij de verklaring, dat geen onroerende g"oe- wordt, met dagvaarcling·voor de rechtbank, 
deren- zijn_- nagelaten; of de ontke1uiende_ op-' aan de a·angev~rs beteekend. 
gaven bij 'de artikelen 31, 32, 33 eu--36 voorge-. De Z\Lak vrordt .behandelct op den voet voor 
sc4reven, qf waarin. niet al de opgaven voorc rechtsgedingen Tn zake van registratie bepaald. 
komen, welke voor de berekening'.van de be-· De eed of verklarhig bevolen zijnde, moe.t 
lasting . word en vereischt, . wo~den gew_eigerd, worden gedaan binnen een maand na d,m dag, 
met· schriftl'>!ijke aanwijzing van hetgeen· ~an waarop het··bevel der rechtbank aan ·de eed- · 

,de aangifte ontbreekt. · plichtigen is beteekend; eri zijn verder de 
·,60. Wanneer, na verloop van den termijn artikelen 51, 55, 56 en-·57_.van:toepassing. 

," tot aangifte; hlijkt, dat ~niet al· wat door bet . :-De in clezen· gemaakte lrnsten komen ten 
· ci"verlijden of de schenki.ng werd geerfd' of· ver- las~e der aangeyers, bijaldien verzwijging, te 
·kregen, is aangegeven; dat fasten- of .schulden lage- · of verkeerde aang1fte blijkt te hebhen 
ten · onrechte· _ o( tot een~ te ho~g bed rag· zijn- plaats gehad. _ . , 
opgegeven; clat cle._buitenlandsche bezittingen De· verschuldigde rechten·- worden nlet een · 
of de roerende goede~en, in artikel-47, l<i; onder. gelijli: bedrag; a.ls boete, verhoogd. 
de letters e, gen _i verrrieid, niet tot de weze1!- 62:', Wanneer de ·binnen het Rijk'gelegen o.f 
·lijke waarde _ zijn · aangegeven, · of dat e-;;nige: gevestigde onroerende iaken·, in ·a:rtikel 47, 

- anclere verkeerde, opga've of verzwijging, ten _J 0, onder ae· le
1
tters a enc, ,en-de door cie aan-

nadeele · van 's Rijks Schatkist, - heeft plaats · gevers -gewaardeerde roerende ~aken, a]daar 
, . gehad, wordt . tegen hen; die daarva,1 -geen · onder de; letters b, d en f vermeld, niet overeen

nadere aangift~ hebben gedaan, d·oor. den. komstig hunne wezenlijlrn_ waar~e_ schijnen te 
.rijksambtenaar,dwangschrift uitgevaardigd. tot zijn aangegeven, · is· <s Rijks ambtenaar be
betaling eener daarbij riit te drukken S~Ill, zoo· voegd, eene waardeering door -cleskundigen_t~
'noodig behouden~ verIUeerdering of·_ vermin- vorderen; 
-de'ring voigens.ia·t_ere-·regeling, -voor recht~n en De vordering geschiedt bij exploot, houdende 
·boete. ·, ,. · , ·. · · -·vermelding der som, 'lvaarop, 's Rijks ambte-

J[et dwangsc_lirift ;nag echter niet worden naar het goed waardeert, . het -b_edr:ag hetwelk 
UitgeVaardigd d3in-nadat een ;maand, ~e rekenen .voor recht en 'boete wordt Verschuldigd ge

. van den laatsten dag·van den termijn t_ot aan- · acbt, en dagvaarding voor- den kantonrechter 
gifte, is verloopen. van het kanton," waarin· het kantoor van aan-

De boete .is gelijk aan ·het ·bedrag -van'het gifte is gelegen, _of, wann'eer het -onroereiide 
recht; indien bet dwangschrift strekt .tot in-. zakeli_ bet.reft, ,waar he"t te _waardeeren goed of 
vorderiiig van recbt van· successie of recht e~i--deel daarvag '.gelegen is,· ten einde zich. 
.van· overgari.g_; zij ):>edraagt· het vijfvoud ·van . omtrent. de ke"t_;ze ;an ctrie -desktindigen te 
het·recht, ingeval de-vordering het recht .van· verstaan, of, bij gebreke·daarvail, clezen door 
schenking · oetreft, zonder dat de b_oete hooger den .rechter, · ambtshalve, -te ·hooren benoemen. 
1<:an zijn clan de _helft van het bedrag der schen- Artikel 224," eerste- ep.- tweede lid, artike!eJJ. 
king: - · 225 tot 229, a"t·tikel-230, tweecle lid, artikel 231, 

De belanghebbenden_ \VOrden van de boeJen · eerste lid, artikelen 232 en 233 van het Wetboek 
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v:an Burgerlijke Rechtsvordering zijn in dezen 
toepasselijk. 

De deskundigen maken van bunne bevinding 
een beboorlijk gedagteekend en onderteekend 
· pro.ces-verbaal, vermeldende. de verschillende 
door hen aan . het goed toegekende waarden 
zonaer• opgave van ieders. persoonlijk ge:voe.len 

' 

Indien. twee deskundigen het eens zijn 
'wordt hunne waardeering, indien zij alien ver 
schillen, een derde gedeelte van bet gezamenlijk 

' -

bedrag voor de waarde gehouden. , 
Wanneer de aldus aan het goed .toegekende 

. waarde een achtste meer dan · de aangegevene 
_ bedraagt, is, bel:-,alve bet hoogere recbt, ee_ne 
<laarmede gelijkstaande som; a]s boete, ver 
schuldigd. In dat geval komen de kosten der 
waardeering ten laste der aangevers, ,anders 

-

ten laste van · den Staat. 
In e~k geval wordt bet· e~kel recht betaald 

over het bedrag, waarinede de waarde, door de 
.<leskundigen bepaald, ,de aangegeven waarde 
overtreft; daarentegen wordt teruggegE'.ven bet 
recht betaald over. het betlrag met het~elk de 
aangegeven wa'artl·e die, welke door de_ ·des
lmndigen is bepaald, te · boven gaat. 

63. Eene boete. gelijk aan de belft van: b,et 
. recht is verbeur_d ingeval na de beteekening; 
-van het exploot, de aangegeven waarde , rij
willig wortlt verhoogd, onverschillig of de ver
:hooging ineer · of minder dan een achtste der 
aangegeven waarde_ beloopt. 

64. De .belanghebbenden kunnen de aan te 
geven· waarde der in bet eerste lid van artikel 

. -62 vermeltle zakeh, te hunnen kos_te, door 
,deskundigen doen vaststellen.-

De ·vordering daar_toe wordt gedaan bij 
,exploot, met ctagvaarding van den_ ontvanger, 
voor den kantoiirechter _.bij het tweede· lid van 
cart1kel 62 aarigewezen, en ten einde als daarin 
is omscbrev:en. · · 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 
_ ,62 zijn hierbij van toepassing, • · 

De· waarde, volgens de schatting der des
kundigen aan de zaak toe te kennen, wordt 
,aangegeven en strekt .ten grondslag voor de 

.1>erekening van het-recJ:,t. 

TITEL III. 

. -VAN DE _ HOEGROOTHEID VAN HET RECHT; 

"VAN DE TOEPASSING, DE BETALING EN DE 

VRIJSTELLINGEN. 

65. De rechten van successie en van schen
king worden bepaald als is aangege~en op_ cie 
-volgende tabel : 
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66. Verkrijgingen bjj erfenis qf legaat door 
gehuwde personen worden, voor z·oover het 
verkregene vait in eene tussclien h~n bestaande 
huwelijksgemeensch-ap, voor de regeling van 
J-et recht van s_uccessie, aangemerkt als ver
krijgingen door een der echtgenooten, bij ver
scbil in graad door dengene hunner, die den 
erflater bet naast verwant is. 

67_- Schenkingen door- of aan gehuwde 
personen woden, voor zoover het geschonkene 
wordt verkreg~n mt- of valt •n eene tussche·n 
hen bestaande huwelijksgemeenschap, voor de 
regeling van het recht van schenking, aange
merkt als schenkingen door of_aan een der echt
nooten en we! naar de naaste verwantscbap 
tusschen scheiili:er of een der gehuwde scirnnkers 
en begiftigde of een der gehuwde begiftigden. 

68. Wanneer in een tijdsverloop van twee 
jaren door denze!fden schenker of <liens ech-tge
noot aan denzelfden begiftigde of <liens ecMge
noot verschiilende schenkingen zijn gedaan, 
worden deze aangemerkt als dee! uitmakende 
van e6n. schep.king ten beloope van het gez~
menlijk bedrag. Hetgeen dientengevolge wegen_s 
eene vroegere schenking te weinig is betaakl, 
wordt aisnog ingevorderd. -

De b<:lpalingen van dit artikel zijn niet toe
passelijk op · schenkingen door -outlets aan 
kinderen. 

69. Schenkingen ooor ouders te zarnen_ of 
afzonderlijk gedurende een kalenderjaar aan 
een kind gedaan, waarouder begrepen ·wordt 
l'.etgeen is uitgekeerd ter voidoening aan d13n 
wettelijken onderl:toudsplich!, worden, met 
inachtneming van het bepaalde in., artikel 
80, 4°, als een schenking aangemerkt. -

70. AI wat binnen 180 dagen, aan het over
lijclen voorafgegaan, door schenkmgen is ont-, 
trokken aan den boedel :van een ingezetene 
des Rijks, wordt, ,·oor de regeling van het 
recht, va-n- successie, geacht bij bet overlijden 
in diens boedel te zijn en· bij legaat door den 
bevoordeelde te zijn verkregen. Wegens deze 
verkrijging is geen recht van schenking ver~ 
schuldigd ·: zij hlijft buiten -aanmerking voor de 
toepassing van de artikelen 68 en 69. 

.De wegens de schenlring betaalde recbten 
van registratie en van overschrijving strekken 

_ in minderin·g van hetgeen voor recht_ van suc
cessie. ten gevolge van - de bepalingen van 
<lit ·artikel verschnld_igd is. 

De bepalingen van di_t a.rtikel· zijn niet 
toepasselijk- op de :Scii.enkingen, bedoe!d in 
artikel 80, ]6, 2°, 3° en 7° en in artikel 82, 30, 

71. Het recht van overgang wordt bepaald 
- op vier ten honderd .. 

-72. Het bed rag van de rechten ka-n, - ten 
gevolge van verwerping, we! vermeerdering, 
geen vermindering ondergaan. 

Bij verwerping door de erfgenamen van een 
overledene van hetgeen aan dezen uit een vroe
ger opehgevallen boedel was optekomen, wordt 
ten laste van hen, die het erfdeel- of legaat ten 
gevo!ge van die verwerping verkrijgen, -niet 
minder recht geheven dan in totaal verschul
digd zou zijn wegens de verkrijgmg door den 
over!edene en wegens den overgang van 
dezen- op zijne e·rfgenamen of legatarissen. 

Indien de geroepen erfgenarnen of legata
rissen gedurenµe het !even van den bezwaarden 
erfgenaam of l~gataris afstand cloen van hun 
recht of dat na. diens overlijden verwerpen, 
wordt ten laste van hen, die het bezwaarde 
goed uit den boedel van den bezwaarden 
erfgenaam of legataris erven of verkrijgen, niet. 
minder recht geheven dan zonder dien afstand 
of verwerping· door de verwachters verschul-
digd zou zjjn. _ 

In het geval, in artikel 5 vo<?rzien, kan het 
recht niet minder bedragen clan dat, hetwelk 

·verschulcligd zou zijn, -indien de afstand niet 
had plaats gehad. 

73. Het recht van successie wordt geheven 
van het bedrag der waarde, welke door iecler, 
na aftrek van zijn aandeel in de. schulden en 
lasten, bij artikel 50 vermeld, wordt geerfd of 
verkregen. 

Het .recht ·van overgang worclt geheven 
van de waarde der zaken, ionder aftrek van 
legaten, schulclen of ]asten. -

Het recht van schenking wordt geheven 
over hetgeen door den begiftigde worclt 
verkregen. 

Voor de hefling van bet recht wordt hetgeen 
door. den begiftigde wordt verkregen geacht 
gelijk te zijn aan hetgeen aan het vermogen 
van de schenker wordt onttrokken, tenzij de 
bevoorcle~ling is geschied door rniddel van een 

, heeling· ten behoeve va.n- een derde, in -welk 
geval bet verkregene wordt geschat op zijne. 
c~ntante ,vaarde. 

Voor de berekening van het recht kunnen 
_in mindering worden gebracht die lasten en 
verplichtingen, a-an de' schenking verbonden~ 
waardoor de schenker wordt gebaat en wel 
tot het beloop van hunne geldelijke waarde. 
Beze lasten en verplichtingen worden behan
delcl a!s schulden ·in den zin van artikel 50, 
behoudens dat het derde, het vierde en bet 
vijfde lid van letter a van dat artikel niet van 
toepassing zijn. 

Hetzelfde geldt voor lasten en verplicb-

------- - -- _ _.._ ______________ ~ 
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tingen, aan de schenking verbonden, waardoor 
een derde wordt gebaat, behoudens de belas
ting van deze als schenkingen aan <lien derde 
·overeenkomstig het voorlaatste lid van artikel I. 

Het evenredig recht van registratie en het 
recht van overscbrijvjng, betaald over het 
bedrag, waarover recht van scbenking ver

. scbu!digd is, worden in mindering van laatst
gem!)ld recht gebracbt. 

74. Het recht wordt naar de verwantscbap 
of de betrekking tusscben den insteller en den 
verkrijger berekend : 

a. wanneer de geroepen erfgenamen, lega
tarissen of begiftigaen door bet over!ijden van 
den bezwaarde tot het genot komen; 

b. wanneer vruchtgebni1k of periodieke uit
keering bij opvolging wordt verkregen. 

75. Wanneer bij den aangever onzekerheid 
bestaat omtrent de vcrwantschap, of omtrent 
den persoon; die erft of verkrijgt, word~ het 
hoogste recht geheven, dat verschuldigd zoude 
kunnen zijn, behoudens teruggave van betgeen 
naderhand blijkt · te veel betaald te zijn, zoo 
deze teruggave wordt gevraagd binnen den 
termijn voor de verjaring bepaald, of, in geval 
van rechtsgedingen over de erfenis of deverkrij
ging, binnen een jaar na het eindvmmis. 

Bij onzekerheid van den aangever omtrent 
den persoon van schenker- of begiftigde, . of 
omtrent hunne verwantschap moet het hoogste 

· recht worden betaald, beboudens teruggave 
van hetgeen later blijkt te veel te zijn betaald. 

Bestaat de onzekerheid ten aanzien van den 
persoon van den schenker, dan · wordt deze 
geacbt mgezetene van het Rijk te zijn en zijne 
woonp!aats te hebben binnen den kring van 
het kantoor der successierechten n°. 1 te 
's Gravenhage. 

76. ·Het recht, de verhooging van recbt 
en de boete moeten worden betaald zoo als 
zij · door 's Rijks ambtenaar, krachtens deze 
wet en o.vereenkomstig de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, zijn ber~kend. 

Behalve in de gevallen bij deze wet voorzien, 
kan J:,et recbt nog verminderd, noch terugge
geven worden clan : 

10. ingeval de wet niet naar behooren is 
toegepast; 

2°. indien en in zoover als bet geerfde of 
verkregene ten gevolge van de vervulling eener 
voorwaarcle door anderen wordt geerfcl of ver
·kregen of tot ancleren terugkeert. 

77. Behalve in de gevallen van het vorig 
artikel, wordt bet recbt van schenking terug
gegeven, wanneer en voor zoover de gescbonken 
zaak, of de waarde claarvan, ingevolge een op 

· de wet berustencl terugvorderingsrecht, of 
wegens benadeeling van \,et wettelijk erfcleel 
is teruggegeven of-verrekend, of wel - anders 
clan door fidei-commissaire opvolging - ten 
gevolge van een bij de schenking gemaakt 
beding door derden wordt verkregen. -

78. De betaling van de recbten en boeten· 
geschiedt binnen een maand na de aangifte; 
alles op verbeurte van een tiende gedeelte 
van het verschuldigde recbt ·aJs boete, boven 
de kosten van vervolging. 

Uiterlijk binnen veertien dagenna de aangifte, 
wordt door den rijksambtenaar aan de bij de 
aangifte gekozen woonplaats eene eenvoudige, 
behoor!ijk verzegelcle specifieke nota gezonden 
van bet verschuldigde voor recbt, verhooging, 
boeten en kosten. 

79. Van bet recht van successie is vrijge
steld: 

1°. al wat door den Staat wordt geerfd of 
verkregen; 

2°. al wat word t geerfd of verkregen door eene 
provin9ie of gemeente binnen het Rijk zonder 
bijzondere opdracbt of met eene opdracht, 
welke, naar het oorcleel van Onzen Minister 
van Financien, aan de making niet het karakter 
ontneemt van te zijn geschiecl in bet· algemeen 
belang; 

3°. al wat door iemand in de rechte lijn 
en door de(n) echtgenoot·van de{n) overledene 
wordt geerfd of verkregen, indien het zuiver 
saldo cler verkrijging volgens de aangifte, clui
zend gulden niet te boven gaat. 

Dit bedrag van duizend gulden wordt ver
boogd: 

a. voor verkrijgingen clo_or kincleren met 
driehonderd gulden voor iecler jaar, clat de 
verkrijger jonger is dan 21 jaar (gedeelte van 
een jaar voor een vol jaar gerekend); 

b. voor verkrijgingen door de(n) echtgenoot 
van de(n) overledene, terwijl kind of kinderen 
uit hun huwelijk verwekt aanwezig zijn, tot bet 
bedrag, dat sub a voor het iongste dier kin
deren a]s maximum der vrijstellii:ig is bepaald ; 

4°. van hetgeen door iemand in de rechte 
lijn of door de(n) echtgenoot van de(n) over
ledene wordt geerfd of verkregen, een bedrag 
gelijk aan dat, betwelk sub 3° voor den verkrij
ger als maximum der geheele vrijstelling is 
bepaa!cl, indien het zuiver saldo der verkrijging, 
volgens de spec,fieke aangifte, dit maximum 
overschrijdt, doch .niet meer be]oopt clan vjjf
maal dat maximum in geva! van verkrijging 
door de ~eduwe of door een minderjarig kind 
en anderbalf maal dat maximum in de overige 
gevallen; 
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5°. al wat geerfd of verkregen wordt door 
andere personen, die bebooren tot de door de 
w<;1t geroepen erfgenamen, indien bet zuiver 
saldo der verkrijgmg, volgens de specifieke 
aangifte, driehonderd gulden niet te boven 
gaat; 

6°. een bedrag va_n een honderd gulden op 
hetgeen door iemand in de sub 5° bedoelde 
gevallen geerfd of verkregen wordt, indien 

.het zuiver saldo der verkrijging, volgens de 
specifieke aangifte, meer clan driehonderd gul
den,. <loch niet meer clan vijfhonderd gulden 
beloopt; 

7°. al wat in andere gevallen geerfd of ver
kregen wordt, indieµ bet zuiver saldo der 
verkrijging; volgens de specifieke aangifte, 
honderd gulden 'niet te boven gaat ; 

S0 • al wat in vruchtgebruik of bij wijzl) van 
periodieke ui tkeering word t geerfd of ver kregen, 

. zoo de verkrijger sterft v66r dat zijn genot 
zes maanden heeft geduurd. In geval van 
later overJijden wordt vrijstelling verleend 
voor dat gedeelte van het recht, het-ivelk het 
voordeel door den verkrijger, blijkens daarvan 
overgelegde bewijzen genoten, te boven gaat ; 

9°. de waarde der onroerencl e zaken, over 
welke, in de overzeesehe bezittingen van. het 
Rijk, het recht van overgang worclt bewezen 
te zijn betaald geworden, doeh alleen voor 
zoover die 'in het actief uitgetrokken waarde, 
naar evenredigheicl, in het zuiver saldo is be
grepen; 

10°. de waarde van eene periodieke mt
kee1ing; niet meer bedragend·e clan f 5 per week, 
verkregen door iemand, die niet behoort tot 
de bloed~ .en aanverwanten tot en met den 
vierden graad. en die krachtens arbeidsover
eenkomst twee jaar of langer· in dienst is ge
weest van den overledene of_ diens echt6enoot. 

Het-.recht van successie kan niet hooger 
zijn clan de helft van het bedrag, wa,armede 
de verkrijging het voor den verkrijger bepaalde 

- maximum der- geheele vrijs.telling te boven 
gaat. Indien eene verkrijging het voor de 
toepassing der gedeeltelijke vrijstelling bepaalde 
maximum te boven gaat, kan het recht van 

. successie niet hooger zijn clan het totaal van : 
a. de helft van bet bedrag, ·-w:aarmede de ver
krijging <lit maximum civertreft, en b. het 
bedrag clat aan recht verschuldigd zoude zijn 
wegens eene verkrijging ten bedrage van dat 
maximum: 

Ingeval het onder S0 bedoelde overlijden 
plaats heeft of de onder dat nomme~ en onder 
9° bedoelde bewijzen geleverd worden na de 
betaling van het recht, wordt <lit teruggegeven, 

zoo deze teruggave wo_rdt gevraagd binnen 
den termijn, voor de verjaring bepaa]d. 

Bij verkrijgingen, welke aan een versehil
lend percentage zijn onderworpen, worden ·de 
onder 4°, 6°, S0 en 10°_ bepaalde vrij;tellingen 
op de voor den verkrijger meest voordeelige 
wijze - en wordt_de onder 9° bepaalde vrijstel
ling naar evenredigheid toegepast. 

Indien eene vrijstelling van iemands leeftijd 
afhankelijk is, worden voor de toepassing 
dezer vr.ijstelling de opgave van <lien Jeeftijd 
in de memorie van aangifte en de overlegging 
van eene geboorteakte of - indien dit niet 
mogelijk is - van eene akte van bekendheid 
als bedoeld in het Jaatste lid van artikel 28 
vereischt. 

De onder 50 en 60 vernielde vrijstellingen 
worden slechts toegepast, indien nit de memorie · 
van aangifte blijkt, dat de personen behooren 
tot de door de wet geroepen effgenamen. 

80 .. Van het recht van schenking is vrijge
ste!d: 

1 °. de schenking door de Koningin en de led en 
van het Koninklijke Ruis ; 

2°. _de schenking aan den Staat·; 
3°. de schenking aan eene provincie of ge- • 

meente binnen het Rijk zonder bijzondere 
opdracht of met eene opdracht, welke, naar 
het oordeel van Onzen Minister van Financien, 
aan de schenking niet het karakter ontneemt 
van te zijn gescbied in het algemeen be_lang ; 

4°. hetgeen gedurende een kalenderjaar_door 
ouders of een der ouders aan_ een kind is ge
schonken tot een bedrag van twee duizend 
gulden of - zoo nagemeld een vijfde gedeelte 
meer clan twee _duizend gulden bedraagt - tot 
een bedrag gelijk aan eeri vijfde gedeelte :van 
het inkomen, naar hetwelk voor het aan dat 
kalenderjaar voorafgaande belastingjaar de 
ouders gezamenlijk of een hunner alleen in de 
inkomstenbelasting van het Rijk zijn of is aan- • 
geslagen, <loch ten hoogste tot een bedrag 
van vijf duizend gulden. · 

In het jaar, waarin een kind in het huwelijk 
is getrecten, wordt het bedrag der evengenoemde 
-vrijstelling voor -dat kind met het tweevoud 
van dat bedrag verhoogd. _ 

Indien de ouders krachteIL~ rech t\)rlijk vonnis 
jaar!ijks aan het kind voor Jevensonderhoud 
een bepaalcl bedrag moeten uitkeeren, is dat 
bedrag niet belastbaar, ook al is het hooger 
clan hetgeen volgez:is het hierboven bepaalde 
vrjjgesteld is ; 
. 5°. elke andere schenking, welke twee 
duizencl gulden niet te boven gaat ; 

6°. de helft van bet voor een begiftigcle 

-----~ -~---------- -----.....l_________ 
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onder 5°. · als maximum vrijgesteld bedrag, aangifte, beeediging en betaling' te verlengen. 
,indien · de schenkirig meer dim twee duizend· De duur van het bij artikel 25 bepaalde · 
gulden, doch niet meer clan: drie duizeri:d voorrecht en de termijnen bij ·artikel ·93 be, 
gulden beloopt ; paald, worden, van- rechtswege, met. den tijd· 

70_ elk_e schenking, die de strekking heeft om van het uitstel verleri.gd. 
den begiftigde,' die 'niet in. staat is zune schul- · -In geval van: verlenging 'der termijnen- van 
den te· betalen, daartoe in i taat te stellen ; , aangifte of betaling, is interest van het ·bedrag 
· s·0 : de· schenking aan· een binnen het, Rijk· van het recht verschuldigd, tegen vier ten· hon

gevestigden rechtspersoon, 'indien op· de wijze, derd in het jaar, · te rekenen van den dag, 
vermeld in het· voorlaatste lid van artikel ·50, waarop de betaling volgens de wet had moeten 
-wordt' aangetoond, dat die· rechtsperso~m hoofd- . geschieden, tot dien waarop zij werkelijk plaats . 
zakelijk een algcmeen maatschappelijk belang- heeft. 
beoogt, hoofdzakeHjk als instelling van wel
dadigheid werkzaam is of zich hoofdzakelijk 
de verpleging van zieken of gebrekk.igen ten 
doel stelt .. 

Het tweede lia va:n artikel' 79 is op het recht 
van schenking toepasselijk. 

- De vrijstellingen, onder· I O en 40 tot en met 
8° ve:rmeld, fiijn niet toepasselijk op·de.schen-

. king van hier te lande gelegen on:roerend ·goed. 
81. Gewettigde kinderen worden, voor de 

toepassihg dezer wet, beschouwd als uit 'het 
huwelijk te zijn geboreh. 

Wettelijk erkende natuurlijke kinderen wor
den met wettige gelijkgesteld, mits de bewijzeri 
der ·erkenning bij de aangifte i,orde11- o~erge-
legd. . .. 

In de gevallen van artikel 918 en· artikel 
920 van het Burgerlijk Wetboek, wo:rdt · de 
natuurlijke bloedverwantschap voor de bere
keniilg van het reoht als wettige beschouwd. 

82. . Wij behouden Ons_ voor · kwijtschel
ding of vermindering te verleenen van : 

1°. de rechten, verhooging van reciht. en 
boete, · verschuldigd ten. gevolge van dwaling 
of onwillig verzuim in de aangifte of in de 
nakoming van ari.dere voorschriften dezer. wet ; 

20. de rechten van successie en ··van schen
king, verschuldigd wegens de .verkrijging van 

-· voorwerpen van kunst en wetenschap door 
hier te lande gevestigde vereenigingen of 
stichtingen; die de iri haar bezit zijnde voor
werpen- als regel. kosteloos ter bezichtiging 
van~het publiek ~tellen ;· ,, 

· • 3°. ·het recht, verschuldigd· wegens eene' 
schenking aan physieke · personen, waarvah 
overtuigend wordt aarigetoond, _dat zij slechts 
heeft gest_rekt tot het verschaffen van leveris
oncierhoud van een begiftigde, _die verstoken 
is van eigen middelen van bestaan en die wegens 
ouderdom, in,validiteit of "om andere redenen 
buiten staat is zich die middelen door arlieid 
te· verschaffen. · 

83. . Onze Minister van Financien is bevoegd 
om, · in bijzondere gevallen, den termijn van 

TITEL IV. 

VAN. BEVOORDEELING KRACHTENS OVEREEN· 

KOMST VAN LEVENSVERZEKERING TEN GE· 

·. ,VOLGE VAN OVERLIJDEN. 

84. Al wat ten gevolge van het overlijden 
van een ingezetene· des Rijks krachtens eene · 
overeenkomst van levensverzekering ~ on
gevallenverzekering daaronder begrepen --. 
wordt ·verkregen, wordt,. voor de toepassing
dezer wet, g_eacht door· diens overlijden ,uit zijn 
.boedel te zijn. verkregen; tenzij op de wijze, 
vermeld in het voo:r!aatste lid van -artikel 50, 
wordt aangetoond, · dat voor de verkrijging: 
niets aan· het vermogen vari den overledene is 
onttrokken ... 

Indi~n op de in het-vorig.lid genoemde wijze 
wordt aangetoond, dat het. verkregen bedrag 
bestemd was tot ~oldoening van schuld, wor
'den zij, die door de uitkeering gebaat worden,. 
als verkrijgers aangemllrkt. 
- De· bepaling van het eerste lid is rilet t<ie

passelijk op : . 
- 1 °. de verkrijging krachtens herverzekering ; 

2°. de verkrijging van lijfrente tot een totaal 
bedrag--van f 800 per jaar door·de weduwe van 
den ·overledene; 
- 3°. de verkrijging . krachtens eene overeen

komst ter voldoening aan een wettelijken 
verzekeringsplicht. · 

85. Indien· de uitkeering wordt verkregen 
door al de erfgenamen, al of niet me_t name 
aangeduid, wordt zij als bestanddeel van de· 
nalatenschap-opgenomen in de overeen,komstig 
artikel 28 in te dienen memorie van aangifte, · 
waarin in dat geval de opgaven moeten vqor
komen, bedoe1d in 40_ en 5°. van het volgend 
lid. -

In al!e andere gevallen zijn zij die. de uit
keering verkrijgen verplichj; binnen twee maan-.
den na hiit 'overli]den ten kantore van het 
recht van· successie, in welks kring de overle
dene zijne ·Jaatste woonplaats had, bij schrif
telijke memorie aai:tgifte te doen van : • 
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1° .. de namen eii woonplaatsen van (le ver
krijgers, met opgave van hunne verwantschap 
of betrekking van huwelijk tot den over~edene ; 
J>ij verkrijging door de(n) echtgenoot wordt 
tevens -opgegeven of er al of niet kinderen of 
verdere afstammelingen uit het huwelijk, ge
boren aanwezig zijn ; 

-2°. het bedrag en de waarde van hetgeen 
door ieder wordt verkregen; 

3°. indien de ~erkrijging liesta'at in eene 
rente, den ouderdom van den persoon of de 
personen v_an wiens of wier !even de rente 
afhankelijk is of het tijdvak, waarvoor recht 
op uitkeering der rente wordt verkregen; op 
straf va,n weigering der memorie ·wordt eene 
geboorteakte overgelegd van den persoon of 
de personen, van wiens of wier !even de _rEmte 
afhankelijk is, of - indien dit niet mogelijk 
is - eene akte van bekendheid, als bedoelcl in 
het Jaatste lid van artikel 28 ; 
·, 4°. den naam eri ·de woonplaats van den 
verzekeraar en, zoo deze lmiten het Rijk ge
vestigd js, tevens van diens agent, correspon
dent of lasthebber hier te lande, ·door wiens 
tusschenkomst de verzekering werd gesloten of 
de uitkeering geschiedt; 

5°. de dagteekening en het nummer van de 
polis, met vermelding van de akten.en geschrif
ten, waarbij deze aangevuld of gewijzigd is. 

De in het vorig lid bedoelde aangifte is niet 
aan beeediging onderworpen. 

86. De waarde wordt bepaald : 
10. van uitkeeringen ·in kapitaal, op het 

bedrag der uitkeering, indien deze opvorder
baar is binnen' zes maanden' na het .overlijden, 
of, bij verkrijging onder opschortende voor
waarde, binnen zes maanden na de vervulling 
der voorwaarde ; in alle andere gevallen over 
de te begrooten contante waarde der uitkeering; 

20. van uitkeeringen in rente, op het ge
kapitalis_eerd bedrag, berekend overeen}romstig 
artikel 47, 10., letter e, naar den leeftijd op het 
tijdstip waarop de rente ingaat. -

De aldus vastgestelde waarde wordt voor de 
berekening van het recht vermind.erd met : 
· ·1°. het bed"rag, dat voor de verkrijging van de 

uitkeering aan het vermogen van den daarop 
rechthebbende is onttrokken, mits dit op de 
wijze, vermeld in het voorlaatste lid van artikel 
50, worde aangetoond en 2°. het bedrag, waar
over door den verkrijger recht van schenking 
is betaald of verschuldigd geworden, wegens 
verkrijging van de rechten,_ welke aan de polis 

.- worden ontleend, tijdens het leven van den 
_verzekerde, _ mits daarvan uit cle aangifte 
blijke. 

Renteverlfes blijft buiten aanmerking voor 
de bepaling van het af te trekken bedrag. 

87. Bij overlijden van een ingezetene des 
Rijks, op wiens !even eene civereenkomst van 
I evens verzekering gesloten is, is de verzekeraar 
- of zoo deze niet binnen het Rijk wcionplaats 
heeft of gevestigd is, zijn vertegenwoordiger 
of hoofdvertegenwoordiger ~ verplicht bin
nen een maand, nadat hij van het overlijden 
heeft kennis· gekregen, een ongezegeld afschrift 
van de pQlis en van de akten en geschriften, 
waarbij deze is aangevuld of gewijzigd, in 
te leveren ten kantore van het recht van suc
cessie, in welks kring de overledene zijne 
laa"tste woonplaats had. Wordt hieraan niet 
voldaan, clan is door den verzekeraar· verbeurd 
eene boete van f 25 voor_iedere ingegane maand 
verzuim; bovendien wordt hij aansprakelijk 
voor het verschuldigde recht. 

De bepalingen van dit- artikel zijn met toe
passelijk, indien de verzekering minder dan 
f 500 in ka pi taal bedraagt. 

88. Voor de boeten, door den verzekeraar 
verbeurd, en voor het recbt, waarvoor deze_ 
aansprakelijk .is, is, wanneer de vetzekeraar 
riiet binnen het Rijk woonplaats heeft of ge
vestigd is, mede -hoofdelijk aansprakelijk zijn 
vertegenwoordiger hier te lande, door wiens 
tusschenkomst de ·verzekering_ werd gesloten 
of de uitkeering geschiedt. 

89. Behoudens het bepaalde -in de vorige 
twee artikelen, zijn voor de _ belasting alleen 
aansprakelijk: 

10. de -verkrijgers; 
2°. zij die in de door hen ingetlientle aangifte 

voor het re_cht van successie, met betrekking 
tot de opgave in artikel 33 voorgeschreven, 
eene met de waarheid strijdige of onnauw- _ 
keurige opgave hebben gedaan. 

90. Qnze Minister van Financien is bevoegd 
ten aanzien van het recht, wegens verkrijging 
_van eene rente verschuldigd, vergunning te 
verleenen tot betaling in termijnen - zorider 
bijbetaling van interest. 

Artikel 22 geldt voor dit recht niet. 
91. Voor zoover zij toepassing kunnen 

vinden en daarvan bij de artikelen van dezen 
titel hiet is afgew_eken, zijn de overige artikelen 
dezer wet toepasselijk op de in artikel 84 
bedoelde verkrijgingen. 

TITEL V. 

VAN DE VERVOLGHi[G EN DE VERJARING-. · 

92. De vervolging door 's Rijks ambtenaren 
voor de invorclering der rechten, verhoogingen 
en boeten 1.-rachtens deze wet verschuldigd, 
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en de terugvordering·door de belanghebbenden 
van betaalde rechten, verhoogingen en boeten, 
worden op dezelfde wijze ingesteld en behandeld 
als bij de wetten op de registratie is bepaald. 

93. Er is verjaring: 
1°. in geval van verzuimde aangifte, vo_or 

de invordering 'van het recht van successie, 
van bet recht van overgang, van verhoogingen 
van recht en van boete, na· vijf jaren, te rekenen 
van den dag van het , overlijden, wanneer 
dat. binnen het Rijk heeft plaats gehad, of in 
geval van overlijden buiten het- Rijk, van den 
dag der insch,rijving van de akte van overlijden 
in de , registers van den burgerlijken sta~d 

· hier te lande, of van den dag waarop akten of 
stukke'n, waaruit het overlijden. blijkt, gekomen 
zijn ter · kennis van den rijksambtenaar, bij 
wien de aangifte is of ·had moeten worden ge
daan. Er kan evenwel in .dit laatste geval 
geen vordering worden ingesteld, wanneer der
tig jaren na den -dag van het overlijden zijn 
verloopen. 

In de gevallen, bij bet laatste lid van artikel 
43 bedoeld, na vijf jaren, te reli:enen van den 
dag; waarop de termijn van aarigifte ingaat ; 
_ 2°. in geval van verzuimde aangifte eener 
schenking, voor de invordering van recht en 
boete,. na vij{ jaren, te rekenen yan den dag 
van het overlijdeii van den schenker of van den 
begiftigde of van de met een hunner in alge
heele gemeenschap gehuwde echtgenoote ; in 
geval van overlijden buiten het Rijk, geldt, 
het cinder 1°. bepaalde onitre'nt -den aanvarig 
van den termijn .. 

Ingeval ·eene opschortende vrn;>rwaarde, aan 
eene schenking verbonden, eerst na het ·over- . 
lijden wordt vervuld, _gaat de termij11- van vijf 
j aren in bij · de vervulling der voorwaarde. 

Wa-nneer de schenker of begiftigde · is -een 
rechtspersoon, is er ve~jarirtg op het tijdstip, 
waarop a.eze is bereikt ten aanzien _ van de 
anclere .partij en, zoo ook. deze een rechts
persoon is, na dertig jaren te rekenen van den 
dag, waarop de schenking is tot stand gekomen, 
of de voorwaarde, waaronder zij werd gedaan, 
is vervuld; 

30_ voor de invordering der boeten, wegens 
te late eedsaflegging verbeurd, na een jaar, 
te rekenen van den ·dag waarop de eed is afge-
legd; - _ -

4°. voor het· vragen van waardeering door 
deskundigen volgens artikel 62, na twee jaren, 
te rekenen van den dag der aangifte ; _ 

50_ voor de invordering of bijvorderi11-g van 
het, op·de memori_e van aang,fte, verschuldigde 
of te weinig geheven 1:'cht en verhooging, 

voor de vordering tot teruggave van betaalde 
rechten, verhoogingen en -boeten, na twee 
jaren, te rekenen van den dag· der aangifte.-

Indien de vorderin·g·,tot betali~g of terug, 
gave van eene ·voorwaarde afhankelijk . is,
begint de tel'mijn te loopen van den dag,. 
waarop zij is vervuld of ontbreekt; 

6°. voor de vorderingen, bedoeld bij de arti
kelen 60 en 61, na twee jaren, te rekEi"nen van: 
het tijdstip waarop akten of-stukken, .waat.uit 
blijkt of ·het gegrond vermoeden ontstaat dat 
verzuim heeft plaats -gehad of verkeerde op
gaven zijn gedaan, gekomen zijn ter kennis 
van den rijksambtenaar, bij wien de aangifte 
gedaan is of gedaan had ni.oeten worden. 

Indien de vervolging gedurende een jaar 
wordt gestaakt, zonder dat zij voor den.~ecgter 
is aanhangig gemaakt, is de .;,,erjaring onher-
roepelijk verkregen. . 

SLOT-. EN OVERGAN(l;SBEPALINGEN. 

94.Voor zoovei: dit niet gevor_derd wor4t 
vocir de mtoefening van zijn ambt, voor de 
invordering .van een:ige aan den lande ver
schu!digcle belasting, .of voor de toepassing 

· van eenig wetsvoors~hrift, is het 's Rijks 
ambtenaar, zoowel dengene te wiens kantore 
de memorien van ·aangifte-'en · bijlagen worden 
ingeleverd, als dengene die daarvan, in zijne 
ambtsbetrekking, kennis neemt, verboden, van 
die stukken. inzage, afschriften of uittreksels 
te geven, of daaruit iets mede t\) deelen an\lers 
dari aan de aangevers en hunne rechtverki-ij
genden, en aan de verkrijgers onder bijzo~deren 
titel, alleen voor zooveelieders rechten aangaat. 

In alle andere gevallen wordt daartoe mach- • 
tiging vereischt van_Onzen Minister van Finan
cien. 

Behalve de kosten van het zegel, is _vijftig 
cent·s verschuldigd voor elke geheel beschreven 
bladzijde, houdende 27 regels, _elk van 12 
lettergrepen door elkander, en gedeeltelijk be
schreve~ bladzijden voor vol gerekend. 

Op het uittieksef of afschrift wordt voor het_ 
genoten salaris gekweten, · 

Bij het verleenen van bloote inzage is' vijftig 
cents verschuldigd; 

95. De verhoogingen en boeten kunnen 
niet worden verhaald op de. erfgenamen van 
dengene, die ze heeft verbeurd, ten ware deze 
reed~ tot betaling veroordeeld ·of een dwang-
schrift tegen hem uitgevaardigd mocht zijn. 

96. Geen interesten hoegenaamd wo_rdi,n 
door of van de belastings·chu]digen gevorderd, 
behalve in de gevallen in..de a:ctikelen 26 · en 83- ---
voorzien. 
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97. De bepali~gen dezer _ wet zijn mede 
toepasselijk op de overgangen van zaken met· 
vruchtgebruik of'perodieke uitkee·ringen belast; 
op erfenissen of verkrijgingen, ten gevo)ge van 
de ver-rulling eener voorwaarde ·; op de verb-ij
ging van vruchtgebruik en periodieke uitkee
ringen bij opvolging, en op overgang bij erfenis
sen over _de hand, onder deze wet plaats heb
bende, al mocht ook de oorspronkelijke instel
!er of erflater ·reeds vroeger zijn overleden. 

98. De bepalingen van artikel 93 zijn mede 
toepasselijk op de vorderingen onder vroegere 
wetten ontstaan, voor zoover bij die wetten 
gee:ii bijzondere · termijn was bepaald. 

99. De wet van '27 December 1817 (Staats
blad n°. 37) en alle andere-wetten en wettelijke 
verordeningen, betreffende het recht · van suc
cessie en van overgang bij over)ijden, worden 
bij het in werking komen dezer wet afgeschaft ; 

. zij blijven echter van kracht ten aanzien der 
vererving en verkrijging door overlijden, onder 
hare werking voo-~gevallen, behoudens de bepa
lingen v:an artikelen 96, 97 en 98. 

100. Deze wet komt in werking op den 
lsten Juli 1859. 

Las_ten en bevelen, enz. 

WET VAN DEN 28STEN MEI 1869 
(Staatsblad n°. 95). 

Art. 2. Op verervingen of verkrijgingen door 
overlijden v66r de invoering dezer ·wet plaats 
g~had hebbende, blijven, behoudens het 
bepaalde bij §' 29 ~an artikel 1, van toepassing 
de bepalingen der wetten, onder welker werking 
de vererving of verkrijging heeft plaats gehad. 

Het recht? betaald· of verschuldigd wegens 
verervingen of verkrijgingen van zaken, onder 
qen last van vruchtgebruik of periodieke uit
keeringen, kan echter ten gevolge van over
gangen van den eigendom door overlijden na 
die invoering niet meer vervallen. 

Indien de betaling van dat recht- is of wordt 
opge~chort, gelden omtrent het doen van aan
gifte en omtrent de betaling van dat recht, 
bij het.eindigen van het vruchtgebruik of het 
ophouden der periodieke uitkeering, de daar
omtrent bij de wet van 13 Me•i 1859 (Staatsblad 
n°. 36) gemaakte bepalingen. 

Zij die, op de wijze bij artikel 50 (1) der even
·gemelde wet voorzien, tot den· vollen eigendom 
of het vol -genot komen of geacht worden te 
komen, kunnen, indien de opgeschorte rechten, 
ten gevo!ge van herhaalde vererving van den 

( 1.) Bedoe]d · is het thans vervallen art. 50 
der wet, zooals deze oorspronkelijk luidde. 

blooten eigendom, meer mochten bedragen clan 
vijftien percent in hoofdsom van de waarde, 
welke de voile eigendom op· het tijdstip der 
laatste vererving had; met de betaling van·die 
vijftien percent vo)staan. 

3. Deze wet treedt in werking den lsten 
Juli 1869. 

WET VAN D:!>N 9DEN JUNI 1878 
(Sta(!,tsblad no. 95). 

Art. 12. _ Deze wet treedt in werking den 
lsten Juli 1878. 

Op nalatenschappen echter, welke v66r dat 
tijdstip zijn opengevallen, blijven de art>ikelen 
der wet yan den 13den Mei 1859 (Staatsblad-

36), gelijk deze gewijzigd en aangevuld 
is bij de wet van den 28sten Mei 1869 (Staats
blall n°. 95), in hun geheel van toepa.~sing. 

WET VAN DEN 31STEN DECEMBER 1885 
(Staatsblad n°. 263). 

Art. 8. Deze wet treedt in werking.met den 
dag harer·afkondiging. (1) 

Op de nalatenschappen, welke v66r dat 
tijdstip zijn opengevallen, l;>lijven de vroegere 
wetsbepalingen van toepassing. 

WET VAN DEN 24STEN MEI 1897 
(Staatsblad n°. 154). 

Art. 19. De_ze wet t'reedt Jn werking op 
een nader door Ons. te bepalen dag (2). 

Zij is van toepassing wai:meer het overlijdei:i
of de andere gebeurtenis, waardoor de verplich
ting tot aangifte ontstaat, op_ of na dien dag 
plaats heeft. 

WET VAN DEN 29STEN JANUARI 1898 
(Staatsblad no. 35). 

Art. 2. Deze wet treedt in werking tegelijk 
met die van den 24sten Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 154). 

WET VAN DEN 22STEN MEI 1911 
(Staatsblad n°. 132). 

Art. 3. Van de rechten en boeten van suc
cessie en · van overgang bij · overlijden word ell 
geen opcenten geheven. · ' 

4. D,:i wet van den 13den Mei 1859 (Staats
blad n°. 36), zooals zij bij latere wet ten is of 
mocht worden gewijzigd, zal kunnen worden 
aangehaald als ,,Successiewet". 

5. Deze we! treedt in werking met den 
<lag harer afkondiging (3). . 

(1) 1 Januari 1886 afgekondigd. 
(2.) 1 April 1898 in werking get-reden. · 
(3) 1 Juni 1911 afgekondigd. 
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· Zij is van toepas~ing wanneer het overlijden 
of· ·de andere gebeurteni~, waardoor de ver
plichtingtotaa:rigifte ontstaat, op of:na dien dag 
pl~ats heeft, zoomede wa:rineer op of ·na dien 
dag wordt geerfd of v_erkregen ten gevolge 
van de vervulling eener voorwaarde. 

WET VAN DEN 6DEN' MAART 1915 
(Staatsblad n°. 143). , 

Art. 2. Deze wet treedt in werking op I ·Mei· 
1915. 

Zij is van toepassing wanneer het overlijden 
of de andere gebeurtenis, waardoor de ver-· 
plichting tot aangifte ontstaat, op qf na dien 
dag plaats heeft, zoomede wanneer op of na 
dien dag wordt geerfd of verkregen ten gevolge 
van de vervulling eener voorwaarde. 

WET VAN DEN 20STEN JANUARI 1917 
(Stdiitsblad n°. 189). 

-Art. III. De bepalingen, voorkomende on
der artikelen 3 tot en met 6, 9 tot en ~et 14, 

, 1_7 en 18 der wet van _den 24sten- Mei 1897 
(Staatiiblad n°. 154), zooals zij luiden na de 
wijzigingen, daarin ·gebracht bij de wet-van den 
22sten Mei 1911 (Staatsblad no. 132) en bij 
artikel II dezer wet, worden, met herziening 
van de daardoor noodig geworden verandering 
in de verwijzingen, in de Successiewet opgeno
·men, en wel: die van de artikelen 3,_ 4, 6, 9; 
10, 11, 12, 13, 14 en 17 tusschen de artikelen 
le en 2; die ·van artikel 5 tuss~hen de artikelen 

-14a en 14b, die van artiker 18 tusschen de 
artikelen 7 en 8. 
- Art, IV. Het bepaalde in artikel 14 nos. 

8 en 11, artikel 15 nos. 7 en 8, artikel 19, arti-
-kel 68 § III n°. I,. laatste lid en artikel 69 

§§ IV, VI en VIII der- wet van 22 frimaire 
jaar VII (12 december 1798-:-Bulletin des Lois' 
n°; 248) en in artikel 10 der wet van 27 Ven
tose jaar IX (18 Maart 1801-Bulletin des 
Lois n°. 589) vervalt. 

In artikel .2 der wet van den llden Juli 
1882 (Staatsblad n°. 92) vervallen de woorden 
,,uit eene overeenkomst van milddadigheid of". 

Art. V. De tekst der Successiewet wordt 
binnen drie maanden pa de inwerkingtreding 
dezer wet op Onzen last in het Staatsblad ge- -
plaatst, in eene doorloopend ge,;,ummerde reeks · 
van artikelen, met wijziging dhinovereenkom
stig van de aanhalingen daarin van artikelen 
of gedeelten- van artikelen, en . onder inacht
neming : a. van de wijze van aanduiding van 
artikelen en onderdeelen van artikelen in deze 
wet gevolgd ; en b. van de in van Regeerings
wege uitgaande stukken gevo!gde ,spelling. 

Art. VI. Deze wet· treedt in werking met 
ingang van den dag na dienharer afkondiging (1 ). 

Zij •is van toepassing wanneer het overlijden1 
of de andere gebeurtenis, waardoor de verplich
ting tot aangifte cintstaat, op of na dien dag 
plaats heeft, zoomede wanneer op of na dien 
dag wordt geerfd of verkregen ten gevolge 
van de ve~vulling ~en!)r voorwaarde. · 

·De bepaling van artikel 61d (2) der Successie
wet blijft buiten toepassing zoolang. niet eene 
wettelijke voorziening is tot stand gekomen, 
ten doe] hebbende het stellen van waarborgen, 
dat •bµiten]andsche verzekeraars bij het uit
oefenen van hun -bedrijf hier· te lande de hun . 
door deze wet opgelegde ve:rplichtingen zullen 
nakomen.-

De in artikel IV genoemde wetsbepalingen 
blijven van toepassing op akten, die v66r het 
inwerkingtreden dezer wet zijn opgemaakt. 
Indien echter na het inwerkingtreden dezer 
wet eene opschortende voorwaarde, aan eene 
vroegere schenking verbonden, wordt vervuld, 
heeft bijvordering van registratierecht · niet 
plaats. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Maart 
1917 (Staatsblad n°. 236). 

Mij bekend, 
De :Minister· van Financilin, TREUB-

17 Maart 1917. -BESLUIT, tot wijziging en 
: aanvulling van het Koninklijk besluit van 
10 Juni 1916 (Staatsblad ri0 • 274), hbudende 
bepalingen betreffende hefting van vergoe
ding van kosten voor

0

afgifte van consenten 
voor uitvoer. f-:. 237. 

'wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Financien; van 27 Januari 1917, ·Directie van 
den LandJ:iouw, n°. 30001, Algemeene Dienst, 
en van 29 Januari 1917, n°. 139, · Afdeeling 
Invoerrechten ; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 10 Juni 1916 (Staatsblad 
no. ' 274), houdende bepalingen betreffende 
hefting van vergoeding van -kosten voor afgifte· 
van consenten voor uitvoer te wijzigen en aan 
te vullen; -

Den· Raad· van State gehoord (advies van 
13 Februari 1917, n°. 16); 

Gelet ~p het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 Maart 1917, Directie 
·van_ den Landbouw, :ri_0 • 4343, Algemeene 

- (1) 22 Januari 1917 afgekonrli!!d, 
(2) _Zie thans artikel 87. 



I 
i 
' 

1,917 

nst, en van-15 Maart 1917, n°. 106, Afdeeling· 
I.nvoerrechtep. ;, · , ·. · · · 

· Hebben goedgevbnden en vefstaan te· be
. pale~·: 

·ons· :besluit van 10 · Jurii 1916 (Staatsblad 
n°. 2741. ,wordt gewijzigd en aangevuld" als 

·volgt: 
Art .. I. In artikel I, eerste lid, wordt : 

138. 

Onze Ministers v_an. Landbouw, Nijverheid 
en Handel en· van .Financien zijn belast ·met de 
uitvoering van dit. besluit,'hetwelk gelijktijdig.· 
in het Staatsblad ~n in. de Staatscourant zal ·· 
wo~den. gepl a~tst en waarvai:; . afschrift 
worden gezonden aan den Raad van State; 

's-Gravenhage, dell l 7den 11-Iaart 1.917. 
WILHELMINA. 

zar, 

onder c, het cijfer ,,15" veranderd i_n ,,20" ; · · · De JJ,Jin. van Landbouw,. Nijverheid en Handel, 
onder i: ,,een,guld_en vijf en twintig _cent per POSTHUMA .. 

1000 K.G." veranderd in ,;vijftig _cent -per, De _JJ,Jinister.van F~n~nci~n:, TREUB. 
100 K.G." · · (Uitgeg. 31 JJ,Jaart 19ii) 

Aan dat,lid wofdt toegevoegd: . 
·· ,,s. fon aanzien van zaaderwten, zaadboonen 

'en spinaziezaad, vijftig c!')nt per 100 K.G.; 
t. ten aanzien· van ancl,ere tuinbouwzaden, 

vijftig cent per 100 K.G.; • - · 
'll. ten aanzien van fruit, -vijftig cent per 

l0O'K.G.; 
· v . . ten aanzien van wild, vijftig cent. per 

. 100 K:a:; 
· · w. ten aanzien van tamme konijnen, vijftig 

cent per 100 K.G.; · ~ 
x: ten aanzien van vlas, vlasafvallen en za·ai

lijnzaad, vijftig cent per 100 'K.G. ; 
ij. te!l aanzien van rib_beho_oi, dertig cent.-pe,r · 

1.00 K.G.; · 

17 Maa~f. 1917. BESLUIT, houdernic beslissing 
dat de aanplakking op het terrein voor 
de inricliting bestemd; bedoe]d in· art. 6, 
tweede lid der Hinderwet, een dee!- uit
maakt van de openbare kennisgeving, be
doeld in art. 7, · eerste lid' dier wet;· een 
beslissing van' het gemeentebestuur op een 
vergunni:ngsaanvrnge dus onwe.ttig is, wan
neer de gelegenheid tot het inbrengen van 

· .bezwar!')n, daar bedoeld, is gegeven binnen · 
·veertien <:!agen na di_e a_;nplakk ing' .. · 

WIJ WILHELMINA; ENZ. . ' 
iBeschikkende o,p het be:roep, ingesteld door 

de N: V. Superphosphaatfabriek ,;Holland" -te 
z: ten aaI1zien van suiker, z_oowel iri natur11, R,ott~rdam tegen' het besluit van B. en· w. van 

als. verwerkt in-suiker~oudende goede~en, ~ijftig Perirls van 30 Ma.art 1916, waarbij aan haar 
-0ent per TOO K.G: siliker":· ,:en hare rechtverkrijgenden .voorwaardclijk ver-
. Art. II. In artikel 2, ee,ste lid, wordt : gunning .is verleend. tot. het ui:tbreide~ harer 

onder 3; he~ _cijfer .,,101• veranderd in ,,15" ; fabriek:in die gemeente op perceel kad. :be_kend 
onder 7, gelezen·, ,,aan de Vereeniging Groen-: Sectie. C .. n°. :!)85 ;: · . · . . . 

ten-Centra!e i.iet betrekking tot den uitvoer DO!l Raad·van State, Afd. van d;, Ges.chillen· 
van groenten, ·een gulden twaalf· en een halven van Bestuur, gehoord; · ad vies van 28· Febrilari 
-0ent ep_van gedroogde groenten, -yijf en.veertig ·1917, n°. 26; · : . 
-0ent ;" ; . . Op de voordracht van Onzen Minister van 

- onder JO het woord ,,Varkensvleeschvereeni- Landbouw, Nijv~rheid ell' Handel van 15 Maart 
ging". veranderd in ,,Vleeschvereen~ging'.': . 1917, n°. 160H, afd •. Arb. ; .· . 
· · Aan dat lid_ wordt toegevoegd: _ · . 0., dat B. ~n W. op 30 l\faart 1916 aan de 

,,ll .. a_an:.de Plµimyeevereeniging 40 .cent en Superphospha~tfabriek. ,,Hoiland" te Pernis 
voor zoover betri:;ft ·de vergoeding sub ~ yan - vergunning hebben-verleend tot het bijplaatsen 
artikel 1, acht- cen~; ., . ·van eene· machinekamer,. waarin machine n°. 2, 

.12. aan de Vereeniging .ZaadcC_en!'raie;. vijf·· een-gebouw be..;attende: a. maga,;:ijn; b. werk, 
en veertig cent; . · · plaats tiinmerlieden; en c. werkplaats smeden; 

13. aa,n de Vereeniging Fruit-Cent:rale, _vijf · e_en phosphorzuurfabriek · met . verschill,mde 
en ,veertig .cent-; _ · ~ erl\:tuigen, een opslagplllats voor grondstoffen 
_ 14. -aan de Vlasvereeniging, het volle bedr_ag; en een opslagplaats· voor superphosphaat, ·en 

15. · aa!f de Ribbehooivereeniging; vijf .. en dit onder de- volgende voorwaarden : . 
twintig cent;' · · · dat bet condenspticwater van· de m)1chiii.e 

· . 16 .. aan de. Suikervereeniging het _vo)le n°: 2 zal ·gebruik;t en aangewend·-worden om. te 
reinigon, te wasschen en· te . zm.:eren .(ig de 
nieuwste inr!cliting voor ,fergelijke wassching, 
reiniging en zuivering ):,esj:aai1de) d~ gassen,: 
uitwasemi:i:tgen.. en :uitdampi_ngen; . veroorzaakt. 
bij. da fabricage van ~superphosphaat. en phos-

bedrag."·. 
Art. III. Dit besluit treedt·in werking met 

ii:tgang. van den tweeden dag na. di~n del'. dag0,. 

·teekening van _he·t._Staatsblad en v~n de Staats• 
_i;ourant, waarin lief is geplaatst. 



139 17 M A.A·ll T. 1917 

-phorzuur,: zoodat die gassen, uitwasemingen en• 'voldo3nd ,n .grond iJ.epft nu reeds door de voor
uitdampingen geen schade of hinder meer kun- geschreven neerslaginrichting ,, wordt bercikt 

_ nen veroorzaken -aan mensch en dier, aan ge- wat_ het gemeenteb~stuur'wenschelijk oordcelt; 
wassen, landerijen en gebouwen ; dat zij ten slotte mc~nt te moeten opkomen 

<la t geen gasseri, uitwaBanringen of rook in de tegen de voorwaarde dat ,,d\l nieuwste inrich
lucht mogen ontsnappen dan· n"' vooromscbre- ting" voor· wassching, reiriiging en zuivering 
ven reiniging, wassching of zuivering, anders · van dampen moet aanwezig zijn, in zooverre 
<lan in een 50 M. hoogen schoorsteen, die zoo- daaruit zou. kunnen worden gelezen dat elke 
danig geconstrueerd dient te zijn dat de uit ·dien nieuwe vinding op dit g_ebied door haar zal 
schoorsteen imtwijkende dampe'l, gassen enz. moeten worden a.angebracht, hoezeer ook de 
geen schade meer kunnen .veroorzaken, hetzij .. bestaande, welke op dit ciogenblik zeker. de 
door mcerderen luchttoevoer, betzij op andere nieuwste mag heeten, mocht blijken te voldocn ; 
wijza; wesbBlve zij verzoekt de beslissing van het 

dat van bet besluit van B .. en W. de N. • V. gemeenteb~stuur tevernieti5en, altlians daarin 
Superphosphaatfabriek ,,Holland" bij Ons in zoodanige wijzigingen aan ta hrengcn dat ge-. 
beroep is gekomen, aan voerende da t op 28 Fe- noemde bezwareri komen te ver\Tallen ; · 
hruari 1916 van het verzoek- om vargunning o:, dat bet tweed3 lid van art. 6 der Hindcr
aan het publiek,is kennis gegeven op de in P 3rnis w:_et' den eisch stelt dat van de tervisielegging 
gebruikelijke wijze door aanplakking ten Raad- op de secretarie van het verzoek om vergunning 
huize, doch niet·door aanplakking op het terrein door het gemeentebestuur aan het publiek 
voor de inrichting bestemd; dat dit laatste kemiis wordt gegeven op de in de gemeente 
eerst is geschied op 6· Maart 1916 ; da.t ·derbalve gebruikelijke wijze, · alsm:ede door aanplakking 

-ingevolge art. 7 der Hinderwet de in dat artikel op·hetterrein voordeinrichting bestemd, terwijl 
hedoelde zitting 'moest plaats vinden op art. 7 voor hetinbrimgen van bezwaren tegen het 
20 l\faart 1916; _ verleenen der vergunning aanwijst den veertien-

dat echter die zitting reeds op 16 Maart 1916 den dag na-deze openbare kennisgeving; 
·is gehouden; dat de appellante welke- juist · dat nu bij de openbare behandeling der zaak 
tengevolge van het niet in acht nemen van den voor de Afdeeling van den Raad· van State voor 
wettelijken _termijn de zitting niet heeft bijge- de Geschillen van Bestuur met voldoende zeker- _ 
woond en daar hare belangen niet heeft kunnen heid is vastgesteld dat minder dan veertien 
voordragen, · meent ·dat de daarop gevolg(l.e dagen zijn verloopen tusschen· den dag waarop 
beslissing van het · gemeentebestuur mitsdien het gemeentebes'tuur gelegeirheid heeft gegeven 
zal moeten worden vernietigd; ·dat zij overigens bezwaren in te hrengen er, dien wa.arop de 
tegen de b~slissing zelve bezw·aren heeft; dat aanplakking op· bet terrein voor de inrichting 
toch de thans in afwijking van vroegare beslis- bestemd, die· een d~el uitmaakt van de open
singen door het gemeentebestuur gestelde .voor- bare kennisgeving, is-g3schied; 
~aarde_van een 50 M. hoogen sehoor&teen geheel dat dus het ·gemeentebestuur van Pernis op 
qngemotiv~erd voorkomt; dat de bestaande de vergunningsaanvrage-' heeft ,.beslist zonder 
schoorsteen 35 M ... hoog is en de--verlangde behoorlijke inachtneming v·an 'de wettelijke 
boogere opbouw daarvan een uitgaaf van voorschriften; · 
± f 2500 zal medebrengen, welke geheel oniiut Gezien de Hinderwet ; 
zou zijn; dat immers door de reeds bestaande Hebben goedgevonden en verstaan: 
en ten overvloede nogmaals door het gemeente- het bestredan ·besluit van B. en W. van 
bestuur voorgeschreven neerslagiuricbting (wac Pernis_van 30 Maart 1916 te vernietigen. 
tersproeier) alle fluordeelen, waarvan de nadee- Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
lige werking op den plantengroei gevreesd wcirdt; en Handel is belast, enz. (A. B.) 
wqrden geabsorveerd, zoodat zelfs een schoor-

. steen van de hoogki.als de ,thans aanw-nige 
metterdaad overbodig zou kunnen geacht wof
den; dat zij voorts bezwaar heeft tegen de 
ge;telde -,,-oorwaarde dat de schoorsteen· ·zoo
danig geconstrueerd client te zijn dat de daaruit 
ontwijkende dampen, gassen enz. geen schade 
meer kunnen veroorzaken, vermits hieruit 
niet· blijkt welke- constructie .aan liaar wordt · 
opgelegd; dat· die voorwaardo bov'>ndien geen 

11 Maa,·t 1917. :MrssrvE van den Minister van 
Waterstaat aan den Minister van Binn_en-
landsche Zaken. ' · 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te dee
len dat, naar mijne meaning, art. 23, lid 3,"der· · 
armenwet geen beletset' opleve.rt tegen storting 
van de kasgelden, door burgerlijke en gemeng
de instellingen -i·an weldadigbeid,. op eene post-

_/ 
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rekening. .Naar het'. mij toch .voorkomt, kan 
r.ulk eene st~rting-niet beschouwd· wo_rden als 
belegging. (1) · 

21 Maart 1917: WET; tot verklaring van het 
algemeen nut der. onteigening van eigen
dommen, noodig vcior het vergroo_ten .van de 
algemee.ne. begraafplaats te. Leeuwarden. 
s. 238.'-

21 Maart 1917. WET, fot nadere verhboging 
van het VUiste hoofdstuk der Staatshe
grooting voor het dienstjaa~ 1916., ·S::239. 

"Bi.i deze wet warden twee artikelen verh,oogd. 
·Tengevolge hiervan wordt artikel 175 ge

bracht op f 1,882,950 ·en wordt, het .totaal van 
- de XXIIste afdeeling, zoomede het eindcijfer 
_ van ,genoemd hoofdstuk der S:taat~begrooting 

verhoogd met ee~e som . van f 124,000; 

21 Mm;,rt 1917, WET,. tot nadere verhooging, 
van _de begrooting van inkomsten en uit; 
gaven vitn het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtiligen voor het dienstjaar 1916. 
S. :MO.: 

21 Maart 1917. BESLUI1', tot na~ere,wijziging 
· van .het Kobinklijk,.besluit van 4 ,Junil901J · 
(Staatsblad n•. 134), waarbij aan .llegenten· 

- van het, kran·kzinnigel)gesticht te Utrecht 

140 

gesticht ·te Utrecht, bedoeld ·bij het Koninklijk 
· besluit van 21.Jimi 1887 (Stadtsbl(id n°. 104) 
en' ,dat- bestaan zal- uit 12 paviljoerien, eene 
boerderij, tevens itigerfoh_t voor huisvesting 
van verpleegden, eh de noodige dienstgebou
wen, mogen niet rneer ·dan.~16 krankzinnigen 

-(259 mannen'.en 257 v~ouwen) verpleegd wor
"den". 

Artikel 6 wordt gelezen !lls volgt : 
,, De getieeskundige behandeling der verpleeg

den · wordt opgedragen -~ beha!ve·_ aan den 
gen_eesl:teer-directeur, tevens _werkzaam ,in het 
gesticht te Utrecht·:'- aan 'ten rninste vier ge- · 
neeskundigen·, die gevestigd moeten zijil in 

_· woningen op het. terrein ·. van het gesticht en 
buiten · het gesticht ·geen ·geneeskundige .prak
tijk mogen · uitoefenen. Zoolang het aantal 
verpleegden niet meer ,d1in <l75 bedraagt, .rnoet 
aan ten- minste drie geneeskundigen de.genees, 
kundige behandeling zijn opgedragen". 

Onze. Minister -van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering v,an · dit ·besluit, 
'dat in het Staaisblad zaLworden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten Maart 1917. 
. . WILHELMI.NA. 

D~. Minister ·va,i Staat, 
- Minister van Binnenlandsche Zaken, 

· doivr v: D'. :L1Nm;:N. 
(Uit_qeg, ·10 April 1917.) -

vergunning is verleend op een terrein aan 22 Maart 1917. BESJ:,UIT~ hondende het ·in 
den _J)o/derachen we_q te Zeist een 'gesticbt staat ,van beleg verklaren van enkele ge-
voor krankzinnigen op te richten. S. 241. -meenten of gedee!ten ~an\\emeenten des 

\VJJ WILHELMINA. ENZ. Rijks. S. 242. 
·op de voordracht van Onzen Minister van ·WIJ WILHELMINA; ENZ.· 

Staat, Minister van Binnenlundsche Zaken; _van Op de voordracht van 'den Raad van •Mjpis-
-14 Maart 19_17, n°. 2767, afdeelin,g Volksgec ters van 21 MaartJ917: · 
zondheid en Armwezen; ' -- Ge!et op art. 1 Van de wet·van 23 Mei 1899 

Gelet- op de wet van 27 ApriL 188! (Staats.- (Staatsblad n°. 128) ; 
blad n°. 96), lautstelijk gewijzigd bij de wet Gezien Ons_ Besluit van 30 Juli 19],4; n°: 72; 

,van _27 April HJ12 (Staatsblad n•>l65); Hebben goedgevonden en verstaan te be-• 
- Hebben goedgevonden en verstaan : · palen : 

· \net ititrekking van 'ons besluit van'5 N ovem- met in:gang van 26 Maart 19i 7 .worden de 
• •her 1914 (Staatsblad n°. 518), te bepalen, dat" -hierna genoemde gemeenteri of. gedee]ten van -

in Ons ·liesluit van 4 Juni 190~ (Slaafsblad _gemeenten in staat van beleg ·verklaard: 
n•. 134), nader de_ volgende wijzigirigen worden in de Provincie Gelderland de Ge:ineenten: 
gebi-acht: .Animerzoden (voor zoover b~treft het gebie!l. 

Het eerste· lid .van art. 2 wordt gelezen ·als - ten· zuiden van de l\faas) ; Heerewaarden ; 
volgt: · · in de Provincie Noordbrabant de Gemeenten :'· 

,.I~' het gesticht, dat geacht zal warden een ,AJem, Maren en Kessel;- Baardwijk_ (voor 
geheel nit te maken met het krankzinnigen° zoover betreft het gebied ten zuiden van de. 

(1) Bij ilchrijven _van 17 Maart heeft de Mi
nister van Binnenlandsche Zaken de"Gedepu

.teerde Staten .met bovenstaande niissive in 
, lrnnnis gesteld .. _ 

·Be_rgscbe Maas); Berghem ;·Berlicum; Besoijen 
(voor zoov:er betreft_het ge.bied ten zl\iden _van 
de Be:i'gsche;Maa~); Boekel; Bokhoven; Capelle 
(voor zoover betreft het.gebied ten zniden van 
de Bergsche Maas);, Cromvoirt; _De:;;_rsen en 
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])ennenburg ; Dieden; Demen en Langel ; 
Dinther; Dongen-; · Drunen ; den Dungen ; 
Empel en Meerwijk ; Engelen ; Erp ; . Fijnaart 
en Heiningen; Geertruidenberg (voor zoover. 
betreft het gebied ten zuiden· van de Bergsche 
Maas) ; Ge'fl'en ; -Genderen ( voor zoover ·betreft 
het· gebied ten zuiden vari de Bergsche Maas); 
's-Gravenmoer; Hedikhuizen; Heesch; Hees-

. wijk; Helvoirt; Herpen; Herpt (vocir zoover 
betreft het gebied ten zuideii van .de· Maas); 
's-Hertogenbosch ; Heusden ; Hooge- .en Lage_
Zwaluwe (voor zoover betreft het gebied ten 
zuiden van de Amer) ; Huisseling en Neerloon; · 

· Klundert; Litb,; Lithoijen; Loon op• Zand; 
Made en ·Drimmelen (voor· zociver betreft het 
gebied ten zuiden van de Amer}; Megen, Haren 

• en Macharen; St. Michielsgestel; Nieuwkuyk; 
Nistelrode; Nuland; .Oijen en Teeffelen; Oos

. ·terhout; Oss; Oudheusdeh; Raamsdonk (vo()r 
zoover betreft het gebied ten zuiden van _de 
Bergsche Maas); Ravenstein; Reek; Ros-. 

· malen; Schayk ; Schijndcl; Sprang; Standdaar
buiten; Terheijden; Uden; Veghel; Vlijinen; 
Vrijhoeve Capelle; Vught; Waalwijk · (voor 
zoover betreft het gebied ten zuiden van de 
Bergsche Maas); ·Waspik (v.oor zoover betreft 

· het ·gebied ten zuiden_van de· Bergsche Maas); 
Wiilemstad ; _Zeeland ; Zevenbergen. . 

Onie Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken,-van Justitie, van Binnen
Jandsche Zaken, van Financien, van Waterstaat, 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Kofonien zijn, ieder voor zooveel hem :betreft, 
be]ast rn:et de ui~voering vari dit besluit, hetwelk 
in ·het Staatsblad en· in de ·staatscmirant · zal 
worden. g~plaatst·en waarvan·afschrift zal wor
den gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22Rten Maa,rt 191 i. 
WILHEL).\'IINA. · 

De Tijdelijk- Voorzitter van den Raad· van 
Ministers, C_ORT v. D. LIND;;iN, 

. (Uitgeg. 23 Maart 1917.) 

22 · Maart ·1917, WET, tot hefting. van--rechten 
van registratie. s. :143. . 

Bijl. Hand. 2•· Kamer 1915/16, :n.0 • 211, 1-8; 
1916/17, n°. 30, 1-8, · 

Hand id. 1916/17, bladz. 879-888, 895, 
898-900, 1010 .. ·. 

Hand. 1• Kamer 1916/17, bladz. 170, 247-
249, 255-258, 305-314. 

WIJ WILHELJHINA, ENZ ••• doen·te weten: 
·Alzoo Wij in overweging ·genomen liebben, 

d'at het noodig is de bestaande wetten en wette
lijke voorschriften op de registratie door eene 
nieuw~ wet te vervangen en dat de rechten 

op de in, en overschrijving:in de registers~det 
hypotheken .behooren te worden afgeschaft.; 

.Zoo.is het, dat . .yVij, den Raad van-State; enz. 

HOOFDSTUK I. 

De formaliteit der registratie, 

Art. 1. De formaliteit . ·van registratie is 
toepasselijk op alle akten. 

Onder akten verstaat deze wet hiet alleen 
de stukken,- opgemaakt om tot bewijs te strek
ken; doch ook·aJle 4uiselijke papieren, biieven, 
kaarten, teekeningen en verdere geschreven, 
gedrukte; of- op andere wijze vervaardigde· be- ' 
scheiden. 

2. Aan de formaliteit zijn alleen de oorspron
kelijke stukken onderworpen. 
' Van vonnissen en, arresten, van buiten liet 
Rijk opgemaakte akten·en van akten, waarvan 
de minuut · inocht zijn. verfo'ren gegaan, kan 

.e.venwel in'plaats .van bet oorspronkelijk stuk 
een afschrift of uittreksel worden geregistreerd. 

Waar in· deze .wet wordt gesproken van ,,het 
Rijk" wordt daaronder verstaan: ,,het Rijk in 
Europa". ~ . 

3: De akten van notanssen en van deur
waarders bij .de rechterlijke colleges en kanton
gerechten en· ·de door de griffiers opgemaakte 
akten van protest van handels·papier moete~ 
door deze ambtenaren ter registratie woraen 
aangeboden binnen de termijnen, bifhet vol-
gend ar~ikel bepaald. ' . 

4. De termijn,. bim;ien welken de aanbieding 
ter registratie moet plaats hebben, 'is·: 

-voor akten van -deurwaarders en voor_ de . 
in artikel 3 genoemde. akten .van griffiers vier -
dagen ~ voor akten van notarissen tien dagen· 
na de opmaking, .- · 

De akten moeten in_ieder geval ter registratie 
worden aangeboden, v66rdat zij in originali 
·worden, uitgegeven.' 

5. Alle. andere akten dan die, in de arti
.kele~ 3, 44, 52 en 57 genoemd kunnen· te allen 
tijde te:r registratie worden aangebocj.en, doch 
hehoeven daartoe niet te ·worden·aangeboden, 
v66rdat zij worden vermeld in eene akte yan 
een · notaris. · .. 

De vermelding in akten van boedelbeschrij
ving_ en in processen-verbaal· van vergadering, 
van verzending, van uitloting of van vernieti
glng van stukken doet'. echter eene verplich
ting tot aanbieding ter registratie niet ontst·aan. 

6. De notarissen zijn verplicht de akten, 
in deri_ aarihef _van artikel 5 bedoeld, zoo zij 
niet zijn geregistreerd,. tegelijk met de akte, 
waarin · zij worden. vetmeld, ter registratie• aan · 
te bieden. Deze verplichting vervalt echter, 
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- fodien de bedoelde akf;~ zich. niet in_de ~acht I 13 .. Op vordering van 's Rijks. ambtenaiir 
bevinden. van _hen,. die partij. zijn bij · de nota- · · moet . bij eene ··akte, - welke in eemi· vreemde _ 
rieele_ akte, en zij. dit- in de7'e akte verklaren .. -taal is gesteld, worden gevqegd eene letterlijke -_ 

Heeft de registratie reeds plaats gehad, da11; vertaling, vervaardigd en.'voor echt verklaa,d 
behoort daarvari in de _notarieele · akte door door een beeedigden vertaler, die v:olgens de 
aanduiding van kantoo:r en dagteekening dier bepalingen der wet van 6 Mei 1878, Staatsblarl 

_ registratie te blijken. - · n°. 30, :bevciegd .Hi" als zoodanig op te treden . 
. · Indien van de registratie niet behoorlijk · Bij ge breke van voldoemng aan de2,e vonlering 
blijkt, wordt, . behoudens . bewijs van het te- _ wordt de registratie· geweigerd ·en de aanbieding 

~gendeel, .. on:dersteld, dat zij niet heeft. p:laats geacht ·niet te "hebben plaats gehad. _ · 
gehad. Indien 's Rijks ambtenaar overeenkomstig . 

'J. M~t afwijking van hetgeen _bij de voor- · het eerste lid de- bijvoeging van,eene letterlijke ' 
- gaande 'artikelen is. bepaald, moeten d~ akten ve'i:taling van de akte vordert, doet hij daarvan 

van uitersten_ wil, · van inbewaargeving, op deze akte bij gedagteekende en. oiidertee·-_ 
- superscriptie, terugneming .. en herroeping van . kende verklaring b!ijken,' in ·welk geval de ter
uiterst-en. wil en alle andere akten, :uitsluitend mijn .yan regist.ratie met eene maand wordt 
beschikkingen ter ·zake des .doods_ inhoudende, verlengd. _ · 
te:rc.registrati; worden aangebo·den door den 14. 's Rijks .ambtenaar do"et van de· plaats 

· notari_s, onder wien zij berusten, binnen dertig , geh.acl hebbende registratie .op ·de akte·blijken 
· 'dagen, nadat het overlijde:ri van den beschikker door eene onderteekende verklaring. 

of de ·verklaring, dat - deze · vernioedelyk • is _ De verklaring - van registratie houdt in : 
overleden, dien n.otaris bekend is gewo·rden. plaats en dagtee_kenbig dei registratie, het deel, 
- 8. De dag van opmaking van· de akte en blad- en vak van het ·register, waarin zij is 
die van het in artikel · 7 bedoelde bekend , aangevangen, het aantal ienvooien of eene 
worden van het -overlijden of de ~erklaring imtkennende. opgave daaromtrent en het be
van ·vermoede]ijk overlijden worden-in de bij drag van het geheven recb.t .of de vermelding; 
de artikelen 4 en· 7 gestelde termiJnen niet ·dat ·de registratie kosteloos is geschled.: ~ 

·-medegerekend. Indien de akte geen· on.derteekening di~agt 
. ·. Indien,· de laatste dag op een Zondag, op den of niet door_.alle daa,rin als 0 01{derteekenaren 
Christel_ijken tw:eeden Paasch- of Pinksterdag, aangeduide personen is onderteekend, wordt" 
op ee!1 der E:erstdagen, op den Hemeh,aartsdag ook dit · vermeld·. 
of op den Nieuwjaarsclag valt, wordt de termijn De vorm van de ·verhlaring wordt nader 
ver!engd tot den eerstvolgenden dag, waarop_de door-Onzen-Minister van Financien vastgesteld·. 
kantoren zijn geopend. 15.·. · worden meerdere exe:r;nplaren ,van eene 

!). :-De uren,. waarop de kantoren : geopend -akte tegelijk ter regi~tratie aangeboden, dan 
zijn, worden door Onzeii _Minister van· Finaµ- .wqrden zij_ als eene akte geregistreerd.; de ver- -
cien vas:tgesteld. ·op Zondagen en op de feest-: -klaring -van ·-registratie wordt· dai:i echter op 

·dagen in het vorige artikel yermeld · zijn de alle exemplaren gesteld met ·vermelding van .. < - . . 
· . kantoren-' gesloten. · het aantiLL . - ' -

10. De registratie van ~kten van notarisseri., 16: De renvooien° worden.· door· 's Rijks 
- griffiers en deurwaarders moet geschiede°u ten am bte"uair. gewaarmerkt. · 
· kantore, binnen · welks kring dje anibtenaren- · De bladen van uit•meer dan een b!ad.bestaan: 

zijn gev~stigd._ · . .- ,. · de· ak~en worden · door hem, genummerd" en 
De overige akten-kunnen aan ieder_kantoor.ter _ gewaarmerkt. 

· registratie worden' aangeboden. _ ·11. De -inhoud der registers _van registratie 
11. ·ne Staat-is aansprakelijk voor de s9ha- · wordt door 's Rijks 'ambtenaar ·niet v~rder 

. de, welke onts_taat· door het teloorgaitn -of de bekend gemaakt ·dan voor de .. uitoefening 'van 
~erminking _van eene akte, -terwijl zij zich aan zijn , ambt, voor de irivordering · van . eenige 
een.ka:qtoor :van registratie bevindt of.ingevolge aan den Iande verschuldigde lielasting. of _voor 

, artikel 18 ·aan _een inspecteur der registratie - de toepassing van ee:qige: wet of eenig ·wettelijk 
is afgegeven:- .. · voorschrift wordt gevorderd. - ' 

12. De registratie geschiedt .. door het weer- Desverlangd ~ordt inzage ·van een~ registra-
geven van den geheelen of gedeeltelijken in, .. tie verleend en· afsc4rift of_" uittreks·e1 ·daarvan 
houd,der. akten in daartoe bestenide registers· -afgegeven-aan partijen, .hare_ eifgenamen en _ 
op de wijze door' Onzen :Minister van Financien retihtverkiijgenden en _den openbaren ambte
te bepalen., naar door wien de. akte is· opgemaakt, of· ter 
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registratie is aangeboden, zijn plaatsvervanger 
of. opvolger. 

In alle andere gevallen wordt daartoe mach
tiging vereischt van Onzen :Minister van Fi
nancien. 

18. De notarissen zijn bevoegd de onder 
hen berustende aktei:t, met uitzondering van 
die _in artikel 7 genoemd, voor een tijdvak 

· van teri hoogste veertien dagen tegen ontvang
bewijs aan den inspecteur der registratie af te 
geven voor de naziening dier akten. 

19. De notarissen en de deurwaarders bij 
de ·rechterlijke colleges en kantongerecMen zijn 
verplicht een register aan te houden, waarin 
zij dagelijks inschrijven : 

de notarissen alle door hen opgemaak-te akten; 
de . deurwaarders alle door ben in and ere 

clan strafzaken opgemaakte akten. 
De door notarissen in originali uit te geven 

akten, waarvan meerclere exemplaren worden 
opgemaakt, worden onder een nummer in het 
register ingeschreven. 

20. De bladen van het register worden 
genum_merd en gewaarmerkt door een door 
Ons aan te wijzen ambtenaar. ·. 

Van de nummering en waarmerking stelt 
degene, die haar heeft verricht, aan het hoofd 
van het register eene geclagteekende en onder
teekende verklaring. 
- 21. llfot het begin van een jaar wordt steeds 
een nieuw register aangelegd. 

Ieder nieuw optreclend ambtenaar legt een 
nieuw register aan. Een plaatsvervangend 
ambtenaar zet, zoo mogelijk, het register van 
dengene, dien- hij vervangt, voort. 

22. De inschrijvingen in het _register be
hooren kolomsgewijze te vermelden : 

een doorJo·opend volgnummer, de dagtee
kening der akten, haar aard en de namen en 
woonplaats van ten minste eene der partijen ; 
na de registratie ook de dagteekening van deze. 

Zij behooren te geschieden zonder open Jaten 
van tusschenruimten. 

Het is verboden in het register te krabben, 
of op eenigerlei wijze letters of cijfers t~. doen 
verdwijnen en daarin doorhalingen aan te bren
gen z66 dat het doorgehaalde niet behoorlijk 
lees baar blijft. 

23. Het register behoort. na afloop van iede'r 
jaar binnen de eerste tien dagen der inaand 
Januari ter naziening te worden ingeleverd 
ten kantorc ·der registratie, binnen welks 
kring de ambtenaar is gevestigd. 

's Rijks ambtenaar voorziet het register van 
eene verklaring omtrent- de uitkomsten zijner 
naziening. 

24. De verplichting, bij artikel 23 opgelegd, 
gaat in geval van afwezigheid, schorsing, 
overlijden of ontslag over op dengene, die den 
ambtenaar vervangt of opvolgt. 

25. Indien de laatste <lag van den termijn, 
van 1iien d)l,gen op een Zondag valt, wordt 
·de termijn ·verlengd tot den eerstvolgenclen 
<lag, waarop de kantoren zijn geopend. 

26. De ambtenaren der registratie zijn be
voegd, bij inzage van het in artikel 19 bedoelde 
register, daarop eene desbetreffende verklaring 
te stellen. 

HOOFDSTUK IT. 

De regislratiebelasting. 

§ 1. Rechten op overdracht van onroerende 
zaken. 

. 27. Op de akten, J:;oudende overdracht. _ 
onder bez:warenden ti tel van onroerende zakcn, 
.binnen bet Rijk gelegen of gevestigd, is ver
schuldigd een registratierecht van twee gul
den vijftig cent van elke honderd gulden 
over de verkoop'Yaarde. De verkoopwaarde 

. wordt geacht gelijk te zijn aan het bedrag 
van den prijs en de lasten, behoudens toepas

'sing van de artikelen 66 en 73. 
Onder overdracht wordt voor de toepassing 

van deze wet·mede verstaan vestiging, wijziging 
en afstand van zakelijke rechten op onroerende 
zaken met uitzondeiing van hypotheek. 

28. In, geval van rwling van onroer(lnde 
zaken, binnen het Rijk gelegen of gevestigd, 
is het recht van 2,5 ten honderd verschu!digd 
over de verkoopwaarde van een der loten, 
bij. verschil over die van het hoogste lot. In
clien eene toegift is bedongen, is het recht 
echter -verschuldigd over het bedrag dier 
toegift en de verkoopwaarde van het lot, 
dat wordt afgestaan door hem, die de toegift 
doet, tezamen, zoo <lit gezamenlijk bedrag de 
verkoopwaarde van het andere lot overtreft. 

Voor ruiling van landerijeii - daaronder 
begr~pen de rechten van erfpacht en beklem
ming op landerijen gevestigd - gelegen in 
dezelfde of in aangrenzende . gemeenten van 
het Rijk, wordt bet recht, voor zoover het 
verschuldigd is over het bedrag van de verkoop
waarcle van een der loten, of, bij verschil, van 
die van het minste lot, verminderd tot 0,5 
ten honderd. 

29. Het recht van 2,5 ten honderd wordt 
verminderd, indien binnen na te melden 
tijdvakken, voorafgaande aan de registratie 
der akte, wegens overdracht van dezelfde 
zaak recht van overdracht op eene geregistreerde 
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akte tereoht is geheven of is versohuldigd 
geworden: 

binnen een jaar, tot 0,5 ten bonderd ; 
binnen twee jaren, tot 1 ten honderd; 
binnen drie jaren, tot 1,5 ten honderd. 
Over -het bedrag, waarmede de verkoop-

waarde of de prijs met de lasten te boven 
gaat het bedrag, waarover op de vorige akte 

. reoht van overdraoht tereoht is geheven of 
is versohuldigd geworden, is eohter het reoht 
van 2,5 ten honderd versch)lldigd. 

In geval van ruiling geldt, voor _zooveel de 
gelijkstaande waarde der loten betreft, de 
vermindering sleohts, als de overdraoht van 
elk der loten in de termen daarvoor valt. 

Indien in dit geval voor beide loten niet 
<lezelfde vermindering zou gelden, is de minst 
ver strekkende van toepassing. 
· 30. De verminderingen op grond van ee_ne 
voorafgaande heffing wordon, behoudens be
wijs van bet tegendeel, geaobt niet .;,.an toepas
sing te zijn, als die vorige hefting niet in de 
akte,-of op de bij artikel 64,aangew.ezen wijze 
aan den voet daarvan is vermeld door opgave 
van bet b~drag en van het kantoor en de 
<lagteekening der registratie. 

31. Het r~ort van 2,5 ten honderd wbrdt 
niet geheven, als het bedrag van de verkoop
waarde en dat van den prijs meli de lasten niet 
meer dan f 400· bedragen. · 

Het wordt verminderd, als het bedrag van 
<le verkoopwaarde en dat van den prijs met de 
lasten bedragen : 

meer dan f 400, dooh niet meer dan f 500, 
tot 0,5 ten honderd ; 

meer clan f 500, dooli niet meer dan f 600, 
t_ot 1 ten honderd ; 

meer clan f 600, dooh niet meer dan f 700, 
tot 1,5 ten honderd ; 

meer clan f 700, dooh niet· meer dan f 800, 
tot 2 ten honderd. 

Indien eohter in een tijdvak van twee jaren, 
aanvangende met den dag van registratie 

. der. eerste akte, aangrenzende onroerende goe
<leren of evenredige deelen van dezelfde on
roerende zaak aan de_nzelfden verkrijger 
worden overgedragen, wordt, zoodra het ge
zamenlijk bedrag van de verkoopwaarden of 
de prijzen met de lasten f 400 te boven gaat, 
op de laatste akte het reoht geheven also£ 
deze de overdraoht van het gehee\ b_evat, onder 
aftrek evenwel . van _het reeds geheven reoht. 

Indien artikel 29 tevens toepasselijk is, wortlt 
de meest ver strekkende vermindering toege
past. 

32. Onder akten, houdende overtlraobt van 

onroerende zaken onder bezwarentlen titel, 
worden medebegrepen: 

1°. de akten van toewijzing bij exeoutie van 
zoodanige zaken ; - · 

2°. de vonnissen en arresten, wel.ker over
sohrijving in de openbare registers geldt, als 
levering van die zaken ; 

3°. de akten, waarbij wordt verklaard, dat 
een of meer personen, als houders der aandee
len, de' eenige rechthebbentlen zijn op de on
roerende zaken, welke tot eene vennootschap 
of vereeniging behooren. 

33. De inbreng van onroerende zaken in. 
maat- of vennootschappen en de inbreng daar
van in vcreenigingen, welker kapitaal geheel of 
ten tleele in aandeelen is verdeeld, wordt niet 
als overdracht onder bezwarenden titel belast. 

De inbreng van onroerende zaken in andere 
clan bovengenoemde vereenigingen wortlt be
last als overtlracht- onder bezwarenden titel van 
het geheel dier zaken. · 

34. - Inaien en voor zoover bij eene akte 
van scheicting onroerende zaken worden toe
deeld- aan hen, die uitsluitend door overdracht 
onder de levenden tot een aandeel daarin 
zijn gerechtigd, of aan hunne erfgenamen of 
rechtverkrijge_nden, wortlt de akte belast met het 
recht van overdracht over de verkoopwaarae. 

Daarbij heett aftrek plaats van de verkoop
waarde van het aandeel van den verkrijger 
of vari zijn rechtsvoorganger in de bij. de akte 
verdeelde. onroerende zaken, indien wegens 
de verkrijging van <lit aandeel bet recht van 
overdracht, van schenking of van overgang 
terecht is geheven of is verschultligd gewortlen. 

De aftrek van het aandeel van den rechts
voorganger wortlt, inge;al aan meer dan een 
erfgenaam of rechtverkrijgende toedeeling plaats 
heeft, voor ietlere toedeeling slechts toege
past in evenredigheid van de waarde van 
het toegedee!de. 

De bepaling van het eerste lid is niet van 
toepassing op de toedeeling aan de erfgenamen 
of rechtverkrijgenden, indien deze ook uit 
anderen hoofde tot een aandeel in de onroe
rel,).de· zaken gerechtigd zijn, tenzij ook de ge
rechtigdheitl voor dit aandeel uitsluitend door 
overdracht onder de levenden is ontstaan. 

35. Het vorig artikel is niet van toepassing : 
a. ten aanzien van hem, die zijn aandeel in 

de onroerende zaken heeft verkregen door 
inbreng van die zaken in eene tnaat- of ven
nootschap, welker kapitaal geheel of ten deele 
in aandeelen is verdeeld of in eene ve'reeniging, 
of we! door opheffing van zoodanige maat- of 
vennootschap of van eene vereeniging ; 
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b. indien zij, aan wie de toetleeling gescliiedt, 
-of degenen wier erfgenanien of rechtverkrij
genden zij zijn, in de onroerende zaken gerech
tigd zijn door eene overdracht door den eenigen 
,eigenaar of al de rechthe bbenden tezamen van 
het ~eheel dier zaken aan gezamenlijke verkrij-· 
·gers. 

Onder rechtverkrijgentlen worden niet be
·grepen de verkrijgers door overdracht onder 
·de levenden. 

36. De gevallen, in het tweede lid van arti
lrnl 34 en in artikel 35 vermeld, worden, be
houdens bewijs van het tegendeel, geacht 
niet aanwezig te zijn, indien de akte of eene 
•op de bij artikel 64 bedoelde wijze aan den voet 
,daarvan te stellen verklaring niet de noodige 
·gegevens bevat om te beoordeelen of deze ge
·vallen aanwezig zijn. 

37. Behoudens de bepaling van artikel 34 
is op akten van scheiding van onroerende 
-zaken recht van overdracht niet verschuldigd. 

Wordt echter de titel van mede-eigendom 
voor een der deelgenooten niet in de akte 
-of op andere wijze vermeld, of wordt zijn me
·de-eigendom niet bovendien desgevorderd be
hoorlijk aangetoond, zoo wordt over de verkoop
waarde van het hem toegedeelde het recht van 
-overdracht gehevcn. 

38. Op akten van ve~deeling van mark
gronden worat recht van overdracht niet 
geheven. 

39. De verkoop bij openbare veiling van . 
-onroerende zaken aan mecle-eigenaren, die van 
markgromlen aan markgenooten daaronder 
begrepen, wordt met eer e toedeeling bij schei
ding gelijk gesteld, 

Als voorwaardelijke toedeeling bij scheiding 
geldt het heeling, clat zaken, die krachtens 
eenigen titel gemeen zijn, bij uittreden van 
een der deelgenooten of bij zijn overlijden 
aan de overige deelgenooten verblijven. 

40. Indien hij, die· door inbreng in eene 
maat- of vennootschap, welker kapitaal niet 
geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld, 
tot een a~ndeel in eene onroerende zaak is 
gerechtigd geworden, of hij, op wien dit aardeel 
krachtcns eenigen titel is overgegaan, bet 
overige aandeel onder bezwarenden titel 
verkrijgt, worJ.t de laatste akte, waarbij deze 
verkrijging plaats heeft, beschouwd als eene 
akte van scheicling, waarop artikel 34 toepas
.selijk is. 

41. · Op eene akte, ho~dencle hetzij opgave 
van ineester of lastgever, hetzij overdracht 
van des verkrijgers recht aan een derde, is het 
recht van overdracht niet· verschuldigcl, als 
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zij is opgemaakt in authentieken vorm en 
binnen den termijn, daartoe bepaald bij do 
wet of de in authentieken vo~m ·opgemaakte 
akte van overdracht, waarop het recht van 
overdracht we! verschuldigd is, <loch uiterlijk 
den derden dag na dien van de opmaking cler 
laatstbedoelde akte. 

Zoo de akte aan deze eischen niet voldoet, 
wordt zij belast als eene akte van overdracht 
antler bezwarenden titel. · 

42. Outler het bedrag der verkoopwaarde 
e_n van den prijs en de Iasten wordt in deze 
wet mede begrepen : 

indien de zaak is een recht van erfpacht, 
opstal of beklemming voor eeuwigclurenclen
of onbepaalden "tijd, of we! is belast met eene 
voor zoodanigen tijd gevestigcle grond1'ente : 
het vijf en twintigvciud van het jaarlijksch 
bedrag der schuldplichtigheid ; 

indien zij is een der genoemde rechten, 
afhankelijk van het !even, of is be.last met 
eene van het !even afhankeliJke grondrente : 
een ·overeenkomstig artikel 23 der Successiewet 
bepaald veelvoud va·n het jaarl;jksch bedrag 
der schuld plichtigheid, doch ten hoogste het 
twintigvoud ; 

indien zij is eene (lees: een) derevengenoemde 
rechten,gevestigd voor bepaaldei:J. tijd,of is belast 
met eene voor bepaalden tijd gevest.igde groud·
rente : het overecnkcimAtig artikPI 2:l der SuC'
ce~siewet berekend bedrag der nog niet versche
nen termijnen-, doch ni~t meer clan twintigmaal 
het jaar!ij kscli bed rag der schuld plichtigheid. · 

43. Bij overdracht van den eigendom, met 
een der rechten \an erfpacht, ·opstal of be
klemming bezwaard, aan den erfpachter, op
sta!houder of beklemden meier, of van eene 
gronclrente aan den eigenaar van het onroe
rencl goed, waarop zij is gevestigd, wordt bij 
de vaststelling van het bedrag, waarover het 
recht van overdracht moet warden geheven, 
in mindering gebracht een veelvoud van het 
jaarlijksch bedrag ·der schulclplichtigheid, bere
kend op dezelfde wijze als in het vorig artikel 
is bepaald. 

44. De hier te lande opgemaakte onderhand
sche akten, waarop het recht· van overdracht 
verschuldigd is, moeten ter registratie warden 
aangcboden binnen een maand - en de in het 
buitenJancl opgemaakte akten, waarop· dat. 
recht verschu!digd is, moeten· warden aange 
boden binnen drie maauclen - na hare dagtee
kenin€1 of nadat aan de ovcreenkcimst geheel of 
gedeeltelijk uitvoering is gegeven. 

Da berekening van deze termijnei1 geschiedt 
met inachtneming van bet bepa-~lcle in artikel 8; 

10 
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45. De ak~e,' waarop -r:ec~t van overdracht' 1· tingeTI;~welk~ door de v~nn_o~t~chap ~-f vereeni, < 
·verschuldigd is; wprdt voor -de toepassing ging .worden · ove_rgenomen; indien het aldus.· 
dez~r wet· als _eene- akte van overdracht aange: :vastgesteld · bedr_ag .te. boven gaat het l;mdrag:, 
merkt. . · waarvoor de "in_breng als stortihg wordt_ aan.-

§ 2. Recht op het geplaatste kapitadl mn genomen. 
- - Zijn in 9-en inbreng begrep(ln · onroerencle 

naamlo9-ze · vennci()/schappe,n en daannede gelijk0 zaken, -binnen het Rijk gelegen of gevestigd, , 
!f_e3ielde _i,~nnootsc~ftppen en vereenigingen._- ·w.e~ke niet. deel ·uitmaken · van .eene -in· haar 

. 46 .. _ Op de ~kten va_n oprichtirig van biDnen geheel ingebrachte onderniiming, dan w6rdt het 
het 

0

RijR gevestigde na~mlooz~. vennootschap- recht geheven over niet minder dan de verkoop-
pen, comn;i.ancl.itaire vennootschappen op aan'. waarde dier onroerende zaken._ ' 
deeien en andere venn, otschappen en ver_- - -Van ·effecten, voorko_me;dE! op de in artikel' 
eeni_ginge"u, wellrnr kapitaal geheel of ten deele 23 (ler_Successie}Yet becloelde prijscourant, wordt
iri 3c~ndee]Anis verdeeW, is verschuldigd.-.:_1°. een de verkoopwaarde. bepaald _naar die prijscou0 

registratierecht van twee gulden vijftig cent rant, uitgegeven: in .d~-week,_ waar_in de·inbreng-
van elke honderd_ gulden over het bedrag van plaats heeft. · • _ · · 

· het geplaatste kap_itaal der vennootschap of 50. In de akte van opricbting of op -de bij 
· vereeniging, voorzoov!Jr d,it bij ·of binnen een a~tikel 64 aangegeven wijze · aan den_ . voet

bepaalden_ termijn na de oprichting is of moet c:laarvan behoort voor te kon:ien : 
"\VOrden- ge'stort en 2°. · eep. recht van vijf en 1 °. een_e opga ve van het bed rag van het
t:wintig 9ent van elke honderd _gulden over geplaatste: kapitaal _en van ·hyt bed~ag, dat bij, 
hetoverige bedrag· van dat ·kapitaaL· 'of binnen een bepaalden ·termijn na de·.oprich
- · )\{et opri,chtil).g vah ee_ne - vennootscha p - of ~ing is of_ moet word eJl gestd;rt ; 
vereeni~ng-wordt gel_ijkgesteld de vergrooting 2°, eene nauwkeurige omschrijving, van de, 
van het -kapitaal eener vennootsch.ap of- ver- ingebrach!e zaken, met vermelding ·van. ·de, 
eeniging. . _ · daa~aa_n toe te _kennen verkoopwaarde, als : 

·:Of 03ene_ vermootschap of vereeniging.•binnen a. onroerende zakeh, binn_en het·"-Rijk ge-
het Rijk is gevestigd, wordt naar de omstan, legen of gevestigd; 
_dlgheden beoordee]d·. b. scliepen•; 

47, Over het. bedrag van het k_apitaal c. effecten, voorkomem;le op de 'prijscourant, ' 
eener vepnoc,tschap of vereeniging, als in artikel bedoeld in artikel 23 der Successiewet ; 
46 bedoeld, dat niet bij of binnen een bepaalden d. effecten, niet op die· prijscourant voorko-
termijn- na de: oprichting is of 'moet _worden· mende ·; . 
·gestort, wordt bovendien ·een recht van twee e. _schuldvorderi~gen,- waarbij die, ~elke tot-· 
guldim yijf_•~n twi_ntig cent van elke honderd ~en bedrijf behooreri, zonder nadere aariduiding
gulden -verschuldigd~ indien en voorzoover e1, tezamen in eer bedrag k_unnen worden ver:.. 
storting daarvan, hetzij ingevolge.een daartoe . ~eld, ;_ 

- -str<-ikkend besluit of_ ·eene_ tot aan_deelhouders /.- andere zaken_;· 
geri~hte oproeping of aanmaning moet plaats ~0 • eene_ opgave van de_ schulcter of verplich-

-hebben; -hetzij zonder zood~nig b_esluit ~-f ~~6.- tihgen, well_rn. de vennootschap of vheeniging-
danige· oproeping of aanmaning •plaats heeft. -- bverI1eemt en bet_ bedrag daarvan-. -

· 48_ - Indien 1s bepaald, dat op , aandeele;r_ _ 51. _ Indien aan de -voorschriften yan _artike1 
me~r zal · W(?rd~n- :gestort 'dan _het · J;iedrag, · 50 niet geheel is yolcfaan, .worqt, behoudel).S
waarC>p. zij zijn vastg~steld, wordt ook dat bewijs va_n het tege:ndeel, · aangenomen, dat
meerdere v_oor de toepassing van de artikelen bet, gehee!e gepla-3ctste kapita~l is _gestort. 
46 en 47 onder Ii.et kapitaal· begrepen. - Het bewijs --van_ het t_ege~dee! is .slechts. 

·Hetzelfde_geldt_ vo,;rr het bedrag, _tegen stor- t_oegela_ten, als ~evens de ontbrekende -of on
!ing waarvari .winstaandeelen, oprichtersbewij,_ ·vollectige · opgave11 of o_mschrijvtp.g bij eene, 
zen "'n derg,elijk<'l w_orden toegekend, _welke rech~ - ·door het bestuur der -vennootschap of_ vere,eni-. 
ge;en op een aandeel in cle. winst cif-in het bij ging scliriftelijk in te dienE!_h. verk:laring ~01:den 
de ontbindi~g ;;n· v~:reff~ning aanwezig- _;oordee- ver~trekt .of aangevuld. - . . 
lig ov~;sch9t. --..: '_ - · - · . ·. · 52. Behoudens het_ bepaalde in artikel · 4 

49. Indiep.- s_torting- pla_ats heef~ door - in_- moet · bin.nen_ twe_e maandeJ:!_ na de_ oprichting 
breilg van ancle~e zak~n clan geld, is het- rec4t van eene vennootschap of - vereeciging, al& 
verschuldigcl, . over_ de· "verkoopwaarde dier, in-arti½el ·46· geno_~md; hetzij de akte. van 9p
z~¼:~n;· na ~ftrek. van- de.schulden _~f verplich- richting, h~tzij, zoo deze akte ontbreekt, eene, 
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daarvoor in- de plaats tredende verklaring ter 
registratie worden aap.geboden. 

De. verklaring, welke voor de toepa~sing van 
deze wet wordt gelijkgesteld: met de ,akte van 
_oprichting, wordt door het b~stuur_ der vennoot
,schap of vereeniging opgeinaakt en onder-
teekend. · · 

·53_ ln:dien een besluit of eene oproeping 
of aanmaning, als in artikel 4 7· bedoeld, is 

· genomen of heeft _pfaats gehad, moet -binnen 
twee . maanden daarna eene ·. verklaring ter 
registratie worden aangeboden, welke het be-
drag · van d; starting verroeldt. · 

Telkens, wannee:,; · zonder zoodanig besl:uit 
of zoodanige oproeping of_ aanm,aning eene 

· · starting pfaats. heeft, als in artikel 4 7 be, 
doeld; moet _ binnen twee m~an9-en daarna 
fene verklaring, _het bedrag van de starting 

_ verroeld!"n,de, ter registratie ·w_orden aange~ 
boden: 
. Dez'l verklaririgen, welke door heu bestuur der 

:V~nn:ootschap of vereeniging warden opgeniaakt 
en ~nderteekend, moet~n voldoen aan de eischen 
Ni artikel 50 onder. 2 en 3 gesteld .. 

Het recht wordt op _deze verklaringen ge
hev!)n. Artikel 51 vindt daarbij toepassing. -

54. Indien storting in eene . vennootschap 
of .ve~eeniging, als in artikel 46 genoemd, m~et 
plaats he b ben, hetzij -binnen een . bepaalden · 
termijµ na de oprichting, hetzij ingevolge een 

·_beslmt, eene oproeping ·of aanroaning, als in 
. artikel 47 bedoeld, en.deze storting vervolgens 

geschiedt door inbreng van andere zaken dan 
geld; behoort binnen twee maanden daarna eene 
verklaring ter registratie te warden aanboden, 
welke g.ieri inbreng. ve,:ineldt, benevens het be-

-drag der storting; --welke daardoor geschiedt. 
Op deze verklaring, welke dqor het bestuur 

p~r venno;tschap of vereeniging wo~dt opge
maakt en onderteekend, en welke moet volcfo~n 
_aan de eischen bij artikel 50 onder·2 en 3 ge
steld, wordt . het. alsnog verschuldigde recht · 
geheven. . _ 

De "t>erekening ':an de termijnen, in di_t artili:el 
en, in de artikelen 52. en 53 gesteld, geschiedt 
met in~chtn,el_lling vah het bepa~lde in artikel 8. 

§ 3. Recht op openbare· verkoopingen van 
. roerende . zaken. . -

55 '] er zake vap verkoopingen van roe
rende, lichamelijke of onlichamelijke zaken, 
welke in het openba_ar bij opbod, afslag of in

·;ch~ijving · warden , gehouden, of w'aarbij aan 
daartoe uitgerioodigde of _tevoren met de ver
kooping in kennis gestelde personen gelegenheid 
~ordt gegeven am te bieden, af te mijn!)n of in 

te schrijven, is verschuldigd een-registratierecht 
van vijftig cent van elke honderd gulden over· 
};let gezamenlijk betj._rag van de koopprijzen met 
de lastim. 

Als bij de verkooping verkocht warden mede 
aangemerkt de zaken, · welke na afloop alsnog 
aan een der bieders, afmijners of inschrijvers 
worden toegewezen. _ 

Met eene verkooping _ word t gelij_kgesteld de 
verpachti'lg of ::i,fs~an,d van· het genot van ~nde
rijen of bosschen, indien, behalve het recht om 
het daarop ~taand g~w;as te oogsten of h~t hout 
te vellep., het genot van den grorid voor niet · 
!anger dal). _zes maanden is afgestaan. 
· 56. Teri minste vier en twintig uur '1<66v elke 
verkooping, als bedoeld in artikel 55, moet daar
van door den verkooper .of een der verkoopers 
schriftelijk aangifte worden gedaan ten k~ntore 
van registratie _binnen welks kring de verkoo_
ping zal worden gehovden. 

De aangifte- moet" vermelden den naam, de 
voornaip.en en de_woonplaats van den verkooper, 
benevens _dag ep. uur, waarop de verkooping zal 
.aal).vangen en de piaats, waar zij zal word,e_n 
geh,ouden. _ 

De a::i,ngifte wordt door den aange_ver ond~r
teekend. 

· Indien verkocht wordt ·voor verschillende 
eigenaren, kan met de verroelding van een 
hunner worden volstaari. · 

Geene · aangifte beh9_eft · te ._ geschieden van 
verkqopingen, welke gehouden warden voor 
openbare instellingen en van· de in artikel 572 
van het Wetboek van _ Burgevlijke R~cht;. 
vordering bedoe_lde verkoopin,gen. -

Onder ,,verkooper" wordt in <lit artikel en in 
de artikelen 57, 81, · 88 en 8_9. verstaa11, zoowel 

· hij die de verkopping h,oud_t, a,ls degene, die haar 
door anderen doet houden; ' 

57. ~innen tien dagen na de· verk9oping . 
moet eene daarvan opgemaakte ·akte of v:erkla
ring ter registratie woiden aangeboden. 

Die_ akte of verkla;ing·moet ve~eld~n: den 
naam, de voorname_n en dy woonplaats·van_ den 
verkooper en, voor iedere k;a veling a_fzonderlijk, 
de verko_chte goederen met het bedrag van dfl 
bed9ngen prij~en en lasten. Zij moet door den 
verkooper of een <lei; verkooper~ _ worden on_der, 
teekend, Indien, vap. de ver~ooping door een 
notaris eene akte wordt opgemaakt, _behoeven
de bepalingen van E;oof_dstuk 111 der wet van 
9 Juli 1842, Staatsblad n°: 20; -~ooals zij luidt 
na de daarin bij latere wetten gehrachte wijzi
gingen, ten aanzien van die akte niet te warden 
in acht gen.omen. 

58. Met f!,fwijking van artikel 10 .moet de 

10"' 
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. aanbietling ter registratie steeds plaats hebben 
ten kantore in artikel 56 genoemd. ' 

De berekening van de in de artikelen 56 en 57 
gestelde termijnen geschiedt met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 8. 

59. De ambte~aren van de regis~ratie en 
alle andere ambtenaren van's Rijksbelastingen, 
alsmede de personen, aangewezen in artikel 8, 
nommers 1. tot 3, van het Wetb~ek van Straf
vordering, hebben steeds toegang tot de plaat
sen, waar eene verkooping als in artikel 55 be
doeld wordt gehouden, .of redelijkerwijze _kan 
vermo~d worden te worden gehouden. Van 
hunne bevindingen maken zij zoo noodig proces-
verbaal op. --

In geval van weigering van den toegang ver~ 
schaffen zij zich <lien zoo noodig met behulp van 
den sterken arm. _Eene woning treden zij tegen 

·den wil van den bewoner niet binnen dan in 
tegenwoordigheid van- of ·op schriftelijken bij
zonderen of algemeenen last van den burge
meester of den kantonrechter, welken lastbrief 
z~j gehouden zijn, desverlangd, te v1irtoonen. 
-Van dit binnentreden maken zij een proces-ve1;
baal op, dat binnen tweemaal vier en twintig 
um: aan dengene, wiens woning is binnenge. 
treden, in afschrift wordt medegedeeld. -

60. . De bepalingen van de artikelen 55-59 
zijn niet van toepassing op verkoopingen van 
roerende zaken van den Staat, noch op ver
koopingen van roerende zaken, tot een onver
deelden boedel behoorende, welke uitsluitend 
onder de gerechtigden in dien boedel -worden 
gehouden. 

·Voor verkoopingen van vlsch en van andere 
door Ons aan te wijzen voor bederf vatbare goe
deren, blijven de bepalingen van de artikelen 
56-58 bui ten toepassing, indien, volgens regelen · 
door Ons te stellen, voldoende waarborg is ge
geven, dat de verschuldigde rechten worden 
voldaan. 

§ 4. Vaste rechten. 

61. Akten, waarop evenredig recht niet ver-. 
schuldigd is, zijn o·nderworpen aai:t een vast 
recht van een gulden vijftig cent voor iedere akte 
met uitzondering van de huiselijke papieren 
en verdere in het tweede lid van artikel 1 ge
noemde stukken, waarvoor dertig cent is ver-
schuldigd. . 

Van onderhandsche akteli. en van in het 
_buitenland opgemaakte akten wordt het recht 
van een gulden vjjftig cent niet_geheven, indien 
zij binnen drie maanden na hare dagteekeniag _ 
. ter registratie worden aangeboden, tenzij blijkt, 
dat zij meer dan drie maanden voor hare iia?--

bieding ter registratie zijn opgemaakt. De be
rekening van dezen termijn geschiedt overeen
komstig het bepaalde in artikel 8. 

62. Voor eene inzage, als bedoeld in artikel 
17, is verschuldigd vijftig cent; \-oor een af, 
schrift of uittreksel eener ~egistratie is ver
schuldigd vijftig cent voor elke bladzijde van 
dertig regels van vijftien lettergrepen, gemid
deld en eene gedeeltelijk beschreven bladzijde 
voor vol gerekend. 

HOOFDSTUK III. 

A lgemeene bepl lingen betreffend; de heffing 
der recliten. 

63. Het evenredig· recht wordt geheven over 
reeksen van tien gulden opwaarts afgerond en 
bedraagt ten minste vijftig cent. 

Het recht, verschuldigd op de akte van op
richting, genoemd in artikel 46, bedraagt niet 
minder dan duizend gulden in het geheel, indien 
voor drie vierde gedeelte of meer van het 
gestorte kapitaal onroerende zaken worden 
ingebracht. 

64. Inclien het bedrag der sommea of waar
den, waa.rover het recht moet worden geheven, 
uit de akte niet blykt, meet ·het aan den voet 
door partijen, of door den openbaren ambtenaar, 
die de akte opmaakte, bij onderteekende ver
klaring Worden opgegeven. 

Ontbreekt deze opgave,. zoo treedt daarvoor 
eene begrooting ,an 's Rijks ambtenaar in de 
plaats, behoudevs de be\-oegdheid van partijen 
om deze begrooting door eene ·nadere, schrifte
lijk in te dienen opgave te verbeteren en het 
te veel betaalde terug te vorderen. 

65. Behoudens het bij voorgaande artikelen 
bepaa;lde is het evenredig recht op eene akte 
verschuldigd overeenkomstig aen werkelijken 
aarcl en- inhoud der daarin vervatte rechts
handeling. 

66. Inclien de verkoopwaarde van binnen het 
Rjjk gelegen of gevestigde onroerende zaken of 
van zaken in artikel 50 onder b, d, e en f ge
noemd hooger schijnt, dan zij in de akte of 
opgave is vermeld, of dan het daarin vermelde 
bed.rag _van deµ prijs en de Iasten, is 's Rijks 
ambtenaar bevoegd eene waardeering van die 
verkoopwaarde door deskundigen te vorderen. 

Dezelide bevoegdheid bestaat in geval van 
ruiling, als de verkoopwaarde lager schjjnt dan 
die in de akte of opgave vermeld. 

Bij de bepaling van de verkoopwaarde kotnt 
in aanmerking de dag der opmaking van de 
akte, of, zoo deze is een onderli.andsche · akte, 
de dag, waarop zij is geregistreerd . 

67. In bet geval, bij het derde lid van artikel 
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31 bedoeld, kan de waardeering ook worden ge
vord~rd ten aanzien van· de vroegere overdraoh
~en, .welke geaoht worden in de akte te zijn 
opgenomen. . 

68. De vordering tot waardeering wordt 
ingesteld tegen den verkrijger ; in geval van 
ruiling eohter t.egen alle partijen bij de overeen
komst. Zij gesohiedt bij exploit, houdende ver
melding der som, waarop 's Rijks ambtenaar 
de zaak waardeert, het bedrag, dat voor reoht 

· en boete wordt versohuldigd geaoht en dag'. 
vaarding voor den kantonreohter, ten einde 
zich omtrent de keuze van drie deskundigen te 
verstaan of bij ·gebreke da-arvan dezen door den 
kantonreohter te hooren benoemen. 

De dagvaarding gesohiedt, indien de waar
deeri~g binnen het Rijk gelegen of gevestigde 
onroerende za~en betreft, voor den kanton, 
reohter in wiens kanton het onroerend goed of 
een deel daarvan is gelegen ; in alle andere 

. geyallen vooi: den kan tontechter in wiens kanton 
de vennootsohap of vereeniging is gevestigd. 

69. De artikelen 224 tot 229, 230, tweede 
lid, 232 en 233 van het Wetboek van Burger
lijke Reohtsvordering zijn op de waardeering 
van toepassing. · 

De deskundigen maken van hunne verrich
ting een proces-verbaal: op, vermeldende de 
door hen aan de -zaak _ toegekende verkoop
waarden, zonder opgave van fr,ders persoonlijk 
gevoelen. 

Indien twee deskundigen het eens zijn, wordt 
hunne schatting - indien zij alle verschi]Jen, 
een derde gedeelte •van het gezainenlijk bedrag, 
·voor de verkoopwaarde geho~den. 
- ·70. Het recht tot vordering- van eene waar
deerin·g vervalt met twee jaren na de registratie 
der ·akte of,. wanneer de· overdraoht afhangt 
van de vervulling van Elene opsohortende voo:r
waarde, met tw~e jaren, nadat de vervulling van 
de voorwaarde uit' eene geregistreerde· akte is 
gebleken: _ _ 

De termijn wordt tot vier jaren verlengd ten 
aanzien Vl!,n de overdraohten, waarop artikel 31 
toepasselijk is. 

Indien overeenkomstig het laatste lid van 
artikel 51 of van artikel 64 eene nadere opgave 
~ot aanvulling of tot verbetering wordt inge
diend, gaat de termijn eerst in inet den dag, 
waarop die indiening plaats heeft. -

71. Indien het bedrag, waarover tevoren 
r;oht van overdracht is geheven, voor de toe. 
passing van artikel 29 in de akte of opgave te 
hoog sohijnt te zijn geschat, bestaat eveneens 
de bevoegdheid daarvan eene waardeering door 
deskuntligen te vorderen. 

Op deze waardeering vii1den de artikelen 
68-79 en 91 overeenkomstige toepassing. 

72. Bij overdracht van onroeren_d goed wor~ 
deQ, v~or de waa_rdeering volgens artikel -66" 
de daarop tijdens de registratie der. akte yan 
overdraoht staande gebouwen en beplantingen, 
de daaraan verbonden of daarbij . gebruikte 

·werktuigen en gereedschappen, de in die gebou-· 
wen uitgeoefende handel of nering en het veen, 
de tichelklei, terpaarde en dergelijke, welke 
daarin aanwezig zijn, niettegenstaande strijdig 
beding, geachti,.i de overdracht begrepen te zijn, 
ten ware: 

wat de gebouwen, beplantingen, werktuigen, 
gereedschappen en handel of nering betreft, deze 
binnen drie maanden na de registratie der akte 
van de zaak zijn ·afgescheiden, of binnen diet?
termijn aannemelijk wordt gemaakt, dat ·zij 
reeds v66r de overdracht aan een•ander dan den 
vervreem.der'toebehoorden ; 

of wel, wa t betreft. lJ.EJt veen, de tichelklei; 
terpaarde en dergelijke binnen voormelden 
termijn nader wordt aannemelijk gemaakt, dat · 
zij werkelijk niet antler de overdraoht zij n 
begrepen. 

73. i'loolang de akte niet is geregistreerd, kan 
da~rin of overeenkomstig artikel 64 aan den 
voet daarvan ·de.verkoopwaarde(n) worderi op
gegeven tot een hooger .bedrag dan da t van den. 
prijs en de lasten.. Het recht van overdracht 
:wordt dan over dit hooger bedrag geheven. 

Ook na de registratie van de akte kan deze 
opgave, of eene opgave ter verbetering van een,e 
verklaring omtrent de waarde, in de akte of 
aan den voet daarvan -voorkomende, worden 
gedaan, mits zif v66r de instelling van de vor
dering sohriftelijk wordt ingeleverd ten kantore, 
waar de akte is geregistreerd, en het alsnog ver7 

sohuldigd reoht gelijktijdig wordt betaal_d .. 
74. Akten, welke volgens haren inhoud aan 

eveniedig recht zouden ~zijn on,derworpen, 
worden; indien dit recht reeds wegens tlezelfde 
handeling ·terecht is geheven, daarmede niet 
opnieuw b_elast. 

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt 
ondersteld, dat aan deze voorwaarde niet is 
voldaan, indien van de hefting niet blijkt uit de 
akte door vermelding van het bedrag, van het 
kantoor en v:an den dag van betaling. 

75. Bij vervulling van eene ontbindende 
voorwaarde geschiedt teruggave van req,ht, 
mits de teruggave binnen twee jaren na de ver
vulling van de voorwaarde wordt·gevraagd. 

Overigens doen la tere g~beurtenissen niet 
een recht op teruggave ontstaan.' 

76. Het recht moet warden_ -voldaan bij- de 
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aan bieding van de· ,akte ter_ registra tie en· is 
invorderbaar van·het oogenblik; waarop die aan
bieding had. behooren te gesohieden: . _ 

Bij .gebreke van -voldo'eriing van het doot 
's Rijks- ·ambtenaa:r sohuldig geacht · bediag 
weigert deze- de registratie en wcirdt- de aan
biedi~g geacht _niet te hebbeii plaats· gehad. 
. 77. Indien akten; niet opgemaakt' door een 
notatis, Ill minuut, afschrift' of uittreksel ten 
kantcire van_ de hypothelren woi:deningeleveid, -
voordat zij geregistreerd zijri, moet-het door den 

- bewaarder schuldig geachte evenredig recht-van 
registra tie tegelijkertijd w~rden gestort, bij 
gebreke waarvan hij' liet stuk weigert. 

Vermeldt het afschrift of uittreksel niet kan
toor_en dagtee!{_ening· der registratie,'·-zoo wordt 
deze,-behoudens bewijs van het tegendeel, geacht 
,ni~} te hebben plaats-gehad. , 

V~or het recht, dat ingevolge artikel'90 na de· 
registratie tegelijk met boete' wordt ingevorderd! -. 
zijn echter a.lie bij de akte opgetreden partijen 
mede .aan·sprakelijk. · · 

Voov de reohteri, :verschti.ldigd·pp akten, welke_ -
ingevolge artikel 6 tegelijk met ee11e a)rte van een 
notaris moeten word.en, geregistreerd, z1jn de 
bij deze ·1a~tste akte opgetreden partijen niede 
aanspiakelijk. -· ' _ -

Voo-r het vast recht, verscli:nldigd op de akten, 
welke ter registratie worden aangeboden, :lionder 
·dat d~artoe volgens deze wet de verplichting 
bestaat, zijn uitsluitend de aaribieders aanspra
kelijk en wel hoofdelijk.· 

82. De ·aansprakelijkheid vari eene partij, 
bij het vorig ar-tikel bepaald, rust vobr vaste 
rechten en ,oor het recht, bedoeld in he_t tweede 
lid ·van dat artikel, hoofdelijk op ieder der tot 
die partij behoorende personen. 78. Het ingeleverde stuk wordt, iadien het 

_recht van registratie bij den b'ewaa;:der van de 
hypotheken· is gestort, niet dari na'_registratie , HOOFDSTUK IV. 
van de miriuut: het afschrift of uittreksel aan Boete'li en ·kosten:c 
den aanbieder teruggegeven. - ' 83. . Bij verzuim. van tijdige aanbie'ding vap, 

De dag vaii de 'inlevering ten kantore der eene akte" ter registr~tie wordt v_erbeurd: ; 
hypotheken . wordt echter, waar noodig, voor · door een notaris eene boete- gelijk aan bet 

,de t_oepassing van de bepalingen· dezer wet aan- bedrag van bet verschilldigde recht, doch teii 
geu'ierkt a.ls cie dag van iegistratie. - '· _ :tninste van vijftig ·gulcleri ; _ . 
, 79. . Voo·r de betalint vari de rechten zijn - door een griffier en -door-een deurwaard~r eeri.e 

aansprakelijk : _ · boete van vijf en twintig gulden. 
a. de notarissen en deurwaarders voor de 84. -Voor iedere akte; welke niet op den dag · 

rechten, v~rs9huldigd op de door hen opge: der opmakirig of niet overeenkomstig•,de voor-
maakte akten; · · scbriften is i:b.geschreven in bet in artikel 19 
-. b: de :grifliers v'oor de door hen opgemaakte bedoelde ~egister, voor iedere-_overtreding van 
akten · van prc\test van· handelspa pier·; . - hat bepaa!de in het laa tste lid van artik'el 22 en 

c. diinotarissen voo:r de reohten, verschuldigd · voor· iedere no-odelcios opengelaten · tuAschen
op de ~kten, weTh:e zij volgeus·,artikej ·6 tegelijk . ruimte in dat register, ·ot>k als zij later is aa~
met0 de door hen opgemaakte akten ter regi~tra: gevuld of onbruikbaar gemaakt, • verbeul!-t de 

, 'tie m9eten aanbieden. . ambteaaar ee1_1e 'boete van tien -gulden. 
80; De aansprakelijkheid onder a: en'"c Y,~ri _ -- 85._ Bij niet-voldoelllng aan net voorsohrift 

het vorig artikel strekt zich niet verder uit dan 'va1i artikel 23 verbeurt de ambte_r,aar eene boete 
tot.bet bedrag, da·t volgens den inlioud der ali:te .van tien gulden voor iedere ingegane week· ver-
0£ -opgave verschuldigd is dadelijk bij. de regis: zuim. 1 _ , •• -

tratie ofop het'oogenblik, waarop dezebehoorde 86.- Bi] verzuim van tijdige aanbiedini ter " 
te zijn geschied en oinvat niet de bedrageif; registratie vab eene akte, als bedoeld in artikel 
waarvan de hefting bij_de registratie van d; akte -44, verbeurt de verkrijge• d~r oaroerende zaken 
niocht Worden verzuinid. . eene boete gelijk e8.n i!et tweevoud viw het ver-

8i. Boveri.dien°zijn aanspiakelijk: schuldigde 'recht. . 
voor lrnt iecht vaii ove_:rdracht de verkrijg~nde '87. Bu niet-voldoenlng·aan een der artikeien 

partij ; . - · - 52, 53 of 54 wordt bet reclit ingevorderd-en ve~- ' 
voor ·het evenredig recb.t, verscliuldigd inge- .beurt de vennootschap of vereeniging tevens 

volge _de artikelen 46-54, de vennootsohap of eene boete gelijk aan het vijfvotid van het 
vereehiging ; · -versoimldigde recht, doch ten minste · van dui-

. voo:r het"'evenr~dig recht, verschutdigd irige' zend gulderi.. - _ - -
- volge artikel 55, de verk9oper ; - Voor de vaststelling v~n het bedrag van het 

voor de vaste re'<hten ·ane bif de akte opge0 verschuldigde recht wordt in dit' geval, lielfou-
treden partijen, . . . - . clens bewijs van het te~endeel, aangenomen, dat 
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het geheele geplaatste kapitaal is gestort. 
Het _tweede lid van artikel 51 vi.1dt nierbij oven~ 
eenkomstige toepassing. 

88. Indien aan het -.rnorschr'ift van artikel 56 
niet is voldaan, verbeurt de verkooper eene 
boete gelijk aan bet vijfroud van Iiet ,e~schnl
digde recht, doch ten minste van· honder-d 
gulden. 

89. Bij niet-voldoening aan het voorschrift 
-van artikel 57 worclt het ,erschuldigde recht 
ingevo~derd en verbeurt cle verkooper eeoe boete 
gel~jk aan het vijfvoud van aat recht, doch ten 
minstii' van tweehonderd g-iilden. 

Deze boete is niet verschuldigd, indieri van de 
verkooping door een notaris eene akte is opge
m_aakt, welke volcloet aan de eischen van 
artikel 57; 

90. Indien door onjmstheid of onvolledigheid 
eene akte, zooals zij Imdt of bij de daaronder 
geste!de opgave is aarigevuld, of eene·voor eene 
akte in .de plaats tredende verklaring tot hef
fin15 var. een geringer recht aanleiding geeft, dan 

· inderqaad is verschuldigd, en dientengevolge 
eene latere bijvordering van recht plaats heeft, 
is door dege·nen, die voor de betaling van het 
recht aansprakelijk zija, eene boete verbeurd 
gelijk aan het vijfvoud van het verschu!digde 
recht, doch ten minste van tweehonderd gulden. 

91. Indien, in geval van waardeering, de 
o,ereenkomstig artikel 69 va.stgestelde' waarde 
met het in d·e ,i,kte of opgave vermelde bedrag 
der verkoopwa'1rde of van den prijs en de lasten 
tenminste een achtste van dit bedrag verschilt 
en dientengevolge meer recht verschuldigd 
blijkt, z~jo zij, tegen wie de waardeeniDg is in
gesteld, eene boete verschuldigd gelijk aan het 
vijfvoud _van het verschuldigde·recht. 

De· kcisten der wastrdeering komen in d,at 
geval inede te hunnen Iaste, anders ten laste 
van den Staat. 

In ieder geval wordt hat recht ingevorderd, 
dat blijkt te weinig te zijn betaald. 
· Indian gebruik is gemaakt van de bevoegd

heic:1, verleend bij artikel 73, zijn boete en kosten 
s]ecbts verschuldigd, · als de overeenkomstig 
artikel 69 vastgestelde waarde met het bedrag 
der opgave overeenkomstig artikel 73 ten minste 
een achtste van dit bedrag verschilt. 

92. Indieu. meerder6 pensonen tezamen eene 
boete hebben verbeurd, zijn zij alien d~arvoor 
hoofdelijk aansprakelijk. Gelijke• hoofdelijke 
aaosprakelijkheid bestaat voor c:le kosteo · der 
waardeering in de artikelen 66 en 71 om
scbre"en. 

93. De vordering van boete vervalt met den 
-vood van hem, door wien zij is verschuldigd. 
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HOOFDSTUK V. 
Geschillen, rechtsvorderingen en kwi(itscheldingen. 

94. De beslissing van alle geschillen over 
invordering en terugvordering van rechten en 
bi>eten alsinede over de waardeeririg, bij· de 
artikelen 66 en 71 omschreven, is deri burger
Iijken rechter opgec:1 rageri. 

95. De ver;volging tot betaling vari rechten 
en boetef', kmchtens deze .wet verschuldigd, 
wordt ingesteld bi.f e~n door 's Rijks ambtenaar 
mtgevaarcligd dwangsc.arift. · 

Het dwan~schrift wordt bdeekend en ten 
uitvoer gelegd op de wijze, ,b\i het Tweede Boek 
,an het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring voor de tenuitvoerlegging V'.LD vonnissen 
en autlientieke akten bepaald. 

96. De tenmtvoerlegging van -het dwang
schrift kan slechts worden geschorst d,oor een 
verzet, beteekend aar> den ambtenaar, door 
wien hot dwingschi;ift iR uitgevaardigd. 

Het ex:ploit van verzet houdt in dagvaarding 
van den amb_ten aar als vertegenwoordigende den 
Staat voor de rnchtbank ·van het arrondisse
ment, waarin het kantoi>, van den anibtenaar 
is gevestigd. 

Na de dagvaarding wordt 's Rijks ambtenaar 
als eischor, de dagvaardende partij als gedail,gde 
beschouwd. 

97. Terugvordering van betaalde rechten en 
boeten heeft plaats bij dagvaarding van den 
oritvaPger, te wiens kantore de betaling is 
~eschied, voor de nechtbank van het arrondisse
ment, waarin dat kantoon is gevestigd. 

98. De vorderingen tot betaling of teruggave 
van .rechten en boeten verjareD door een tijds: 
verloop van twee jaren, uitgezoaderd de vorde
ring in artikel 90 bedoeld, · voor walker ver
jaring een tijdsverloop van dertig -jaren wordt 
vereiscl;.t. 

Is eene vordering tot betaling afhankelijk 
van eene voorwaarde, zoo vangt de verjarings
termijn eerst aan op den dag, waarop de verv_ul
ling van de voorwaarde nit e·ene genegistree'rde 
akte is geblel;:en. 

99. Wij behouden Ons voor : 
in bijzond_ere gevallen kwijtschelding, .ver

mindering of tevuggave te verleenen van recht en. · 
boeteu; 

den Raad van State geboord, ia net algemeen 
belang' vrijstelling van recht te verleeilen voor 
bej:>aalde soorten van Diet aan eveoredig recht 
onderworpen akten. 

De rechteP, waarvan kwijtschelding of terug
gave heeft plaats gehad, worde.n voov de hefting 
vaD hter verschuldigd wordende rec.hten ge.-
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acht aimmer geheven of vers~huldigd te zijn 
gew_eest. 

HOOFDST_UK VI. 

T1~£;itellinge.n. 
10_0. Van de formaliteit :aer 'registtatie zijn 

vrijgesteld : 
a. de Koninklijke.besluiten, de. besluiten en 

ancl.ere akten; uitgaande van de Departemeoten 
van Al1;emeen Bestunr, en voorts alle akten van 
openbare ambtenaren, .colleges· e,1 iostelliai:,en 
- daaronder begrepeP de aktea van rechterlijke 
college& e-1 van kaatongerecht-en - be1'alve de 
akten in artikel 3 6enoemd,- d!I akten houdende 
overdracilt van onroerende .za)rno, ·ep andere 
akten, waarop evenreclig recht ve1schuldigd is ; 

b. alle akten in strafzakeo opgemaakt ; 
c •. handelspapier, handelscedulen - beide·met 

de daarop .voorko~ende aanteekeningea of v:er
khringen - ; effecten, talons en coupons; 

d. testamePteu, akte'i van inbewaargeving 
of superscriptie van Pitersten wil en andere 
a-kten, uitsluitend beschikkil'gen ter zake des 
doods inhouc.lende, alle voor zoover de beschik: 
kingen niet meer van kracht zijn op het oogen
blik van het o verlijden of der verklaring vari 
vermoedelijk overlijclen. - · 

101. ·Van het.recht van registratie zijn vrij
gesteld: 
. a. cle akten, waarop.ingevolge· artikel 31- het 
recht van overdracht niet wordt geheven; 

b: de akten van overdracht van onroerende 
zaken aa1, gemeenten ea a!ln cle in art_ikel 30 cle_r 
Wonit1gwet_ gez,oemd_e vereenigingen, vennoot· 
•chappen ea _stic:,tiogen, indien de overdracht 
geschiej:lt in het·belang der volkshuisvesting ; 
, c. de .akten, waarbij onroerende zaken cloor 

den Staat· warden verkregen of vervreemd; .. 
. d. de akten, waarop bet vast recbt ver~cbul

digd zou zijn, door notarissen ingevolge het 
tweede lid van artikel 6 der wet.van 9Juli 1842, 
Staat.sb~ad n°. 20, voor onvermogenden kosteloos 
opgemaakt, mits' de door den. voorzitter der 
rechtbank ,erstrekte last tot kostelooze opma, 
king behoorlijk in de akte is vermeld ; 

e. de akten, door deurwaarders ingevolge 
wettelijk voorscbrift kosteloos opgemaakt ; 
.. /. de akten, door deurwaarders in rechtsgedin
·gen opgemaakt, van de zijde van hem, aan wien 
toelating is verleend om kosteloos te p1>oce<lee
ten, de akten tot uitvoering van het vonnis daar
onder _begrejJen,. mits de toelating in de akte 
behoorlijk is vermeld ; 
·. g: de akten, ·door deurwaarders wgevolge 
de bij artikel 872, tweede Ud, van het Wetboek 
vah Burgerlijke Rechtsvorderiag bedoelde ver.-
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gunning kosteloos <ipgemaakt, mits die ver
gunning in de .akte "behoorlijk_ is verme!d; 

1,. de_ akten, door deurwaarde1:s en gri:ffiers 
voor onvermogenden opgemaakt, mits het oa
vermogen blijkt uit eene bijgevoegde: verklaring_ 
van het hoofd van het bestuur der woonplaat& _ 
van partijen ; 

i. de akten, ter uitvoering van de Faillisse
mentswet opgemaakt, waarop· bet vast recht 
verscbuldigd zou zijn ; 
r de akten van deurwaaTders, waarvan inge-: 

volge het tractaat·van 17 Juli 1905, betrefEende, 
de burgerlijke rechtsvqrdering, goedgekeurd bij 
de wet van 15 Juli 1907,- Staat.sblad n°. 197,. 
en door Ons bekracbtigd blijkens proces-verbaal 
van 24 April 1909, Staatsblad n°. 120, de kosten 
niet warden terugbetaald ; 

k. ·de akten, waa·rbij gronden, voor we)ke 
wegens ontginning, droogmaking of indijking 
de regeling of iiieuwe-regeling van de belastbare 
opbrengst is uitgesteld, voor de -eerste maa_l 
warden overgedragen binnen een termijn van 
_dertig jaren, aanvangende met het jaar, w:aarop 
de grond vo_or het eerst vruohten beeft opgele
verd of tot bosch, {lrf of lnstplaats is aangel<Jgd ; 
_ l. de- akten van deurwaarders in rechtsge
dingen, ingesteld op grond- van qe wet van 
10 Mei_ 188_6, Staa18blad n°. 140, houdende be
palingen ter bevordering _ van de _ verdeeling 
van ma'rkgronden ; 
· ·m. tes_tamenten, akten van inbewaargeving, 
superscriptie, terµgnemjng en herroeping van 
uitersten wil en andere akten,_ uitsluitend be
sohikkingen ter zake des doods inhoudende ; 

n. de akten;_ waarbij sobenkingen of andere 
voor de_ heffing der recbten van schenki.'.lg en van 
overgang- daarmede gelijkgestelde handelingen 
Worden geconstateerd. Voor zqover ecbter 
aan de schenking of_ andere handeling lasten 
en verpliobtingen zijn verbonden, welke_ voor 
aftrek bij de berekening van het reoht van 
·schenking ia_ aanmerking komen, wordt over 
bet bedrag daarvan eventueel het recht van 
ove~dracht gebeven ; 

o. de akten van oprichting "\Tan naamlooze 
vennootschappen met een ten algemeenen nutt~ 
strekkend doe!, bdien volgens d_e statuten uit-

. sluitend .publiekrechtelijke -lichamen houders 
der aandeelen kunnen zijn, beneve_n~ de akten, 
-waaruit ten aanzien van deze vennootschappen 
blijkt van Iatere starting van kaphaal; 
_ p: de aktell, ~aarbij gebouwde eigendommen 
voor de eerste ·maal na de stichting der geboJJ_
wen worden overgedragen, indien de _akte _van 
overdracht ter registratie wordt aangeboden 

I uiterlijk birrnen het_jaar, volgepd_e op dat, wa11,r-
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in die eigendommen, als gebou)Vd, in de groild
beiasting zijn aangeslagen. · 

Eene akte, waarop eene der bij dit artikel 
bepaalde vrijstellingen van toepassing is, blijft 
geheeLvan het vaste recht van registratie vrij
gesteld, al bevat zij bovendien oo)l: andere 
bescJ-ikkingen, waarop dit r.echt · verschukfigd 
zou zijn. Bevat zij echter bovendien aan even
redig recht onderworpen beschikkingen, d~n is_ 
dit evenredig recht verschuldigd. 

102. Indien akten, welke van d~·formaliteit 
van registratie zijn vrijgesteld, ter registratie 
worden aangeboden, wordt daarop het vast 
recht geheven, · 

.Hetzelfde gelclt voor afschriften en uittrek
sels van akten; voor zoover althans niet de 
iegistratie claarvan, overeenkomstig· artikel 2, 
voor die van het oorspronkelijk stuk in de plaa ts 
treeclt, in welk laatste geval het recht wordt 
geheyen, dat op het oorspronkelijk stuk is ver-
schuldigd_. · 

. HOOFDSTUK VII. 

Overgangs- en slotbepalingen 

103. Met de imyerkingtredini van deze wet 
zijn_ afgeschaft alle in vroegere wetten, verorde-. 
ningen en besluiten voorkomende bepalingen, 
welke op een der onderwerpen, in deze we"t be
handeld, of op de rechten van in- .en overschrij
ving betrekking hebben, alsmede· de wet van 
2~ Pluviose an VII, Bulletin der Lois n°. 258, en 
de wetten, decreten en besluiten, waarbij de 
bevoegdheid van verschillende ambtenaren tot 
het houden van openbare verkoopingen van 
roerende goederen is geregeld. Artikel 8 der 
wet.van 7 April 1869,Staatsbladn°. 57, blijft van 
kracht. 

Tofnadere voorziening zijn echter uitsluitend 
notarissen en deurwaarders bij de rechterlijke 
colleges en kantongerechten bevoegd tot het 
houden van openbare verkoopingen· bij opbod 
van roerende lichamelij~e zaken 11?-et uitzonde
ring van goederen, behoorende aan- of beheerd 
door den Staat, provincien; gemeenten of 
wa terscha ppen. . . 

De bepaling Vlj,n iiet vcirig. lid is niet van 
toepassing op verli:oopingen, welke gedurende 
ten minste zes weken van het jaar. ten minste 

- eenmaal per week in hetzelfde gebouw- of op 
hetzelfde terrein plaats hebben en waarbij uit
sluitend· voo~brengselen van een zelfden tak 
van bedrijf wor:Jen verkocht. 

Hij, die eene verko~ping, als in het tweede lid 
bedoeld en niet vallende onder het vorig lid 
_houdt of doet houden, zonder tusschenkom.st 
van een daartoe bevoegd ambtenaar, verbeurt 
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eelle boete gelijk aan tien ten honderd'> van de 
· opbrengst der verkooping, doch ten minste van 
honderd gulden. 

104. De bepalingen dezer wet zijn van toe
passing op alle ·akten, welke op. of n:i, den dag 
van hare. inwerkingtreding worden- of be

-hooren te wmden aangeboden ter registratie 
met uitzond.ering van de zoodanige, welke reeds 
v66r clat tijdstip zekerheid van dagteekening 
hebben ·gekregen en volgens de vroegere wets
bepalingei:t · billnen een zeker~n termijn na de 
opmaking ter registratie moeten_ worden aan-
geboden. · 

105. 'Ie rekenen van den dag van inwer
kingtreding dezer wet wordt het recht van ins 
schrijving riiet meer geheven. 

106. De uitzonderi11g onder letter a in 
artikel 35 is niet van toepassing, indien wegens 
den inbreng in de daarbedoelde vere_enigingen of 
maat- of vennootschappen noch artikel 33, noch. 
de artikelen 46-54 dezer wet, no~h artikel 1 
der wet van 23 Jiili 1908, Stoatsblad n°. 239; 
zijh toegepast. 

107. Artikel 43 is ten aanzien van beklem
recht en eeuwigdurend erfpachtsrecht slechts 
van toepassing, indien wegens de verkrijging 
van het beklemrecht of erfpachtsrecht door den 
meier of erfpachter krachtens artikel 42 dezer 
wet of_ krachtens vroegere wetsbepalingen een 
veelvoud van de beklemhuur of van den canon 
met het -recht van overdracht is -belast ge-
worden. ' . . . 

108. Ten aanzien van vennootschappen of 
vereenigingen, als in artikel 46 bedoeld, voor 

· welke het eerste · lid van da t · artikel illgevolge 
de bepaling van artikel 104 buiten toepass_ing 
blijft., vinden het tweede lid van artikel 46 en 
de artikelen 47-54 toepassing, voor zooveel 
betreft stortillg ingevolge eene deelneming in 
het ka pi taal, welke plaa ts heeft op of na den dag 
vah inwerkingtreding van deze wet. 

109._ Ten aanzien van waardeeringen en 
reohtsgedingen, aangevangen overeenkomstig 
de vroegere wetsbepalingen, blijven deze van 
toepassing. _ 

110. Zoolang de wet op het Testamenten
registe~ Piet dvie maanden in werking is, zijn 
de notarissen, in afwijking van het bepaalde 
b:ij artikel 23, gehouden het daarbij bedoelde 
registE1r in de maanden Januari, April, Juli eP 
October telkens. v66r de_n tienden der maand 
ter nazien~ng in te leveren aan het bij da t -
artikel genoemd kantoor. 

De iI\ het tweede lid van artikel 8 voor
komende bepaling is hier, voor zoover moge
lijk, van toepassing. 
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Bij niet-voldoening aan de in het eerste lid 
opgelegde verplichting is de bepaliug van 
artikel 85 van toepassing. . 

111. Deze wet zal kunnen worden aange
ha ald als : ,,Registratiewet 1917". Zij treedt in 
werking op een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Maart 

1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 4 April 1917.J 

2~ JJiaart 1917. WET, tot. heffing van ·'recht 
van zegel. t-!. :244. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1915/16, n°. 212, 1-7; 
1916/17, n°. 70, 1-16. ' 

Hand. id. 1916/17, bladz. 879, 880, 888, 
9G0-911, 914-932, 1oio. 

Hand. le Kamer_ 1916/17, blndz. 170, 250, 
251; 263-265, 315-321. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tot aanvulling der Rijksmiddelen noodig 
i§, de belasting, welke onder den naam yan recht 
van zegel geheven_ wordt, nader te regelen en 
anclere bepalingen vast te stellen ter verzekering · 
van de heffing clier belasting ; · 

Zoo is het, dat Wjj, den Raad-van State, enz. 

liOOFDSTUK l. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Onder den naam van zegelrecht 
word t eene belasting geheven van cle in d eze 
wet genoemde stukken, overeenkomstig de 
daarbij gestelde regelen. 

2. De belasting worclt voldaan : 
door gebruik van gezegeld papier of van 

plakzegels van wege het Rijk uitgegeven ; 
door gebrtiik van buitengewoon gez~geld 

papier, of 
door betaling van het verschuldigde recht 

aan 's Rijks ambtenaar, 
een en ander volgens de regelen bij deze wet. 

gesteld. · 
Deze wet verstaat : 
onder het Rijk, het Rijk in Europa ; 
onder papier, tevens perkament en ieclei·e 

andere stof, waarop de aan zegelrecht onder
worpen stukken zijn gest.eld ; 

3. Het papier van ,~ege het Rijk uitgege.ven 
zal, behalve van een of meer bijwndere merk
teekens, voorzien zijn vap. e·en afdruk van den 
zegelstempel aan de bovenzijde. 

De afdruk van den zegelstenipel en de plak
zegels wijzen het bedrag van het zegelrecht aan. 

De "bi_jzondere merkteekens, de afmetingen 
van het papier, voor zoover deze niet bij arti
kel 27 zijn vastgesteld, de vorm der plakzegels 
en die der stempels, welke ~oor de zegehng 
van papier worden gebruikt, worden door Ons. 
bepaald. 

4. Het is een ieder, die niet door of van wege 
. het Departement van Fmancien daartoe aan
gesteld of _gemachtigd is, verboclen gezegeld 
papier of plakzegels te verkoopen of uit te 
geven. 

Voor iedere overtrecling van dit artikei wordt 
eene boete van honderd gulden verbeurd. 

5. Alle stukken, gesteld op gezegeld papier 
van wege het Rijk uitgegeven, mocten zijn 
aangevangen aan den voorkant, naast of onmid· 
dellijk onder den afdruk van den zegelstempel, 
en regelmat_ig vervolgd worden. 

De afdruk van ~en zegelstempel mag zoo 
inin op de v66r als op de keerzijde door letters 
of cijfers b"edekt, noch op eenige wijze onkenbaar 
gemaakt of IJeschadigd worden. 

De plakzegels mogen op geenerlei wijze 
onkenbaar· ge!Ilaakt of beschadigd worclen en 
moeten worden gebruikt op de wijze door Ons 
te bepalen. 

Indien in strijd met een dezer voorschriften 
is gehandeld, wordt het stuk als ongezegelcl 
beschouwd. 

6. Inclien een stuk, onderworpen aan eenig 
ander zegelrecht clan clat naar de oppervlakte 
van het papier, te. omvangrijk is om in zijn 
geheel op het in gebruik genomen gezegeld 
papier te worden gesteld, kan voor het over
blijvende gedeelte ongezegeld papier gebezigd 
worden, m.its ' et rec~1t, voor het geheele stuk 
verschukfigd, is voldaan. 

1·. De wijze waarop _'s-Rijks ambtenaar 
doet blijken van de voldoening der zegelrech
ten van de stukken, die hem ter zegeling worden 
aangeboden, wordt door Ons bepaald. 

De Staat is aansprakelijk voor de scbade, 
welke ontstaat door het teloorgaan of de ver
inin1.ing van een stuk, terwijl dit zich aan een 

· kantoor van registratie of van het zegel be
,inclt. 

onder buitengewoon gezegeld papier, papier, 
dat op . verzoek van belanghebbenden van 
Rijkswege gestempeld is ; 

onder 's Rijks ambtenaar, de ontvanger ·van 
de registi:atie of van het zegel met de ontvangst 
van_ zegelrechten belast. 

8. Door notarissen mag voor l:rnnne aan 
zegelrecht onderworpen akten alleen ge bruikt 
worden perk:ament of het van wege "bet, Rijk 

I uitgegeven papier. 
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·Het plakzegel · mag alleen gebruikt worden 
voo1 de stukken, waarvoor zulks uitdrukkelijk 
"is bepaald: -

Bij overtreding wordt het stuk ais ongezegeld 
beschouwd. 

9. Er bestaat, geen overtreding, indien eenig 
cstuk niet op het daarvoor bestemde, ma·ar op 
ee.n antler van wege het . Rijk uitgegeven ge
·zegelcJ pa pier is gesteld, indien -de belasting 
ten voile is voldaan. 

10. Wegens een stuk is slechts een zegelre-cht 
verschuldigd, ·behoudens het bepaalde m· de 
artikebn 35, 56 en 715. 

Het recht wordt · bepaald door de · hoogst 
belaste beschikking of verklaring. 

Behoudens de in deze wet vermelde uit
-zonderingen, is elk afzonderlijk stuk aan · een 
.afzonderlijk zeg~lrecht onder.worpen en kan een 
gezegeld of van plakzebel voorzien papier, clat 
·reeds voor een stuk is gebruikt, niet voor een 
antler aan zegelrecht onderworpen stuk worden 
gebezigd, zelfs al ware het eerste doorgehaald 
of op ~enige andere wijze vernietigd. 

Ingeval van overtreding worat- hetgeen na 
het ee-rste stuk op het gezegeld ·of van plakzegel 
voorzien papier voorkomt beschouwd als op 

. ,;mgezegeld papier te zijn gestelcL 
11. Behoudens de uitzonder:inge-n_ bij deze 

wet gemaakt, zijn de verschillende exemplaren 
van een stuk alle aan hetzelfde zegelrecht 
o nderworpen. · 

Afschriften en · uittreksels van dndei-hand
sche stukker; door een of meer der ·partijen 
onde1·teekend, zijn aan hetzelfde . zegelrecht 
onderworpen als de oorspronkelijke ·stukken. 

· Afsc-hrifter, · en uittreksels, door ambtenaren 
als zoooanig opgemaakt en onderteekend, 
worden, voor de toepassing dezer wet, met 
akten van die ambtenaren gelijkgesbeld. 

Afschriften en uittreksels, uitsluitend ter 
voldoening aan administraticve voorschriften 
van openbare besturen en instellingen ver
va.ardigd, zijn vrij van zegelrecht. ,,. 
· 12. Alle hier te lande wonende personen, 
die eenig aan zegelrecht onderworpen stuk 
opmaken' of afgeven, of op zoodanig stuk hun 
handteekening stellen, worden geacht het stuk 
hier te lande te hebben opgemaakt of afgegeven, 
of daarop hier te lande hunne· handteekening 
te' he b ben gesteld, zoo Jang het tegendeel niet 
aannemelijk is gemaakt. De vermelding op 
het stuk, dat deze handelingen in het buitenland 
plaats hadder,, is daartoe niet voldoende. 

13. Voor de toepassing dezer· wet word.en 
stukken, welke voorzien zijn van een pai-aaf, 
het facsimile van een handteekening of paraaf, 

of den afdruk van een naam- of paraafstenipel, 
als onderteekende stukken bes~houwd. 

14. Iectere vermelding in of op eenig niet 
beh~orlijk gezegeld stuk; waarbij_ de onder
teekenaar of de uitgever van dat sttik zicli 
verliindt het door een beho·orlijk gezegeld te 
vervangen en- iedere aanduiding, vermeldirig 
of overeenkomst, welke ten doel heeft eene 
overtreding van deze wet aan de kennisneming 
van 's Rijks ambtenaar te onttrekken, alsmede 
iedere overeenkomst, welke de niet~ver'vuiling 
van eenige bij deze wet opgelegde verplichting 
of de verkorting van eenige bij deze wet toege
kende bevoegdheid ten doel heeft, is nietig. · 

15. Het is aan rechters, scheidsmannen, 
departementen van a!gemeen bestuur, bestureii 
van provincien, gemeenten; waterschappen .en 
andere door het openbaar ge~ag ingestelde 
zedelijke lichamen en instellingen, en aan 
daartoe behoorende ambtenaren verboden bij 
hunne beslissing of beschikking rekening te 
houden met den inhoud van eenig stuk dat, 
hoewel aan zegelre~ht onderworpen, ongezegeld 
of niet voldoende gezegeld te . hunner kennis , 
\vordt gebracht. · 

Voor iedere overtreding is verbeurd eene boete 
van honderd gulden. · De overtreders •zijn 
bovendien gehouden· tot betaling van de· rech
ten, verschuldigd wegens de stukken, waarvan 
het recht njet is voldaan, behoudens verhaal 
op wien het behoort. 

De bepaling van het eerste lid is ni!3t toe
passelijk op de stukken overgelegd : 

10. ingevolge artikel 147 - of, als bescheiden 
tot staving der rekening, ingevolge de artikelen 
775, 777 en 787 van het Wetboek van Burger
lijke Rechts".ordering ; 

2°. als stukken van vergelijking in geschillen 
over ·de echtheid of onechtheid van geschriften ; 

30_ als bescheiden tot staving van de eigen 
aangifte van faillissement en van het verzoek tot 
be·koming van sui-seance van betaling, bedoelcl 
bij de artikelen 1 en 213 van -de Faillissements
wet; 

4°: in strafzaken. 
Indien zich onder de hiervoor uitgezonderde 

en ter griffie overgelegde stukken niet behoorlijk 
gezegelde bevinden, is de griffier verplicht die 
stukken v66r de teruggave ter han.d te stellen 
aan 's Rijks ambtenaar' ter constateering van 
de begane overtredingeri.. - . 

Wordt door den griffier niet tijdig aan deze 
verplichting voldaan, clan verbeurt hij eene 
boete van honderd gu}den. 

16. Indien·in eene notarieele akte een aan 
zegelrecht onderworpen stuk (uitgezonderd 
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authentieke akten~ afschriften en uittreksels 'eri:-registers _en van _de aan 
da11,rvan, aktei;i, - welke overeenko1Pcstig -artikel - worpen akten en st_ukken, 

zegelrecht onder
welke . zij onder-

6 der Registratie_wet--1917- worden overgelegd, 'zich hebben. _ ,-
en effocten) __ wordt vermeld en 'fndjeri: ~en - Er_ behoeft ecl].ter geen inzage · verleend. te 
zoodanig s_tuk, met of zonder aanhechting,. als 11;orden : . 
-bijlage van_ eene notarieele akte wordt'.bewa_ard, , 1 o._ van akten van uitersten wil voor nota- -
is de n~taris verplicht in die akte op· te geven : - rissen verleden, of ,bij hen_in bewaring gegeven, -

-- a. indien het stuk ongeregistreerd is, 'i:iet. , zooll!,:0:g de besc!rikkers in leveiL zijn en van akten_ 
. bedrag van het zegelrecht voor he_t, vermelde ·van inbewaargeving; superscriptie, herroeping 
of bijgevoegde stuk betaald; - e_µ · te~gneming ·van_ uitersten. wil, gedurenge 
· b._ indien het stuk geregistreercl is, _kantoor · -het leven van hen, te ·wier verzoek!') die akten_ 
en dagteekening der registratie .. ' zijn- opgema!!,kt ; -

Als volgens die ·opgave het vermeld!'l of ·bij- · 2°. van den inlioud van pakketten verze-
ge:voegde stuk niet van behoorlijk zegel vol- geld in bewaring gegeven. _ 
gens de wet is voorzien; zal de notaris verplicht Geen· inzage kan gevorderd wm:den: 
zijn dit stuk, bij ·4e aanbieding_ ter registratie. - 1°. op Zondag en de daarmede'in het tweede, 

·van de _notarie.ele akte, gelijktijdig ter
0 

zegelipg lid van ·artikel _154 van het Wetboek van Koop-
over te leggen. · handel gelijkgest~Jde dagen ; · · 

Deze verplicntingen vervallen echter:, indien _2°. op andere dagfln v66r 9 ,uur ·des ·voor---
het bedoelde stuk-·zich ni~t in de riiachflreyindt. middags en na.4 uur des namiddags. 
van hen, die partif zifn b/j de no-tarieeie_: akte, Wegens ied~re door de in het eerste lid 
en- zij dit. in deze akte verklaren. genoemde ambtena~en bij proces-ve·rbaal gecon·-

De_ bepalingen ·van dit ·artikel :?'ijn niet van stateerde · weigeririg of belemmering van inzage
toepassing op het iii. bewaring nemen van· olo- is eene boet_e verschuldigd "van vijftig·gulden_ 
graphische en ·geheime testa:menten, benevens Hij die geen . gelegenheid geeft . inzage te-' 
de omslagen daarvan en_ op d~ ~erm~l_ding nemeh wordt geacht _de .inzage t_e weigeren. 
van stukken in akten _van boedelbeschrijving Wordt aan de in het eerste lid· bedoelde
·en -in ·processenverbaal -van vergadering, van_ -ambtenaren de to~gang' geweigerd, -dan ver
~erzending, -van uitloting ~t van vernietiging schaffen zij zich die:ii, desnoods met behulp 
van. stukken. - - - van den sterken arm. - - ' 

_ Voor iedere overtreding van.dit a,tikel wordt_ 
eene boete van· 'llijftig gulden verbeurd. 

17. · Het is· aan rechters en anc:fere arnbte
naren verboden om een register, aan zegel~echt 
o~d-er,vbrpen,- te kantteekenen of te wairmer
ken, indien niet alle bladen van het register 
gezegeid zijn: . -

Het is aan ambten;i,ren verboden handtee
keningen- te legaliseeren op aan zegelrecht 
ondenvorpen .stukken, voordat het zegeh:~c):it 

· _ daatvan overe_enkomstig de wet is voldaan'. 
V.oor i~dere overtreding van dit artikel wordt 

eene boete vanc-yijfentwintig gulden_ verbeurd: 
18. /4.lle personen, die in eenige openbare 

betr~li:king registers, akten of stukken houden 
of in bewaring-.hel:5ben, zijn verplicht om daar_
van, zonder --verplaatsing, inzage te. geveri a~n_ 
de· ambtenaren van de registratie of van het 
zegef; of aan zoodanige andere ambtenaren, die 
~an .eerie:ri- 'cioor Onzen Minister van Financien 
a:fgegeven schriftelijken last voorzien zijn, zoo -
dikwerf die ambteriaren zulks_ vorderen en te-

-gedoogen, -dat deze daarvan afschriften of uit
treksefu . nemen. _- -

_ Gelijke verplichting ·rust op ·kooplieden ten 
aanzien ~n de door hen aangehouden boeken 

Zij~ de plaatsen, waar de stukken; waarvan · 
inzage gegev:en .moet 'Worden, zich bevinden 
of redelijkerwijze vermoed worden_zich te be
·vinden,- tevell-S · wonirigen of ;i,lleen door eene 
woning--toegankelijk, dan trede1.1 de ambtena
ren die -plaatsen niet binnen dan op vertoon 
var{een schriftelijken bijzonderen last van den 
burgemeester ot"van d():0: kanton~chter. Van 

·het_ binnentreden wordt door ·_den ambtenaar 
proces:v~rbaal opgem~akt; een afschrift _hier
van wordt ,binnen tweemaal vier en twintig 
uren uitgereikt aan dengene, _in wiens woning 
is binnen getreden. - _ · - _.- - _ 

19, , Hel; is verboden aan griffiers van-rechter, 
lijke" collegien en kantongerechten OIII een aap: 
zegelrecht onderworpen_ stuk ih_ de ter griffie 
gehouden wordende registers over te schrijven, 
en aan ambtenaren der-registratie om zoodanig 

. "stuk te registreeren, v6.6rdat het zegelrecht 
daarvan o~ereenkomstig de wet voldaan is. 

Laatstgenoernde ambtenaren niogen akteu · 
van protest vin handelspapier niet registi:eeren,. 

0

io1.1der -zich· het geprotesteercfo .·stuk t~ doen 
vertoonen .. · 
. De bewaarders van de . hypotheken, - het 

. iadaster en ·de scheepsbewijz_en_ zijn verplic_ht 
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-de stukken, waarvan het zegelrecht niet over-
-eenkomstig de wet is voldaan en welke hun ter 
:inschrijving of overschrijving, of tot het stellen 
van aanteekeningen worden aangeboden, na 
verrichting dier formaliteiten, terug te houden 
-voor de invordering van de wegens die stukken 
versclmldigde rechten en boeten. 

Voor iedere overtreding van dit artikel wordt 
-eene boete van vijfentwintig gulden verbeur<l. 

20. Behoudens hetgeen hierna omtrent 
;somniige stukken is bepaa]d, zal elke houder 
van eenig zegelplichtig stuk, dat niet of niet 
behoorlijk gezegeld is, dit tegen voldoening 
van het verschuldigde recht door 's Rijks amb
·tenaar kunnen doen zegelen, mits hij tegelijker
tijd de boete voldoet, wegens het stuk ver
:schuldigd of dit in handen van gemelden 
ambtenaar late voor het constateeren der over
·treding. 

21. Het is aan 's Rijks a1nbtenaar verbotlen 
om een.ig ten onrechte niet of nict behoorlijk 
gezegeld stuk van zegel te voorzien, zonder 
de overtreding bij proces-verbaal te · consta
teeren, ind1en de boete niet gelijktijdig wordt 
voldaan. 

Voor iedere overtreding van dit. artikel 
wordt eene boete van vijfentwintig gulden 
verbeurd. · 

22. Voor stukken, buitenslands opgemaakt, 
moet, behoudens het hierna omtrent sommige 
stukken bepaalde, het zegelrecht aan 's Rijks 
ambtenaar worden voldaan, v66rdat daarv:an 
gebruik gemaakt wordt op een der wijzen bij 
de artikelen 15 of 16 vermeld of v66rdat daar 
mede gehandelcl wordt overeenkomstig het 
eerste lid van artikel 19. 

Het zegelrecht van stukken, buitenslarids 
opgemaakt, welke aari de bewaarclers van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen 
ter inschrijving of overschrij ving, of tot het 
stellen van aanteekeningen worden aangebo
den, worclt, zoo-dit recht niet v66raf is ;oldaan, 
na verrichting dier forrnaliteiten ingevorderd. 

Stukken, voor ·welke in de Overzeesche 
bezittingen yan het Rijk het aldaar verschul
digde zegelrecht is voldaan, zijn hier te !ande 
niet aan zegelrecht onderworpen. 

HOOFDSTUK II. 

Van het zegelrecht naar de oppervlakte van het 
papier. 

23. Aan een zegelrecht naar de oppervlakte. 
van het papier zijn, behoudens na te melden 
uitzonderingen, onderworpen : 

1°. de aan belanghebbenden uitgereikt wor-

dende minuten, afschriften of uitt,reksels van 
Koninklijke besluiten en 'van akten van' de 
beide Kamers der Staten-Generaal, waarbij een 
benoeming plaats heeft, een verhooging · van 
bezoldiging wordt gegeven, of een gunst ver
leend wordt; 

2°. de aan belanghebbenden uitgereikt wor
dende -minuten, afschriften of uittreksels van 
beschikkingen van collegien, commissien en 
ambtenaren, behoorende tot het bestuur van 
den Staat, van provincien, gemeenten, water
schappen en andere door h.et openbaar gezag 
ingestelde zedelijke lichamen en instellingen, 
waarbij een benoeming plaats heeft, een ver
hooging van bezoldiging wordt gegeven, of 
een gunst verleend wo~dt; · 

3°. de verzoekschriften - zelfs in den vorm 
van brieven - _tot het bekomen van de hiervoor 
bedoelde beschikkingen ; 

4°. afschriften van- en uittrekscls uit akten 
van den burgerlijken stand ; 

5°. de dagregisters en registers van in- en 
ov.erschrijving aan de kantoren van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen ; 

6°. de staten van hypothecaire inschrijvingen, 
verklaringen dat inschrijvingen zijn doorge
haald, getuigschriften van onbezwaardheid en 
andere verklaringen doo.r de bewaarders van 
de hypotheken, het kaclaster en de scheepsbe
wijzen afgegeven anders dan in 's Rijks belang ; 

7°. akten van notarissen, met uitzondering 
van de in artikel 56 bedoelde ; 

8°. akten van griffiers van rechterlijke col
legien en kantongerechten betreffende hande
lingen, waartoe zij gelijkelijk met notarissen 
en deunvaarders bevoegd zijn en akten en 
exploiten van cleurwaarders, voor zoover zij 
betrekking hebben op het privaatrecht; 

9°. borderellen van inschrijving in de re
gisters der ·hypotheken en scheepsbewijzen; 

10°. bestekken, voorwaarclen, kaarten en 
teekeningen,' voor zoover zij bestemd zijn 0111 

met de aktei:J., welke de overeenkomst consta
teeren, waarop zij betrekking hebben, den 
titel dier overeenkomst uit te maken ; 

ll 0 • verklaringen, opgemaakt naar aanlei
ding van artikel ·297 van het Wetboek van 
Koophandel, ten behoeve van een hypothe
cairen schuldeischer ook als de verzekeraar 
zich daarbij verbindt den hypotheekhouder 
schade wegens brand aan het verzekerde t\) 
vergoeden, waarvoor door den verzekerde zelf 
geene vergoeding kan warden_ gevorderd, mits 
tot geen hooger bedrag dan dat cler oorspronke
lijke vcrzekering en mits voor zulk eene verkla
ri ng behalve het verschuldigde zegelrecht niet 
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meer_ dan. e_emnaal vijftig cent aan den verze
keraar wordt betaald ; 

het zegelrecht vo!daan bij de aanbieding ter· 
zegeling aan 's Rijks ambtenaar .. 

12°. alle andere niet elders in deze_ wet .ge- · 
noemde s~ukken, opgemaakt tot bewijs van 
privaatrechtelijke overeenkomsten, lrnndelingen, 
verbintenissen en verklaringen. · 1 _ 

26. In afwijking va11 het voorschrift, ver
vat in . het eerste lid van het vorige artikel, 
wordt bepaald : 

a. dat het zegelrecht v~n _olographische en 
van geheime testamenten .en van .de daarop
gestelde aanteekening~n .en akten, zoomede dat 
van beschikkingen, als· bedoeld in artikel ·982 
van het Burgerlijk Wetboek, eerst voldaan 
behoeft te worden, wanneer die stukken gere
gistreerd worden oi daarvan op eenigerlei wijze 
gebruik wordt · gemaakt, - welke vo]doening ge
·schiedt door die stukken ter zegeling _ aan. te 
bieden aan 's Rijks ambtenaa,; 

24. Het zegelrecht naar de oppervlakte. van 
het papier bedraagt dertig cent voor elk papier, 
waarvan de oppervlakte niet gro_oter is dan 
425 cM2.; -

vijftig cent voor elk· pa pier ·met eene opper
vlakte bovi,n de 425 tot en met 644 cM2• ; 

een guld_en vooi e_lk papier met eene opper.
vlakte boven de 644 tot en met 1288 cM2., en 

voor elk papier, w:aarvan de :oppervlakte 
·grooter is dan 1288 cM2., vijftig cent voor iedere 
ree~s van 644 cM2., gedeelten eener reeks voor 
eene geheele gerekend. 

25. Het zegelrecht naar de oppervlakte van 
het ·papier, verschuldigd van bier te lande op 
te maken stukken, wordt, hehoudens het be
paal9-e in. artikeLin 81 voldaan door de stukken 
te stellen op gezegeld papier vanwege het Rijk 
uitgegeve:Ii of op buitengewoon gezegeld pa pier. 

. Voor }luitenslands opgemaakte stukkeri w:ordt 

b. qat het zegelrecht van de in ·artikei .23, 
I onder 10°, bedoelde bestekken; voorwaarden, 

kaarten en teekeningen e()rst voldaan behoeft 
te worden,, wanneer die stukkendedaarb~doelde 
bestemming krijgen, welke voldoening eveneens 
gEischiedt door die stukken te~ ~egeling aan te. 
bieden aan_ 's Rijks ·ambtenaar. 

27. Het papier, dat naar de oppervlakte ge
zegeld vanwege het Rijk wordt uitgege_ven, is 
van de volgende soorten : 

Hoogte- · 1 B!eedte Oppervlakte 

BENAM~NG. 
vierkante 

Prijs. 
. centimete:u. I centimeteD. centimeter. -

1. Groot register pa pier 45.20 57.00 2576 f 2.-' 

-2. Klein register pa pier 38.57 50.10 1932 ,, 1.5{' 

3._ ·Gewoon papier. 3.J.20. 40.00 1288 ,, L-

4'. Half vel gewoon pnpier. · 32.20 20.00 644 
f 

0.50 .• " 
5. Klein pa.pier . •· 25.CO 17.00 42[, 1--,,. 30 

28. Behoudens de vrijstellingen, moet van 
een zegel van niet minder dan een_gulden voor
zien ·zijn- het papier, dat gebruikt wordt vocir: 

a. de stukken in artikel 23 onder 1°, 20, 4°, 
50 en 6° genoemd ; 

b. de . akten door notarissen opgemaakt, 
met uit~ondering van die, welke door hen in 
originali "11:0rden' uitgereikt ;. 

c. de aan zegelrecht' onderworpen akten ;an 
griffiers van rechterlijke- collegien en k'aritonge
rechten,. met _uitzondering van d~ p:rotesten 
van non-acceptatie en van non- _betaling van 

·handelspapier; · · 
Het gebruik van papier, voorzien van een 

zegel van dertig cent, wordt slecht voor de 
volgende stukken toegelaten : 

1°. verzoekschriften; 

2°. volniachten en machtiginge~ _niet ten 
overstaan van notarissen verleden ; 

. 3°. door" eig~naars of rechthebbenden ver.
leend·e vergunningen om op ·eens' anders gro_ud 
of water te jagen; 

4°. akten van protest van non-acceptatie en 
van non-betaling van handelspapier·; _ 

_ 5°. akteh van deurwaarders, metuit~ondering 
van die tot welker opmaking, behalve de deuT
waarders, ook . ande;e ambtenare"n bevoegd 
zijn, voor welke ali:ten d_oor de. deurwaarders 
geen minder gllzegeld papier ·mag worden ge
bruikt dari aan die andere ambtenaren is toe-
gestaan; _ _ , 
· 6°. borderellen tot inschrijving in de registers 
der hyp_otheken en der sche.epsbewijzen.- · 

Voor alle andere in dit ·hoofdstuk geno~mde 



159 22 MA AR 'r. 1917 

niet van het recht vrijgestelde stukken moet 
gezegeid papier gebruikt warden van ten 
minste vijftig cent. 

Bij overtreding van dit artikel wordt ,eene 
boet_e van vijfentwintig gulden verbeurd. 

29. Voor de buiten het Rijk opgemaakte 
stukken zal, als zij hier. te lande ter zegeling 
worden.aangeboclen, ten minste betaald warden 
een · recht gelijk aan . da~; hetwelk verschul. 
digd zou zijn geweest, indien zij binnen het 
Rijk waren opgemaakt, ook al zou het · recht 
naar · de oppervlakte · van het pa pier minder· 
bedragen. 

30. De hier te lande door eenig ambtenaar 
opgemaakte ·stukken in dit hoofdstuk bedoeld, 
welke niet van zegelrecht zijn vrijgesteld, · en 
de daarvan gemaakte afschriften en uittrek. 
sels mogen niet meer bevatten per bladzijde, de 
lettergrepen door elkander gerekend, dan : 

24 regels. van 12 lettergrepen, indien het 
gebruikte papier niet grooter is dan 425 c.M2.; 

30 · regels van 15 lettergrepen, indie~- het 
gebrnikte papier grooter is dan ·425 en niet 
grooter dan · 1288 c.M2• ; 

· 36 regels van 18 ·1ettergrepen, indien het 
gebruikte papier grooter is, dan 1288 en niet 

, grooter dan 1932-c.M2• ; 

. 42 regels van 20 lettergrepen, indien .. het 
gebruikte papier grooter is dan 1932 c.M2•• 

Bij de berekening der lettergrepen worclen d1ie 
cijfers voor een lettergreep gerekencl. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op processen-verbaal van open
baren verkoop van roerende goederen en op in 
kolommen afgedeelde .registers. 

Voor iedere overtredi,;_g -van dit artikel is 
verbe~rd eene boete van vijfentwi~tig gulden 
v:oor ieder stuk. 

31. Op hetzelfde gezegeld papier mogen 
warden gesteld : 
· a. boedelbeschrijvingen, processen-verbaal en 

andere akten en geschriften,.die de onderschei
dene gedeelten · van eep.e handeling consta
teeren, welke niet in eene zitting is voltooid ; 

b. d'e _akten, welke, overeenkomstig de wet, 
in registers of achter of naast elkander ge
schreven worclen. 

Voorts kunnen warden gesteld : 
1°. de legalisatien en erkenningen van hand

~eekeningen en bekrachtigingen of goedkeu-
ringen van akten, op de- stukken waartoe zij 
betrekking hebben, en in het algemeen de ver
melding van de verrichting van formaliteiten 
op de stukken of op de afschriften of uittrek
sels der stukken, _weike die formaliteiten· 
hebben.ondergaan; 

2°. de akte:ii van beteekening, op het betee-
k~nde stuk, onverschillig of de beteek~ning al 
dan niet tevens inhoudt aanmaning, bevel of 
dagvaarding ; · 

3°. in gev:al van aanbesteding, verkooping 
of verhuring : 

de akten van voorloopige toewijzing, van 
ophouding en van toewijzing, op de bestekken 
of memorien va~ voorw~arden ; 

de akten van afslag, opbie_ding of vei:hooging, 
de akten van ophouding en van eindelijke toe
wijzing, op de akten van voorloopige toewij
zing; 

de akte:ri van herbesteding of he~veiling, op 
de akten van toewijzing en de verklaringen 
van lastgeving of opgaven van meester, op 
de akten, waartoe zij betrekking hebben; · 

• 4°. de akten van indeplaatsstelling van 
lasthebbers, op de akten van lastgeving; 

5°. de akten 'van herrqeping van volmacht 
of. van uiterste ·wilsbeschikking, op de akten, 
welke wo_rden herroepen. · 

32. Van het zegelrecht naar de oppervlakte. 
van het papier zijn vrijgesteld : 

1°. de aan de belanghebbenden uit. te reiken 
minuten, afschriften of uit~reksels van beslui
ten, akten en beschikkingen, ho;;_le~de : 

a. benoeming_ van ambtenaren en leden van 
collegien of commissien, aan wie geen bezol
diging of een bezoldiging van niet meer dan 
duizend gulden 's jaars is toegekend ; 

b. verhooging van bezoldiging van ambte
naren en leden van collegien of commissien, 

· als de bezoldiging met de verhoogi~g niet 
meer dan duizend gulden 's jaars bedraagt ; 

c. benoeming tot een ambt van gelijken of 
minderen rang dan.dat, hetwelk de_ benoerride 
reeds bekleedde, voor zoover aan het nieuwe 
ambt geen hoogere bezoldiging is verbonden dan 
aan het oude. 

Indien het jaarlijksch bed.rag cler bezoldiging 
niet in het besluit, de, akte of de beschikking 
is uitgedrukt of niet bekend is, kan de vrijstel
ling slechts warden ingeroepen, als door of 
namens de orenbare macht, van. wie de benoe
ming is uitgegaan, op het uit te reiken stu)!: 
verklaard is, dat de bezoldiging niet meer 
dan· duizend gulden 's jaars bedraagt of op niet 
meer dan die som wordt begroot ; 

2°. · de aan den belanghebbende uit te reiken 
beschikkingen van administratieven aard, waar
bij vergunning wordt verleend tot handelingen, 
waarvoor, krachtens de wet of krachtens regle
menten of verordeningim van politre, ver
gunning moet warden gevraa.gd~ en die waarbij 
de bijdragen warden geregeld, welke gevraagd 
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warden op grond van bepalingen, voorkomende 
in Rijkswetten, rakende de staatszorg voor 
minderjarigen, armen en krankzinnigen; 

3°. verzoekschriften en yerdere stukken, be
noodigd tot · het bekomen van de onder 2°. 
bedoelde beschikkingen ; 

4°. alle stukke:0., welke volgens ·[nm aard 
aan clit zegelrecht zouden zijn onuerworpen, 
doch warden opgemaakt tot regeling van be
lastinr,,en of ter vo]doening aan- of uitvoering 
van we ten en algemeene maatregelen van be
stuur, p-oudende voorschriften van staatszorg 
en staatstoezicht . en van wet ten, regelende 
onderwerpen van publiek recht ; 
· 5°. de aan in het · buitenlancl wonencle be
langhebbenclen nit te reiken besluiten, houclencle 
toekenmng van -ridderorclen ; 

6°. de afschrrften van- en irittreksels uit akten 
van den · burgerlijken stand en van- en -uit 
stukken aan die akten gehecht, welke ingevolge 
eeuig wettelijk voorschrift of voor de regeling 
van belastinben moeten warden overgelegd; en 

·die,- welke niet bestemd zijn om aan bijzondere 
personen of anuere dan door -het openbaar 
gezag ingestelde zedelijke lichamen en ,instel
lingen- in hun belang te warden uitgereikt, 
mits ':an een en ander ii1 de onder die ·afschrif
ten of nittreksels voorkomende deugdelijkver
klaring door den ambtenaar, die ze afgeeft, 
melding gemaakt zij ; 

70_ akten van bekendheid, opgemaakt ter ver
vanging · van de onder 6° bedoelde afschriften 
en uittreksels ; 

'8°. de door bewaarders van de hypotheken, 
het kadast,er en de scheepsbewijzen af te geven 
uittreksels · uit de kadastrale plans, leggers en 
aanwijzende ·tafels ; · 

9°. de stukken, benoodigd tot bet aangaan 
van huwelijken, die betreffende de voorziening 
in voogdij en toeziende voogdij, curateele en 
toeziende curatee]e, betreffende ophefling van 
-curateele, meerderjarigverklaring en toekenning 
van bepaalcle · rechten van ,meerderjarigheid, 
-erkenning en wettiging van natnurlijke kinderen 
.en betreffencle verbeteringvanaktenvanden bur
gerlijken stand, de stukken benoodigd om uit de 
gijzeling ontslagen te warden, veYmekschriften 
aan openbare autoriteiten, voor zoover volgens 
artikel 23 oncler :Jo aan zegelrecht onclerworpen 
-en de minuten, afschriften en uittreksels van 
daaro"p te nemen beschikkingen, alles voor zoo
-ver ·de personen onvermogend zijn en clat 
-0nvermogen blijkt uit'een verklaring! afgegeven, 
indien zij binnen het Rijk_ wonen, door het hoofcl 
van het bestuur hunner woonplaats, en indien 

-zij bniten het Rijk wonen, door de bevoegde 

openbare macht, en van het onv_ermogen op de 
stukken melding is gemaakt. · 

De personen, wier onvermogen· moet blijken, 
zijn: ,. 

a. bij_akten·van toestemming tot het aangaah 
van een huwelijk, zij die toestemming geven ; 
· b. bij stukkea betrefiende de voor:iiening in 
voogd,j of toeziende voogdij, curateele of toe
ziende cura teele, de onder voogdij of cnra teele 
te stellen of gestelde personea ; · 

c. bij stukken betrefl;ende de erkenning of 
wettiging van natnurlijke kinderen, hij die 
erkent of die cle wettiging vraagt ; 

d. bij andere stukken,.zij ten bate van wie de 
stukken strekken ; · 

10°. de akten door notarissen, ingevolge net 
tweede lid van artikel 6 der wet van 9 Juli 1842 
(Staatsblad n°. 20) voor onvermogenden koste
loos opgemaakt, mits de door den voorzitter 
cler rechtbank verstrekte last tot kostelooze 
opmaking behoorlijk in de aide is vermeld, en. 
de afschriften van- en nittreksels nit die akten; 

11 °. alle akten en vonnissen opgemaakt door 
rechterlijke ambtenare:11 en -collegien, alsmede 
door scheidsmann!')n ; 

12°. de akten van procurenrs ; 
13°. de stukken, opgema11.kt ter gerecntelijke 

tennitvoerlegging van vonnissen en beschikkin
g.en, gewezen ·in rechtsgedingen, welke van een 
of van beide zijden kosteloos wordet1 gevoerd ; 

14°. de stnkken betreffende invordering van 
sommen aan het Rijk verschnldigcl, welke het 
bedrag van dertig gulden niet te boven gaan ; 

15°. de sttikken door amhtenaren van den 
Staat, van provincie.n·, gemeenten en. water
schappen en door onderwijzers benoodigd tot 
het bekomen van pensioenen, voor zoover hurine 
bezoldiging of belooning niet mee:· clan dnizend 
gulden's jaars bedraagt en claarva11 nit de stuk
ken blijkt ; cle stnkken, benoodigd tot het 
bekomen van wednwen- en weezenpensioen nit 
tot cla t doe! ingestelde fondsen, ingeval de 
belanghebbende personen onvermogen:cl zijn, 
blijkens een verklaring, afgegeven door bet 
hoofd van het bestnur· hunner woonplaats en 
daarvan op de stnkken melcfi_ng gemaakt is, 
en cle stukken, benoodigd· voor cle dtielneming 
in- en tot het verkrijgen van nitkeeri.igen we
gens de in artikel 46 onder a bedoelde verzeke
ringe11, mits van deze bestemming nit die 
stukke•, blijkt ; 

16°. de akten van beschrijving en de proces
sen-verbaal van verkoop val' verstane panden· 
in banken van leening, gehouden wo,·dencle 
iile;evolge v'erorcleningen, 1velke door het ope11-
baar ~ezag zijn vastgestelcl ; 
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17°. de akteil van vergunning.,tot het plaa tsen 
van brievenbussen ten dienste van de adminis
-tra tie der posterijen, ; 

18°.' de machtigingen tot het in ontvangst 
·nemen van aangeteekende briev en of pakketten, 
gesteld op de kennisgevingen van de aanwezig
heid van die brieve:h of' pakketten; de macliti

_gingen gesteld op de adreskaarten bij de pakket
post in gebruik en de machtigingen tot inning 
bij de Rijksbetaalmeesters van bedragen van 

.. niet meer dan · honderd gulden, gesteld op de 
betalingsstukke9 ; · · 

19°.- de verklari:hgeri. van- gerechtigdheid- en 
·van dienstverrichting, afgegeven ten behoeve 
van schuldeischers van den Staat, ;van provin
•cien, gemeenten, waterschappen en andere door 
·het openbaar gezag ingestelde zedelijke lichamen 
-en instellingen ; 

20°. de monsterrolleil ; · 
21 °.· de koopmansbrieven, de koopmans

boeken en de balansen ; 
· 22°. de· vrachtbrieven ; 
. 23°. de cognossementen ; 
24°. de bewijzen van ontvangst ·van• goe

·deren; 
25°. de akten, waarvoor op grond van 

.artikel 101 letter a der Registratiewet 1917, 
· .algeheele Vr\jStelling van registratierecht w6rdt 
_genoten en de afschriften van- en ui.ttreksels 
uit die akten ; · 

26°.- de opdracbte'l a:w assurantiebezorgers 
-en de aanvragen tot het sluiten en wijzigen va~ 
verzekeringen ; 
. 27°: .. de stukken opgemaakt voor de regeling 

der vergoeding -van de ccha~e aan verzekerde 
goederen, indien de door den verzekerde gevor
derde ver,;oeding ;:iiet meer dan honderd-gulden 
bedraagt; 
· 28°.- de stukken opgemaakt ingevolge de 
Telegraaf-, en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
no. 7); · 

29°. de overschrijvingsbiljett~n (giro). 
Voorts blijven van kracht .de vrijstellingen 

verleend bij : . 
a. · de artikelen 374k, 374l, 389, 429, _ 440d, 

.506,. 6~1, 1121 en 1637ij van het Burgerlijk 

.Wetboek; 
b.- de artikelen 860, 867, 872 en· 874 van het 

Wetboek van Burgerlijke Reohtsvord<,ring; 
c. artikel 16· van ·de wet van 26 Mei 1841 

(Staatsblad n°. 14), houdende nadere bepalingen 
nopens de consig"latie va'r>· ef!eciten aa.11 toonder, 
welke aim minderjarige of onder ourateele 

· gestelde person~n toebehooren ;· · · 
-, d. de artikelen 11 en 14 der·wet van 17 No
vember 1876 (Staatsblad n°. 227),· tot regeling 

l\Jl7. 

der. ooi:ipera tieve vereenigingen, · en artikel 1 def 
wet van 7 Mei 1878·:(Btaatsblad n°. 41) ;. 

e. artikel 22 'der wet totfostelling eener Rijks-.. 
postspaarbank (Staatsblad 1910 n°. 368) ·; 

f. · artikef 6 der wet van 5 December· 1881 
'(Staatsblad po, 185), houdende bepalingen ·.0m 0 

trent de uitgifte van schatkistprom~ssen; 
g. de arti!rnlen 17 en 118 der Faillissements

wet; 
h. artikel 82 der wet van 16 Juli ·1907 

(Staafsblad n°. ?-22), tot afsohaffing der tienden•; 
i. de artikelen IS. en 32 der wet van 12 Juli_ 

._1909 (Stadsblud n°. 141), tot uitvoering van het 
op 17 Juli 1905 te 's Gravenhage ,gesloten ver
drag betrefferide de burgerlijke reobtsvordering ; 

k. artikel 19 der wet van 7 November 1910 
(Staatsbladn°. 313), tot regeling van het·ootrooi

·reoht'vcior uitvindingen; 
l. de artikelen 50d en 51 der wet van 23 Sep0 

tember 1912 (Staatsblad n°: 308), houdende 
nieuwe regeliitg van het auteursrecht, zooals 
deze 'is, aangevuld bij de wet van 29 October 
1915 (Staatsblad n°. 446); 

·;n. ar.tikel 83 der wet v'an 7 April 1913 (Staats
.bllld n°: 123) · op de Grootboeken der Nationale 
Schuld; 

· n. '.artikel 1 der "et van 29 Juli 1916·(Stauts
.blad.n0. 342) tot instelling van een post-cheque 
en girodienst. r · 
· Deze· vrijstellingen blijven ook · van kraoht 

voor stukken·in andere l>oofdstukkM. genoemd. 
33. Judie;, het-te,,endeel niet is bedongen en 

-riet voor_tvloeit uit de bepalingen van bet bur
.gerlijk recht, \s._het zegelrecht van de in dit 
boofdstuk bedcielde stukkell versohuldigd door 

·hen, ten bate·van~wie de stukkeri ·zijn opge: 1 ~ 
maakt, doch wat de in artikel 23 -onder· 10° 
bedoelde stukken betreft, door hen, die de 
daar· bedoelde bestemming aan die ·stukken 
geven of doen geven. 

HOOFDSTUK .III. 

Van het zegelrecht vf.n bewijzen van ontvangst·van 
gelden, rekeningen, deck,ratien, diploma's · van 

lidmaatschap en toegangsbewijzei,. 

34. Behoudens de hierna vermelde uitzonc 
deringen, zijn· onderworpen : -

I. aan: een vast. recht van vijf cent ·, : 
a. kwitantien voor geldsonlmell en andere 

eenzijdig opgemaakte stukken, waarbij de ont-
vangst of overnemiilg van gelde.n wordt erkend 
6£ vermeld- door of vanwege den schuldeischer, 

'verklaringen, dat ·niets te vorderen is, wor
deti. met kwitantien gelijkg~steld. 

De stukken zijn aan dit· _zegelreoht '.Onder
worpen, onversohillig in welken vorm zij overi-

11 

·I 
I , 

I 
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43ens :Zijii: opgemaakt~ al-.\vaif het in di.en van · 2°. de· stukkeri, constateerende. den inleg in 
oericht of brief, zelfs afa deze stukken·,in rechten- · spaatbanken en de betalinger. door spaarbankeh 

. "tliet kunnen dienen tot' schriftelijk bewiji;:. Deze aan inleggers gedaan, en de stukken betre:fl;ende, 
bepaling is-niet van 'toepassing op berfohten of beleeningen in. banken. vair ,Ieening, welke ge
brieveri~ waarbij eenegezegelde kwitantie wordt .houdeu·worden civereenkomstig vei:ordeningen 
-toegezondim; • . · ·door·het openoaar geiag'v~stgesteld; · 
- b.· depositobewijzen en sald-obilje!ten; 3°. ·rekeningen of d~claratiiin eii ·kwitantien 
· , c. ·onderteekende declaratien en:rekeningen; -betrefl'ende· sommen, welke door den Staat, 

d. diploma's van lidmaatschap van- en-toe- ·door.provincien, gemeenten; waterschappen·of 
gangsbewijzen voor leden tot societeiten eh ver- antler~· door het' ·openbaar. gezag ingestelde- -
:eenigirigen. - · · ' · zedelijke lichamen en instellingen - versclml-

II. · aan ·een. vast recht van dertig cent : .' digd zijn ; · · · · 
a: akten.van schuldbek04tenis, mits niet tot 4°. kwitantien voor alle belastingen en daar-

de-effecteP Lehocirende, e-1_ akten van borgtocbt mede gelijk te stellen inkomsten va,1 den Staat, 
voor geldsonimen; . ·van provincien, gemeenten ·tm· waterschappeh 

b. akten ·vau prolongatie er., akten van belee- ·-en voor boeten, .ingevolge belastingwetten 
.iirg vat> ellecten en koopmansgoederen. verbeurd; · · 

36. Voor kwitantien is een recht van vijf cent 50_ bewijzen va,1.-consignatie•; 
-verschuldigd voor elken schuldeiscr er... Schuld-. 6°.,• bewijzen. van · door armbesturen of ge-
eischers,. die een. gezamenlijk belang .-hebben, -meentebesturen aan behoeftigen verstrekte~ 
worden voor een. persoon gerek_erid. onderstand ; · 
- 36. Geen afzonderlijk zegelrecht is ·ver- 7°. kwitantien wegens cinderstaild, of schade• 
schuldigd : loosstelling aan onvermogenden, door besturen 
. 10. voor kwitantie:n, gesteld ·op gezegelde of commissien · verleend ingeval, van brand,. 
rekeningen; declaratien en bevelscihriften van overstrooming of ·and~re onheile~.; 
betaling ; I · _8°: inteekenlijsten - voor lierdadig~ • doel-
- 20. voor voldaanteekeningen op postwissels, · einden ; 
postbewijzen, kassierspapier, cheques, assigna- 9°. de door a~bteniren der posterijen af re 
tien en ander hand~lspapier; geven bewijzen van on'tvangst van per post-

30_ voor kwitantien wege11s inlage of preinie wissel over te maken gelden en de bewijzen van 
en andere kosten op de polissen van assurantie ontvargst van geld,en door de admiuistratie, 
of bewijzen van verzekering; . der posterijen ge'irid.op kwitantien; assjgnatien • 
. 40_ voor. kwitantier wegens ontvangeo som- wissels en·ander bandelspapier·; · 
men, welke voorkomen op het'z'elfde papier, 10°. de stukken, als bedoeld -in artikel ·32 
:waarop reeds ee.1, gezegelde kwitantie_ voor eeri onder 40_ · 

, in: inindering· van dezelfde_ ·scbuldvordering ... 38. De bepalingen van dit hoofdstuk_ zijn. 
ontn1ngen soni :voorkomt, mits nit.den inhoud niet toepasselijk ~p notarieele akten. 
der -latere kwitantie duidelijk - blijkt, dat de 39. Het zegel~echt van de in artikel 34 be

:_betaling betrekking heefJ;_ ·op: dezelfde vorde- doelde ·stukken m~et; voor zoover zij hier te 
~ing ; ·1ande worden opgemaakt, voldaan worde; door 

elke termijn van huren en renten wordt als deze te stellen op gezegeld pa pier van wege J:iet 
een afzonderlijke--vordering aangemerkt; Rijk uitgegeven or op" ·buite11gewoon gezegeld 

5°. voor,kw:itantien van betaaide rechten op P""-Pier. of door gebruik ·,an plakiegel. 
de jachtakten gesteld; · Is <lit voorschrift niet nageleefd, .dan wordt 

60. voor ·aanteeketiingen -van,·-verandering, eene boete van honderd guld~11 verbe:urd door 
.verm·eevdering of teruggaaf vaa: onderpand; en hem, die het stuk heeft onderteekend, en,. ZO(} 

van verlenging der prolongatie of beleening op het niet is ~nderteekend, ,door den uitgev'er. 
behoorlijk gezegelde akten .van prolcingatie.en Hij'- aan wien· het Biet behoorlijk gezegeld 
-van beleening. _stuk is afgegeven is .verp4cht <lit onder opgaaf 
_. 37 .. Geenerlei· zegelrecht is _verschuldigd van·n:aam en woonplaats "an hem, van wien het 
:voor: werd ontvaiigen~ binnen een maand na de orit-

:(o. de in artikel 34 genoemde stukken;als zij .vangst ter: constateering vari deovertredfog ain. 
betrekking bebben ~p soinmen tien gulden of 's Rijks·.ambtenaar.aan te bieden op straffe van 
minder bedragende, mits hiervan uit de stukken aansprakelijkneid voor de boete.' 
blijke en de somm,ev niet &trekken in mindering Zoo de in artikel 34 bedoelde stukkeii buitens-
rif,. tot afdoeriing van grootere bedragen; lands zijn. opgemaakt, geschiedt de· zegeling 
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doo:r 's R.ijkR amotenaar na voldoeniflg van het 
zegelrecht. 

40. Bei1oudens Leding VH.11 bet tegendeel 
is het zegelrecht van de in <lit boofdstuk be
doelde stukken verschuldigd : 

wegens kwitaatien," schuldbekentenissen en 
akten van borgtocht, door den schuldenaar ; _ 

wegens onderteekende declaratien en reke
niagen, door den schuldeischer; 

wegens akten van prolongatie en van belee
ning, door den geldnemer ; 

wegens .depositobewijzen en bewijzen van 
terugbetaling van in deposito gegeve:q sommen, 
door hem, die in deposito gegeven heeft; · 

wegens saldobiljetten, door hem, ·die deze 
stukken afgeeft ; 

wegens ·andere stukken, de ontvangst of 
overneming van gelden aanto_onende, ea wegens 
diploma's van lidmaatschap van- en toegangs
bewijzen tot societeiten en vereerugirigen, door 
hem, ·aaa wien zij afgegev!Jn .worden. 

HooFDSTUK IV. 

Van het zegelrecht van paspom-ten, jaehtakten en 
besluiten, houdende verlof tot het aannemen van 
vreemde ordeteekenen, tit~ls, rc.ng of woardigheid, 
vergunning tot ·verandering van geslachtsnaam 

en. verleening van adeldom. 

41. Aan een vast recht van twee g~lden 
vijftig cent zijn onderworpen de buitenlandsche 
paspoorten voor een persoon. 

. Aan een vast recht van vijf gulden zijn onder
worpen de buitenlandsche paspoorten voor twee 
of meer personen. 

be jachtakten zijn onderworpen aan een recht, 
van-vijftig cent van iederen gulden, een gedeelte 
voor een geheel gerekend, van het bedrag, dat 
als recognitie verschuldigd is; <lit recht is slechts 
verschuldigd voor het eerste exemplaar ; alle 
verdere exemplaren van dezelfde akte zijn 
onderworpen aan een vast recht van een gulden. 
· De aan belanghebbenden uitgereikt wordende · 
minuten, afschriften 9f uittreksels van de hierna 
te noemen Koninklijke besluiten zijn on!}erwor
pen aa:q de volgende rechten, te weten : 

1 °. die, houdende verlof aan hier te lande 
wonende Nederlanders tot het aannemen van 
vreemde ordeteekenen - medailles of pennin
gen niet daaronder begrepen - vreemde titels, 
rang of waardigheid, aan een recht van vijftig 
gulden voor ieder ordeteeken, iederen titel of 
rang of ied.ere waardigheid, waarvoor bet verlof 
strekt; 

2°. die, houdende vergunning tot verande
ring van geslachtsnaam - toevoeging van een 
of meer namen aan den geslachtsnaam daaron-

der begrepen - aan een recht van tweehonderd 
en vijftig gulden ; · 

3°. die, houdende verleening van adeldom, 
aan een recht van duizend gulden. 

Onder verleelling van adeldom wordt ver
staan, erkenning van adeldom, inlijving of ver
heffing in den · adelstaad, verleening van een 
titel of ee;,en hoogeren titel en elke andere uit
breiding van reeds verleenden adel. De rech
ten, hiervoor onder 2°. en 3°. vastgesteld, zijn 
verschuldigd voor iederen in het besluit met 
name te noemen persoon, te wiens behoeve de 
verleening strekt. Echter wordt een persoon 
met zijne bloedverwanten in de rechte neder
dalende lijn daarbij slechts voor een gerekend. 
. 42. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd 
van: 

1°. .paspoorten aan · onvermogenden uitge-. 
r_eikt; 

2°. aan onvermogenden kosteloos uitgereikt 
wordende vergunningen om te-jagen en de bui
tengewone machtigingen tot het schieten o~ het 
zich op andere wijze meester maken van wild 
of schadelijk gedierte ; 

3°. minuten, afschriften of uittreksels van de 
beslui ten· bedoeld in het vierde lid onder 20. 
van artikel 41, indien zoowel de verzoekers als 
de belanghebbehden .onvermogend zijn; 

4°. afschriften of uittreksels van de in artikel 
41 genoemde besluiten, afgegeven na de vol
doening der bij dat artikel vastgestelde rechten. 

De bepalingen van het eerste lid onder ]o., 
_2°. en 3°. vinden slechts toepassing, wannee:r 
van het onvermogen der personen blijkt uit eene 
verklarnig, afgegeven, indien zij · binnen het 
Rijk wonen, door het hoofd van het bestum 
hunner woonplaats, en indien zij buiten ·het 
Rijk wonen, door de bevoegde openbare macht 
en, voor zoover betreft de onder 2°. en 3°. 
genoemde stukken, van het onvermogen daarop 
melding is gemaakt. 

43. Het zegelrecht van de in artikel 41 ver
melde stukken is verschuldigd door hem, .te 
wiens behoeve de stukken strekken. 

Dit recht wordt voldaan : 
van de buitenlandsche paspoorte~ en van de 

jachtakten, door deze te stellen op gezegeld 
pa pier. van wege het Rijk uitgegeven of op 
buitengewoon gezegeld pa pier; 

van de minuten, afschuiften of uittreksels deD 
besluiten, door betaling aan den ontvanger der 
registratie en domeinen met de uitreiking daar-
van belast. · 

V66r de betaling-van het verschuldigde zegel
recht wordt aan het besluit geenerlei uitvoering 
of publicatie gegeven_ Indien het recht niet 

IP 
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vrijwillig word t betaald, heeft geen in vordering 
plaats, <loch vervalt het besluit van rechtswege 
na verloop van een jaar. 

. HOOFDSTUK V. 

-Van het zegelrecht van polissen van verzekering 
en van beunjzen van verwoarborging. 

· 44. Alie pollssen van verzekering, bewijzen·
van verwaarborging, bewijzen van ·deelneming · 
in onderllnge of andere verzekeringen en alle 
stukken, hoe oak genaamd, welke het bestaan 
van· de verzekering bewijzen, hetzij tegenover 
den verzekerde, hetzij• tegenover den verzeke
raar; alsmede de verni_euwingen en verlengingen 
van, pollssen of verzekeringen zijn, behoudens 
het bepaalde in artikel 23 antler 11°., antler-, 
worpen aan het volgende zegelrecht : 
- a. ingeval van levensverzekering _en van 
invaliditeitsverzekering, aan een vast recht van· 
een gulden ; . 
- antler levensverzekeringen warden voor de 
toepassing dezer wet mede begrepen toutines 
en verzekeringen van lijfrenten en- andere van 
het leven afhankelljke uitkeeriugen, alsmede 
van uitkeeringen uit begrafenisfondsen:;· 

b. ingeval · van ziekteverzekering e1i van 
ongevallenverzekerirrg, aan eel) vast recht van 
vijftig ce'lt; 

c. ingeval vari zeeverzekering, bij verzekering 
·voor eene bepaalde reis aan een recht van vijf 
cent - en bij andere verzekering, aan eeu recht 
van vijftiefl ,fent van iedere duizend gulden 'van 
het verzekerd bedrag ; 

indien de verzekering tegen eene dadelljk be
taalde premie is gesloten, tot een. bepaald bedrag 
·a:1s maximum per vervoermiddel, voor elk ver
voer van goederen, welke binhen een b'epaalden 
_termijn door of aan den verzekerde warden .ver
zonden, wordt het recht verboogd tot arie gul
·dei:t van iedere -duizend gulden van voormeld 
maximuDl; 

1 

· d. ingeval ,van eenige andere verzekering, aan 
een recht van vijf cent va,n iedere duizer>d 
gulden van het verzekerd bedrag. 

Voor de berekening van laatstgemeld recht 
wordt ·het verzekerd bedmg : 
, ve~minderd tot op een tiende, a]s de verzeke
ring voor niet ]anger dan een maand - en tot 
op drie vijfden, als de verzekering voor !anger 
dan eeu ·maand, doch niet Ia,~ger dau ·zes 
maanden is gesloten, 
· verdubbeld, als de verzekering voor twee jaren 
is gesloten, 
· met drie vermenigvuldigd, als de verzekei·ing 
voor langer dan· twee jaren, voor het ]even of 
voor o~bepaalden tijd is gesloteii. 

Verzekeringen, welke voort<luren, totdat door 
eeu der partijen opzegging beeft plaats gehad; 
warden geacht voor onbepaalden tijd te. zijn 
aangegaan .. 

Is de verzekerde som alleenjn vreemde munt 
nitgedrukt, dan wordt deze herleid tot Neder
landsche munt naar den maatstaf, welke _daar
voor wordt aangenomen bij het verli<1ndelen 
van ·effecten ter beurze van Amsterdam. 

_ Het evepredig recbt bedraagt ten minste vijf 
cent; het klimt -op met vijf cent tot vijf en 
twintig cent, bove~ de vijf en twintig cent met 
vijf en twintig cent tot vijf gulden en boven de 
vijf gulden met vijftig cent. · 

In geval van eene samengestelde verzeke
;ing is slechts een zegelrecht verschuldigd, waar
van bet bedrag bepaald. wordt door die verze
kering·, welke het hoogst is belast en, voor zoover 
de antler c en d bedoelde verzekeringen betreft, 
door het hoogste bedrag, dat door den verzeke
raar verschuldigd .kan zijn. 

Jn geval van verzekering tengevolge van zoo
genaamde open- of contractpollssen en aflaad
o~ afschrijfpollssen, "'elke op zich zelve geen 
aanleidi:tig geven tot premiebetalip.g, is het 
evenredig recht verschuldigd over de waarde 
van· betgeen antler dekking van de polls ver
voerd wordt. Dit recht moet warden voldaan 
op c!,e wegens elk vervoeu nader opgemaakte 
polls of, zoo deze niet wordt opgemaakt, op het 
contract-boekje, waarin aanteekening wordt 
gehouden van elk vervoer. 

45 .. ·Meedere exemplaren, afscbriften en uit
treksels van in het vorige artikel vermelde 

.stukke·P zijn onderworpen aan een 11egelrecht 
van v(jf en twintig cent, mits voor die stukken 
het verschuldigde zegelvecht volgens de wet is 
vold!tan en de ondei'teek~naau van het tweede 
of verdere exemplaar. afschrift of uittreksel met 
zijne handteekening hekmchtigt de op dat stuk 
gestelde afzoo.1derlijke verkfaring : 

,,Het ver;scimldigde zegelrecbt i~ op bet oor
spronkelljk stnk bel1oorlij]r voldaa.1.' · 
- Hij dj.e deze verklaring in strijd met de waar
heid onderteekent, heloopt eene boete van 
duizend gulden. 
· . Geen afzonderlijk zegelrecht is verschuldigd 
voor de kwitantien wegens inlage of premie en 
andere kosten op de in bet· vorige artikel en 
dit artikel vermelde stukken gesteld en voor de 
aanteekeningen van allerlei aard, welke op de 
verzekering betrekking hebben en op gemelde 
stukken gesteld wordeD, met ui tzonderihgvan die, 
houdende verlenging of vernieuwing vande ver
zekeriug,of verhoogingvan hetverzekerd belang. 

Deze uitgezonderde aanteekeni~gen zullen 
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gezegeld moeten worden als waren het nieuwe 
bewijzen van_ verzekering. 

In geval van verhooging van het .verzekerd 
belang bij verzekeringen, als bedoeld onder c en d 
van artikel 44, wordt het verschuldigd zegel
fecht. berekend riaar het bedrag der verhooging. 

46. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd voor 
de in de artikelen 44 en 45 vermelde stukke'n 
betreffende : 

a. personenverzekeringen, indien de op het 
hoofd· van een persoon verzekerde uitkeeringen 
niet meer bedragen dan vijfhonderd gulden aan 
kapitaal of twee gulden per w_eek' aan reiiten, 
te zamen of afzonderlijk ; ingeval van ziekte
v:erzekering wordt <lit bedrag van twee gulden 
verhoogd tot tien gulden J?er week ; 
· Ii. herverzekeringen door verzekeraars ge

sloten; 
c. verzekeringen krachtens wettelijke ·ver

plichting gesloten of vrijwillig gesloten krach
tens de Ziektewet of de Invaliditeitswet; 

d. verzekeringen tegen gevaren van vervoer 
van goedere_n te lande en op rivieren en binne~
wateren, indien het vervoer binnen het Rijk 
·plaats_ heeft·; 

e. transportverzekeringen van geld of gelds
'\l,a?,rdig pa pier; 

/. verzekeringen tegen inbraak van efl:ecten, 
geld' of geldswaardig pa pier in brandkasten of 
kluizen; 

g. verlenging eener verzel!:ering tot beri9ht 
van aankomst van het vaartuig. 

Voor de bewijzen van deelneming in onder
linge verzekeringen, waarvan een gezegeld be
wijs van aandeel aan den deelnemer wordt uit
gereikt, is geen zegelrecht .verschuldigd, indien 
de ond_erteekenaar van. het bewijs van aandeel 
met zijne handteelifoing bekracntigt de op het 
bewijs van ·deelneming gestelde afzonderlijke 
verklaring : · 

,,Het zegelrecht is op het bewijs van aandeel 
behoorlijk voldaan/' · 

Hij ·die deze verklaring in strijd met de waar
heid onderteekent; ·beloopt eene boete van 
duizend gulden. 

47. Het·zegelrecht van de in het laatste lid 
·van· artikel 44 bedoelde contractboekjes moet 
op door Ons te bepalen wijze worden voldaan ; 
het zegelrecht van de overige in dat artikel 
bedoelde stukken moet, voor zoover zij hier te 
lande worde11 opgemaakt, voldaan worden door 
deze te otelleri op gezegeld papier van wege het 
Rijk uitgegeven of· op bu:itengewoon gezegeld 
papier, of door gebruik van plakzegel. 

Het zegelrecht · van de 'in het eerste lid van_ 
aDtikel 45 aan een recht van vijf en twintig cent 

onderworperi stukken·en van de bij da_t artikel 
uitgezonderde aanteekeningen moet,, voor zoo
ver zij hier te-lande worden opgemaakt, voldaan 
worden door gebruik van plakzegel. 

Is het recht niet tot het in artikel 44 genoemd 
bedrag - of, voorzooveel betreft de in het eerste 
lid van artikel 45 bedoelde meerdere exempla
ren, ~fschriften of ui ttreksels, tot het daav ge
noemd bedrag - _ voldaan, dan wordt eene. 
boete van vijfhonderd gulden . verbenrd door 
den verzekeraar of_ door den assurantiebezorger 
door of namens wien het stuk onderteekend is. 
Deze bepaling is niet toepasselijk op certifica ten 
door assurantiebezorgers afgegeven en op sluit
{10ta's, waarvan een:zegelrecht van vijf cent vol
daan is, mits deze stukken binnen zes maanden 
na het sluiten der verzekering door behoorlijk 
gezegelde polisseri zijn vervaµgen. Indien deze 
vervanging ntet tijdig heeft plaats gehad, is 
de assuran,tiebezorger, . door wiens tusschen
komst de. verzekering is gesloten, mede aan
sprakelijk voor de boete, verschuldigd wegens 
de door deri verzekeraar on derteekende slui t
nota. 

Wordt eene· verzekering door meer dan een 
verzekeraar, ieder voor een afzonderlijk bedrag, 
<loch bij een polis gesloten, dan wordt eene boete 
van vijfhonderd gulden· verbeura' door elkeµ 
verzekeraar, door of namens wien de polis wordt 
onderteekend, voor· dat het zegelrecht is vol
_daan, dat tijdens. die onderteekening verschul
digd is. 

48. Indien de i,1 artikel 44 bedoelde stukken, 
de in het eerste lid van artikel 4.5 bedoelde meer
dere exemplaren, ·afschriften of uittreksels, of 
de bij dat artikei uitgezonderde a~nteekeningen 
buiten het Rijk worden opgemaakt, moet da11r
van het zegelrecht worden voldaan- v66rdat zij 
hier te laode aan den. verzekerde of andere be
langhebbenden of aan andere,1 ten behoeve van 
deEen worden toegezonden of uitgereikt, v66rda t 
de eerste premiebetaling door of·namens een 
nier te laDde wonenden of'gevestigden ve.:ze
ke~de plaa ts heeft, v66rda t zij bier · te lande 
onderteeke;;:d of geendosseerd worden, alsmede 
v66rdat eenige nitbetaling door den verzekeraar 
plaa ts heeft. · 

Die voldoening geschi~dt door de stukken ter 
zegeling aao te bieden aari 's Rijk ambtenaar. 
Jndien de stukken· oiet v66r de eerste .premie- . 
betaling kunnen worden aangeboden, moet het . 
recht worden voldaan op eene door den ~e~
zekerd e v66r die betaliJ;) g aan 's Rijks am btenaar 
in te leveren·verklaring, welke d,3 gegevens bevat 
-voor de berekening van het verschuldigde recht. 
Op vertoon van deze verklaring, yoorzien van 
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het bewijs:van voldoening van dit recht, worden 
de. stukken· kosteloos -·gezegeld. 
, _ Worden deze voorschriften niet 1~age!eefd;.dan 
verbeurt hij, -die ee~ der in ·het eerste _ Jid· ge0 

. noemde·handelingen verricht ofdoet verrichten, -
eene, boete van- vijfhonderd.-gulden. 
--, 49. ..Behotidens beding van, het tegendeel, is 

'·het iegelrecht, in dit hoofdstuk beuoeld, ver
schuldigd door hem, die de _preµiie of iblage 
·verschuldigd is. ' · 
: 50. Hij aan -wien een 1!ier- _te'~Jande opge
maakt, niet behoorlijk -gezegeld stuk; als .in 
artikel .44 of artikel 45 bedoeld; is afgegeven; is 
verplicht «vt' onder opgaaf_ van naam en woon
plaats van he;m;.van·wien het werdonhangen, 
binneu eene maa1id na _de ontvangst te_r cou
stateerin;;' van de overtreding aan 's Rijks amb: 

-. tenaa_r a'an te bieqen op straffe van aansprake-
-lijkheid voor de boete, welke volgens_ artikel 4 7 
is ~erbeurd: - -

HooFDSTUK VI. _ 

J1 an het zegelrecht van - wissels, ·orderbriefjes, · 
kassierspapi~r; b 'nkpupieJ' en ander papiei;_ aan_ 

. toonder, assignatien __ enz: -

51.' .A!le wissels, .orderbriefjes, · kassiers
p~j:>ier, cheque&, baokpapier of ander;papi;r .aan 
:tooDder en .antler bandelspapie1:i niet elders. in 
deze ·wet genoemd, alle .assignatien, .09k als zij_ 

, riiet tot het handelspapicr behooren en alle dub:_ 
bt'llen .of afschrif~en var al deze stukketi zijn, · 
met:. uitzondering van het: zoogenaanide kort 
pa pier, onder"'.o'rpev :aan een ·recht van vijf cent 
van ieder1;1 hoi1derd gulden,. indien zij -binnen 
he:t_Rijk,betaalbaar zijn. -_ 
- Het recht wordt berekend over- de som in het 

· _, stuk uitgedrukt, over ~onde sommen ~an f 100 
_tot en met een bedrag va'l. f 500,:boven de f 500, 
over ronde somme,n van f 500 tot en /llet _een 
bedrag•.vari · f 10,000, en- boveri de-f 10,000; over 
ronde sommeri van f 1000. -
- De in ·het 'eerste lid genoemde stukken,. welke_ 
door· den uitgever _ buiten · hef Rijk betaalbaar 
zijn gesteld, alsinede het binnen het Rijk betaal
·baar zoogeriaamde _kart' papier;; zijn slechts on
derworpen aan een vast recht van .vijf: cent .. -

_ Onder kort papier verstaat cieze wet dat, het
welk._betaalbaa; is gesteld, hetzij .op zicht· of 
vertoon,- hetzij ·uiterlijk drie dagen na zicht of 
verto-on, df we! .u,iterlijk. acht dagen na · zijne 
dagteekening. -

Wissels en andere stukken, oorsprm;_kelijk 
• tot het-kort _pa pier behoorende, zijn aan-. het 

·e,enredig recht _o.1derworpen, indieu zij ver
lengd worden.-

1,66 

-Pa pier. dat uiterlijk acht dageo na zi]ne dag- ' 
teeke.iing.betaalbaar is gesteld, doch,~tengevolge 
van niet-betaling bij de aan bieding ter betaling, 
langer:dan aoht dage~:in omiooitblijft, is-eveµ: 
eens aan het even_redig recht ondervfor-pen . 
: Is een aan·_evenredig rechtonderwo:rpen wissel 

in het b.uitenland,in me~r dan e_en· exempla'1r 
opgemaakt, of zijn van zo'odanig :biiitenland_sch ·_- · 
stuk afschriften :vervaardigd, dan l';ijn de; rueer: 
dere exempla"ren en · afsohriften vrij van het 
recht,. mits : 

a •. op een der exemplaren of op het oo,spron- -
kelijk stuk het ._recht behoorlijk: zij voldaaii ; 
. b. de houder of de acceptant,' dfo ·binnen· het 
Rijk op een-der meerdere exemp.Jareh· of der af
schriften het,eerst zjjne ~andteekening. zet, aan 
die handteekeniug-de daardoor tevens .bekrach-
tigde: verklaring doe voorafga~n ': -
-_ ~,Het· zegelrecht is op den •.. ·. -.... (prima-, 
secunda-, enz. of oorspronl!:elijk_en) . wisseL be- . 
hoorlijk voldaan." · 

Hij die deze verklaring in· strijd met. de·waar- -
heid' "onderteekent,. beloopt.. eene boete van 
duizend gulden:. · _ · -

Op vertoon yan de>' gezegelden wissel kan de 
onder Jetter b bedo'elde verklar,ing, in plaats·van · 
door den houder of acceptant;"gesteld -·worden" __ 
door 's.·Rijks ambteriaar. - · 

. 52. Geen ~fzonderlijk zegelrecht is. v~re· 
~chuldigd voor: de kwitantien, endossementen, 
acceptatiiin, ·visa'.s,: avals en -,-erlenginge~ :1_an 
den termijn van betalirig, op de in hilt vorige 
arti)rnl vermelde stukken: gestekl. 
- . ingev_aLvan ve1 lengirig van zoogeriaamd- kort 
papier. moet het meerdere·zegelrecht, dat a·ien
terigevolge wegerni het st:uk verschu!Q.igd wordt, 
door.hem, die ,de aaoteek!lning. der·verlenging 
op het stuk st~lt, ,voldaan worden door gebruik -
Vall' .plakzegel bij i'i:et ·st~llen di_er- a:anteekening; 
of door net stuk vooraf ter zegelfog aan te bieden 
aan 's.Rijks ambten~ar. . · . 

Ingeval pa pier, d.1,t ~it~rlijk _i.cht :d!l,ge:1 na 
•zijne. dagteekening betaalbaai. is gesteld, "ten
g(!volge van :ciet-betaling bij, de aanbiediO:g ter. 
betaling, - ]anger dan_.acht -dagen .in- ·omloop 
blijft, moet op dezelfde wijze het·i,neerciere zegel-
recht wordeu- yoldaan. ,:_ · 

53. Geenerlei zegelrecht .is verschiµdigd : __ 
a. voor post bewyzi,D: eri postwfssels ; _ · · 

--- b . . vom' assignatien of· aanwijzingen tot ,be
taling, .welke d9or · depar1;em_e_nten van _ alge
meeh bestuur _ en door rijksarii9tenaren -worden 
afgeg~ven op rijksambtenaten en- op de: Neder.-· 
landsche Bank naar aahleiding vair ten_ hff- _ 
hoeve. van 's- ~ijks dienst. geope~de oredieten ; 
· :c. ve1or ·de b;tnkbiljetteh d9or de. Nederlarid-
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sche Bank gedurende den loop van het octrooi 
afgege"l:en wordende ; . 
; . d. voor wissels,_ welke uitsluitend: worden 

<;>pgemaakt en strekken tot overmaking van 
<!e saldo's der reke11ingen, die tusschen de Neder-
1!),nds.che en buitenlandsche postadm.inistratie 
worclen aangeh,uden, mits van di!') bestemming 
<;>p den wissel blijke. . · 

5( Het zegelrecht van de in clit boofdstuk 
bedoelde stukken moet, voor zoover zij Linnen 
het Rijk worden opgemaakt, door den trek-

, ker of uitgever worden voldaan door deze te 
stellen op gezegeld papier van wege het Rijk 
uitgegeven of op buitengewoon gezegeld papier, 
of clooc gebruik van plakzegel. 

Ingeval van overtreding, wordt eene boete 
verbeurd van honderdmaal het niet betaalde 
recht, doc;i. ten minste honderd gulden. 

Indien de stukken buitensland~ zijn opge
maakt, moet het zegelrecht daarvan. worden 
voldaan, v66rdat zij hier· te Ian de verhandeld, 
geaccepteerd, geviseerd,. geendosseerd, betaald, 
gekwiteerd, of voor aval geteekend worden, 
of eindelijk v66rdat wegens non-acceptatie of 
non-betaling protest wordt opgemaakt. 
, De voldoening .van het recht v:an qeze in 
bet buitenland opgemaakte stukken geschiedt 
c:J.oor de stukken ter zegeling aan te bieden 
aar 's Rijks-· anibtenaar of door gebruik van 
een of meer plakzegels bij het stellen van het 
~ccept, endossement, aval· of van de kwijting. 
. Eene boete van honderclmaal het niet over
eenkomstig cle wet betaalde recht, doch ten 
minste honderd, gulden, worclt verbeurcl. doo·r 
ieder, die eenig in clit hoofdstuk bedoeld stuk, 
hetwelk niet van behoorlijk zegel is voorzien, 
onverschillig of het binnen'. of buitenslands is 
opgemaakt, hier _te lande heeft verhanclelcl, 
geacce'pteercl,, geviseerd, geendosseerd, betaald, 
gekwiteercl of voor aval geteekend, of wegens 
p.on-acceptatie· of non-betaling van· zoodanig 
stuk eene akte van protest heeft doen opmaken 
zoncler vooraf het zegelrecht te volcloen, Deze 
voldoenirig kan door hem, v66r het verrichte~ 
van een dier hanclelingen, zonder betafug v~n 
boete, geschiecien op de wijze in het vierde lid 
yan <lit artikel aangeduid, indien zijne hand
teekeriing nietof niet in strijd met de wet op,het 
stuk voorkomt, waarna dat stuk ten aanzien van 
hem en van Jateie houders als behoorlijk ge
zegeld wordt aangemerkt. Hij is tot deze 
volcloening verplicht op straffe van aansprake
lijkheid jegens den Staat voor b"oeten ter zake 
van dat stuk vroeger door anderen beloopen. 

Als betaling · v66r het prot~st geldt de ter
handstelling van het verschulcligde recht door 

<:[en houder, die protest doet opmaken, aan-den. 
hiermede belastei;i ambtenaar, m.its deze in 
zijne akte die terhandstelling vermelde en het 
zegelrecht in 's Rijks schatkist overstorte -bij 
de aanbieding dier akte ter registratie. 
:· 55. • Het zegelrecht van de ·stukken, "in dit 
hoofdstuk··bedoeld, komt, indien riiet anders is 
overeengekon1en, ten laste van den trekker of 
uitgever. vap het stuk. 

HOOFDSTUK VII. 

Van het zegelrecht van de bewi,izen .van huur en 
verhuur. 

56. De authemieke . akten en de · door- of 
namens huurder en. verhuurder, of door- of 
namens een van beideh onderteekende on\ler
handsche, stukken, onverschillig·in welken vorm 
o_pgemaakt, al ware het in d_ien van berichten 
of brieven, houdende erkenning van, de huur of 
verhuur van roerende zaken of van.binnen bet 
Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken, 
zijn on_derworpen a,an ee11 zegelrecht van tien 
cent van iedere honderd gulden van den hu~r, -
prijs over den geheelen_huurtijd berekend. 

Onder cleJl huurprijs woritt verstaan de som, 
ctoor clen huurder aan den verhuurde~ te betalen, 
benevens al de lasten, me de buurder voor ;ijne 
rekening neem t,.· .ter .ontlastin5 van den ver1 

huurder. 
.IP geval van openpare,, verhuring bedraagt· 

het recht ten minste viJftig cent. 
Voor de. berekening. van -het recht :wordt 

de duur van een voor het !even of tot wederop, 
zeggiug aar.gegane huur gesteld op tien jaren, 
die van eenige' andere huur voor onbepaalde11 
tijd op twintig jaren~; met de jaren, dieter keuze 
staan van huurder of verhuurder wordt dadelijk 
rekening gehouden. 

Indien de akte of het stuk niet cle noodjge 
gegevens bevat. voor <;le berekening van het 
recht, moeten deze aan den voet door· den. 
openbaren ambtenaar, die de akte opmaakte, · 
of door of namens partijen bij onderteeke11de 
verklaring w9rden opgegeven; 
- Ontbreekt deze opgave, clan is een recht 
van twintig gulden verschuldigd. · · 

Het recht .-wordt berekend over ronde som: 
. men van f 250 tot en met een bedrag van f 5000 
en boven de f 5000, over ronde sommen van 
f 500. . . 

Voor de toepassing dezer wet worden: 
a. huur en verhuur onder opschortende· 

voorwaarde gelijkgesteld met zuivere liuur en 
verhuur; 

b. onderhuur en verliuitr, vernieuwing va11; 
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huur. en' verh~ur en overdracht qf bverne~ing 
van- huur gelijkgest_eld. met· huur en' verhuur. 
, ''Voor de berekening. vari · het recl;tt wordt, 
ingeval ·van ·onderh1mr en · verhmir en van 
overdracht- of overneming 'Van huur, als huur
prijs beschouwd hetgeen • de verkrijger va~ 
het. genot zal moeten voldoen: ·aan of ·VOOr' den . 
oorspronkelijken verhuurder, vermeerderd met 
wat de verkrijger moet voldoen aan 'den.-onder,. 
verhuurder of aan hem die het genot 'heeft 
overgedragen, ·, _ . . 

Bevat eene akte .verschlllende o_;.ereenkom
sten of verhlaringen van huur en verhuur, 
dan is het · verschuldigde zegelrecht gelijk-aa_n · 
het- totaal der recliten, waartoe de ·ver_schil
lende .overeenkomsten of verklaringen; indien 
·zij -bij ·afzcinderlijke. akten geconstateerd ·wai;en, 
aanleiding zi::niden hebben gegeven:, tenzij de 
verhuring. in het openbaar werd .·gehouderi,. 

'in welk geval het recht berekend wordt over 
de totale-opbrengst der verhuring.· . \ · · 
· · 57: Geenerlef Z(lge]recht is verschuldigcl' :. 

a. indien d~ himrprijs_ over den· geheelen· 
· ·huurtijd berekend ·met m~er dan tweehoncierd· 

vijftig ·gulden bedraagt, behoudens heft bepaalde 
bij het, derde lid· van het vorige artikel ; 

b. i11die~1 d"e huur en verhuur bij · andere 'dan 
:notarieele akte :is geconstateerd, vc\or het· .voo~ 
eendernartijeµ beste~de 'exemplaar vande_akte, 
dat tegelijk met het behoorlijk gezegelae·stuk 
e11 binnen drie maanden na de ·aa:gte·ekening 
~er akte, in. ieder geval binnen _eeri maand na 
den ;i,anvang der huur, ter registratie wordt 
aangeboden ;' 
· · c._ voor het voor ieder der partijen j)e~temde 
afschrift van- of ·uittreksel -uit de notarieele 
akte van·huur en verhuur; 

d: voor verhuringen, · welke ·met ··e'\,'enredig 
registratierecht zijn. belast ; 

. . e. voor ·verhuringen aan ·den ·Staaj;. 
5g;: Het zegelr!Jcht van de in· dit hoofdstuk 

.·bedoelde-·stukken moet worden voldaan: ·· . 
-) . . . -

a.· van •hier te lande door notarissen opge-
maakte akten, door deze te. stellen: op gezegelcl 
p~pier van w-ege het Rijk uitgegev'en; 

b. van alle. ah_dere bier te laride opgem!Lakte 
stukken, door .deze te-ste\len op gezegeld pa pier· 
van wege · het Rijk uitgegeven of op· b-ii.itenge- . 
vi'oon' ·gezegeld 'papier, of ·door ·gebruik_ van 
plakzegel.' · · 

. Is het recht niet tot het fu artikel 56-genoemde 
bedrag voldaan, dan ·wordt wegens _eene nota
rieele · akte eene boete_ van h_onderd gulden 

0
door den notaris ve!'be'i1rd, er wegens eene. 
andere akte of verkl:aring eene- boete van _hon'., 
derd maal het te weinig_ beta~lde recht, doch_ 

ten minste vijfhonderd . gulden, . ,;elke boete 
komt · ten Jaste van den verhuurder. of de,11-.. · 

,cedent der huur, als de akte of verklaring· 
. door beide partijen_. is ond~rteekend, en ten. 
· laste va:ii den onderteekenaar, indien de akte 
of ·verklaring slecbts dqir een der partijen- is 
onderteekend; · · 

Vorenstaande be paling • is niet -toepas~elijk 
op·notarieele akte_n van verh_uring en op andere 
akten van openbare_ verhuring, waarvan ,ian
vankelijk een · zegeli-eclit · van vijftig · cerit 
voldaan is, mits deze· -tiidig ter regis:tratie 
worden - aangeboden • en daarbij·- het te · min. 
betaalde recht wordt voldaan .. 

Die aanbieding ter- registratie moet g,;,schie
den, van de notarieele akten, · binnen de bij 
de wet op de registratie liepaalde, termijnen_" 
en .van· alle andere akten, ·l>innen ~en 'maand. 
na de verhuring. . , 
. Zijn° de akt~ en verklaringen . frnitenslands 
opgemaakt en betreffen•zij het genot van binnen.: 
het Rijk gelegen cif gevestigde. ·onroerende 
zakeri, · dan moeten zi} uiterlijk binnen ~en 
:maand na hare' dagteekening bier te . lande. 

·.aan 's Rijks ambtenaar ter zegeling a~ngeboden 
, worden; ·bij gebreke · hiervan zal hilt stuk tot 
ge@erle( bewijs kurnien ·strekken. 
· 59 . . Behoudens beding van -het tegendeel, 

'is het· zegelrecht, van de -in <;!j.t -hoofdstnk be~ 
doelde stukken verscbuldigd door d~ huurders, 

'door . of namens wie zij . zijn ond.erteekeJ:!d- : 
Zijn. de stukken- alleen door ·of namens ae ver.
huurders ·onderteekend, dan is'bet zegelrecht 
te hunnen laste. 

. HoOFDs_;ruK• VIII. 

Van het _zegelrecht van e;f/ecten. 

60: Van alle zoo binnen- als buitenslands 
· opgemaakte 'e;ffecten wordt een recbt geheven 
ten beloope van : . , 

a. een gulde·u van iedere ho'nderd gulden,' 
voor ·de bewijzen-· van' aandeel in premielee
ningen; 

b. tachtig · cent van iedere ·honderd. gulden 
vo01; de buitenlandscl-e __ effecten ; voor aanclee
len 'iri b11itenlandscbe _maa10scbappijen wordt· 
het recht· verho.ogd ·tot een. gulden van ieclere 
honderd :gulden; 

-~- zestig cent van .iedere honderci. gulden, 
voor -alle · and ere 'stukken, die •.onder . welke 
beiiaming ook, gerangschikt kunnen worden . 
onder de effecten · of., publieke _ fondsen; voor 
.pandbrieven. ·van bier . te · lande · gevestigde 
_hypotbeekbanken; welker bed:rijf; wat het ter 
leen . verstrekkeri van geld be~reft", volgcns_ 
hare ·statuten is beperkt tot het geven van 
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geld tegen hypotheek op onroerende zaken hier 
te lande gelegen of gevestigd, of tegen inpand
geving van vorderingen, verzekerd door soort
ge1ijk -hypothecair verband, wordt het recht 
verminderd tot vijf en twintig cent van iedere 
honderd gulden, mits bij de aanbieding ter 
zegeling ingetrokken pandbrieven, tot eene 
gelijke totale nominale waarde, van deze!fde 
hypotheekbank ter -vernietiging van den 
zegelstempel aan ·'s Rijks ambtenaar worden 
overgelegcl en, met inachtneming van de 
daarvoor dpor Onzen Minister van: F:mancien 
te stellen regelen, wordt aangetoond, clat de 
intrekking van laatstgemelde pandbrieven niet 
meer clan. drie maantlen v66r oe overlegging 
heeft plaats gehad. · Van de betaling van dit 
verminclerde recht moet blijken door zegeling 
met een ·bijzonderen stempel. 

Onder buitenlandsche effecten worden ver
staan: 

1°. die welkc buiten bet·Rijk zijn opgemaakt 
en de hier te lande opgema:akte bewijzen van 
schuld uit geldleeniPgen en rente-sclll'ldbe
~ijzen ten laste van buitenla1,dsche hchamen 
·en persopen e1> bewijzen van aandeel of deel
gerechtigdb'lid in vennootschappen, maatschap
pijen of vereenig:ingen, waarvan de zetel buiten 
het Rijk gevestigd is, en · _ 

2°. de certificaten, welke ter zake- van de 
onder 1 ° bedoelde effecten· door administratie
ka~toren hier te lande zijn opgemaakt: 

Het recht beclraagt ten minste tien cent ; 
het klimt op met tien· cent tot een gulden en 
boven de gulden met vijftig cent. 

· Voor pandbrieven, welke niet· vijf en twintig 
cent , an iedere honderd gulden worden belast, 
bedraagt _de opklimming vijf cent tot vijf en 
twintig cent, vijf en twintig cent tot twee gulden 
vijftig cent en boven twee gulden vijftia c~nt 
vijftig cent. ' °' ' 

Het recht worclt berekencl O'l;er het kapit'aa! 
in het stuk uitgeclrukt of daarin aangewezen 
door de vermelding van den rentevoet of op 
andere wijze. 
· Is in het stuk geen kapitaal uitgedrukt of 
aangewezen, clan worclt het vijfentw:intigvoud 
der uitgeloofde jaarlijksche rente daarvoor ge
nomen. 

Is kapitaal of rcnte alleen in vreemde munt 
uitge<lrukt, clan wordt de~e herleid tot Neder
landsche munt naar den maatstaf, welke 
daarvoor wor<lt aangenomen bij het verhan
clelen ter beurze te Amsterdam. 

Ligt het bedrag van het naar cleze grond
slagen berekend recht tusschen twee der· door 
het clerde lid van dit artikel bepaalde -zegel-

rechten, clan is het hoogste van die beide rechten 
verschuldigd. · 

Is noch kapitaal noch rente uitgedrukt, 
en is niet na te gaan hoe groot het kapitaal 
of de rente is, clan is een vast recht :van een 
gulden vijftig cent verschuldigd. 

61. De voorloopige bewijzen van storting 
zijn onderworpen aan dezelfde rechten als de 
definit,ieve stukken. 

Behoudens het bepaalde bij de artikelen 
60 en 66, zijn de stukken, welke ,ter vervanging 
van andere worden uitgegeven, aan de hiervoor 
bepaalcle zegelrechten qnderworpen, om het 
even of d~ oorspronkelijke stukken v66r of 
na de invoering van deze. wet zijn opgemaakt 
of uitgegeven. 

Stukken, welke bij conversie worden gewij
zigd 'door afstempeling of op andere wijze, 
worden als nieuwe stukken beschouwd e~ zijn 
mitsdien ongeacht het daarvan reeds 
betaalde zegelrecht - opnieuw aan zegelrecht 
onderworpen. Van de betaling van het zegel
recht na de wijziging moet blijken dobr zegeling 
met een bijzonderen stempel. 

62. Van oprichtersaandeelen. is een vast 
recht van tien gulden verschuldigd. 

Een vast -recht van vijftig cent is verschul'. 
digd van: 

a. bewijzen van deelgerechtigdheid (actions 
de jouissance), alsmede restant-bewijzen en 
dergelijke welke, na aflossing der oorspronke
lijke aandeelen, aan de houders verblijven of 
uitgereikt worden ; 

b. bewijzen van · overneming van effecten, 
afgegeven door hen, die zich met het behartigen 
van de belangen van fondsenhouders belasten, 
of door vereenigingen van houders van fondsen, 
die ten <loel _hebben de belangen van hare 
leden bij die fonclsen te behartigen en de certi
ficaten van aandeel, door acl1ninistratiekantoren 
uitgegeven, indien, met inachtneming van de 
daarvoor door Onzen Minister van Financien 
te stellen regelen, wordt aangetoond, ciat de 
effecten, ter zake ,~aarvan de bewijzen van 
overneming of certificaten zijn uitgegeven, 
behoorlijk gezegeld zijn. 

De onder letter b vermelde stukken .moeten, 
ten blijke dat aan de daarvoor gestelde voor
waarde is voldaan, met den in het vorige artikel 
bedoelden ·bijzonderen stempel gezegelcl worden. 

63. Het zegelrecht moet,, voor zoover de 
stukken hier te lande worden opgemaakt, 
worden voldaan door betaling aan 's Rijks 
ambtenaar,- indien zegeling met een bijzonde
ren stempel wordt vereischt, en in alle andere 
gevallen door. de stukken te stellen op geze-



1917 22 MA ART. 170 

geld papier van wege_ het Rijk uitgegeven of gev1J,l kunnen nieuwe stukken, tot het bed.rag 
·op buitengewoon gezegeld papier. van ·het zegelrecht · voor · de oude betaald, 

Ingeval van overtreding w6rdt eene. boete. kosteloos gezegeld ~orden., 
verbeurd van honderd maal het niet betaalde_• 68. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd-
recht; <loch ten· ~inste honderd gulden voor van: 
ieder stuk. a. de ten. laste van het Rijk of van zijne 

Niet. · hier te lande opgemaakte stukken kolonien uitgegeven effecten ; 
moeten van den zegelstempel worden voorzien b. de bewijzen van aandeel in binnen het Rijk 
binnen acht dagen, nadat zij. hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen, corn-. 
in ontvangst zijn genomen en v66rdat zij hier manditaire vennootschappen .op aandeelen en 
te ~1ande uitgegeven, in omloop. gebracht, andere vennootschappen en vereemgmgen, 
overgedragen, verpand of in beleening gegeven, welker kapitaal gebeel of ten deele .in aan -
afgelost of geconverteerd worden,. of v66rdat deelen is verde(!ld ; · 
daarvoor binnen het Rijk door administratie- c. de coupons, ·dividendb~wijzen en talons, 
kantoren certificaten worden uitgegeven. Als behoorende bij de in de artikelen 60, 61 en 62 
inontvangstneming wordt niet aangemerkt eene j)edoelde effecten en voorloopige _bewijzen van 
bewaarneming, indien volgens de overeenkomst starting. 
van partijen de teruggave uitsluitend mag 69. Behoudens· beding van het tegendeel, 
geschieden aan den bewaargever in persoon, is het zegelrecht van de in <lit hoofdsttik be
zijne rec.htverkrijgend_en o~der algemeenen titel doelde stukken verschuldigd : -
of zijn of hun algemeenen rechtsvertegenwoor- _van de bier te lande opgemaakte stukken,, 
diger. · door hem die ze uitgeeft, en, 

64. Ingeval van conversie van niet hier te van de niet hier te lande opgemaakte stukken, 
lande opgemaaktestukkenkunnende oude stuk- door hem die ze hier te lande uitgeeft, in om
ken ongezegeld blijven, wanneer de nie.uwe, die loop brengt, overdraagt, v:erpandt, of in be
daarvoor in de plaats worden uitgegeven, leening_ geeft of ter aflossing of conversie 
van behoorlijk zegel zijn voorzien. aanbiedt. 

65. Het zegelrecht; dat betaald is voor 70.Niet van zegelrecht vrijgestelde stukken 
behoorlijk gezegelde voorloopige _bewijzen van zijn niet leverbaar, v66rdat zij behoorlijk 
starting, wo'rdt teruggegeven of ven;ekend voor gezegeld zijn. · 
zoover het zegel op die bewijzen van starting 71. De Directie van· het Grootboek zal 
door 's Rijks ambtenaar is vernietlgd· en zij geene certificaten Nationale Werkelijke Schuld 
door behoorlijk gezegelde stukken zijn vervan- viseeren, welke niet van behoorlijk zegel zijn 
gen. voorzien. 

De teruggaaf moet worden gevraagd en de 72. Hij die niet behoorlijk gezegelde effec-
verrekening moet plaats hebben -binnen tien ten in ontvangst neemt is verplicht_ die _stukken; 

,jaren na de zegeling der voorloopige bewijzen onder opgaaf aan 's Rijks ambtenaar van naam 
van-starting. en woonplaats van hem, van wien zij zijn 

66 . . Geen afzonderlijk zegelrecht is v:erschul- ontvangen, binnen acht dagen na de ontvangst 
digd van aktl)n van overdracht of volmachten te doen zegelen, en is 'bevoegd het daarvoor 
tot overdracht, welke gesteld worde_n op. de betaalde van hem, van wien hij de stukken 
behoorlijk gezegelde effecten, waartoe _ zij be- ontving, terug te. vord_eren. 
trekking hebben. · . Zij ·die eenig volgens <lit - hoofdstuk met· 

67. Nieuwe stu!<]i:en, uitgegeven ter ver- zegelrecht belast effect hebben uit te geven, 
;vll,nging van andere, zonder eenige verandering in omloop te brengen, over te dragen, te ver
m de rechtsbetrekk\ngen, kunnen zonder panden, in be!eening te geven, ter aflossing 
betaling word en gezegeld, indien, met. inacht- of ter conversie aan te bieden, . af ·te lossen 
neming van de daarvoor door Onzen Minister of te converteeren, of daarvoor certificaten 
_van Financien te stellen regelen, wordt aange- van een administratiekantoor hebben uit te 
~oond, dat cl~ oude stukken behoo_rlijk zijn geven, zijn verplicht -de niet behoorlijk ge- ' 
gezegeld. zegelde stukken v66r het verrich~n van een 

Deze bepaling geldt niet bij splitsing of dier handelingen te doen zegelen, en zijn be
samenvoeging van stukken, tenzij ten genoegen · voegd het daarvoor ]?etaalde ·aan hunne. last
_van Onze!J. _Minister vaIJ. Financien wordt .gevers of meesters in rekening te brengen, 
aangetoond, dat de oude stukkeJl nim!)ler 73. Iedere overtreding van het vorige 
hier te-lande in omloop zijn geweest ... In dit artikel wordt gestraft met eene boete-van hon. 
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,derdmaal het niet betaalde recht, <loch ten Onder effecten worden in dit hoofdstuk 
minste honderd gulde,n, voor ieder stuk, ten verstaan inschrijvingen-grootbciek en ~lie stuk
-o_pzichte waarvan de overtreding is begaan. ken, die onder welke benaming ook, gerang-

'. Zij ·. die aUeen of -met- anderen zijn b·elast schikt kunnen worden onder de effecten of 
met het bewaren van effecten, t_er zake waarvan publieke fondsen. 
door administratiekantoren certificaten zijn 76. De ill het -vorige artikel genoemde 

-uitgegeven, en zij die de certificaten mede personen zijn verplicht, binnen· drie dagen na 
onderteekend hebben .zijn hoofdelijk aarispr~- den aankoop of verkoop van eenig effect, een· 
kelijk voor de -boeten, welke. wegens )let niet behoorlijk gezegelde nota daarvan af te geven 
behoorlijli: iegeJen van die effecten -of certi- -of te zenden aan hem, ten behoeve· van wien 
ficaten zijn verbeurd. een dier handelingen plaats had. . 
. 74. -Aan het bij dit hoofdstuk vastgestelde Eene gelijke verplichting rust, ingeval van, 

Z(lgelrecht zijn niet onderworpen : toewijzing van effecten, op ieder, die de -gelegen-
. .a. de -·effecten, v66r' het 0in werking treden -- heid tot - vet!rrijging daarvan bij inschrijving 
dezer wet hier te lande opgemaakt. · of op andere wijze heeft opengesteld. 

Deze effecten blijven onderworpen aan het Voor iedere overtreding van dit artikel 
zegelrecht, dat daarvan. verschuldigd was wordt verbeurd eene boete van honderdma~l 
-volgens de wetten, welke op het tijdstip vaµ het niet betaalde _ recht doch ten minste vijf-

. d!J opmaking in werking waren ; honderd gulden. 
-- b. de effecten elders dan hier te lande op- 77. De nota vermeldt den naam van hem, 
gemaakt en hier te lande reeds van behoorlijk die haar afgeeft of verzendt ·en van hem; 
zegel-voorzien. ten behoev:e van wien de aankoop of verkoop 
.. De door kantoren ·van administratie v66r plaats had of aan wien de toewijzir>g geschiedde, 
de invoering der wet· van 3 October 1843 den aard der '\'erricliting en het bedrag van 

- (Staatsblad no. 47), _ uitgegeven · certificaterr iederen aankoop, verkoop_ of toe~ijzing. 
Nationale Werkelijke Schuld, welke ongezegeld Indien de nota wordt afgegeven_ door eeri. 
zijn, worden beschouwd van zegelrecht te zijn makelaar, commissionair of antler persoon, die 
·vrijgesteld. van cten handel in_:__ of het uitgeven van effec

HOOFDSTUK IX. 

Van het zegelrecht van nota' s van makelaars en 
commissionairs in effecten, enz"' 

75. De nota .~ al dan ni~t_o'nderteekend-
-waarbij een makelaar, commissionair of antler 
persoon, die -van den handel in- of het uitgeven 
van' effecten zijn g~woon qeroep maakt, opgaaf 
doet van-,het bedrag, dat i~ te_ betalen of te 
ontvangen door bem, voor wie;;.s rekening de 
iri de nota vermelde verrichting plaats had, 
ter zake_van een aankocip of verkoop van eenig 
effect, onverschillig of al dan niet levering plaats 
-heeft, is onderworpen aan een recht van vijf 
cent- van iedere, honderd gulden. -

Aan hetzelfde recht is onderworpen de nota, 
houdende opgaaf.. van het toegewezen bedrag 
ter- zake van inschrijving ):>ij gelegenheid· van 
eene uitgifte van effecten. , 

Het recht is verschuldigd over het bedrag 
van iederen _aankoop, · verkoop en, toe~ijzing 

, en wordt berekend over l'.'Onde sommen. van 
f 100 tot een bedrag van f 500, boven de f 500, 
over ronde sommen van f /,00 tot een bedrag 
van f 10,000, en boven de f 10,000, over ronde 
sommen van f 1000. 

Het recht wordt voldaan door gebruik ;,,an· 
plakzegeJ. 

ten zijn _ gewoon beroep maakt,.· wordt, zij 
·van een' doorloopend -volgnumlller voorzien 
en getrokken uit een register met stok, waarvan 
al de bladen genummerd zijn.- V66r het in 
gebruik nemen van .·het register wordt dit 
op den stok door een door Ons aan te wijzen _ 
am btenaar gewaarmerkt. Op· den stok word t 
een afschrift vai:i de nota ·overgen~men ; daarop 
w~rdt tevens· .het bedrag van het in rekeni:0:g 
gebrachte zegelrec,ht aangeduid op door Ons 
aan te geven w'ijze. 

Indien volgens· die vermelding- te weinig 
zegelrec1i.t in reke_ning is gebracht, wo;dt het 
te weinig betaalde recht .van- den houder van 
het register _ ingevorderd; behoudens diens 
verhaal op den schuldenaar. · 

Het register in dit artikel bedoeld moet 
gedurende drie jaren,- ingaande met de laatste 
boeking op den stok, bewaard blijven, ten 
einde daarvan overeenkomstig' artikel 18 inzage 
te geven. 

Eene boete van vijftig gulden wordt' ver
beurd: 

indien de nota niet voldoet_ aan de bij dit, 
artikel gestelde eischen ; 

indien niet voidaan is aan het voorschrift 
van het derde "lid van dit artikel. 

'78. Hij .die een aan zeg_el~echt onclerworpen 
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nota ontvangt, welke niet- of niet behoorlijk 
gezegeld is, is verplicht deze binnen veertien 
dagen na-de ontvangst nit te reiken aan 's Rijks · 
ambtenaar. 

Hij die geen nota ontvangt is eveneens ver
plicht daarvan, binnen veertien dagen nadat 
de -aankoop, verkoop of toewijzing hem bekend 
is ge~orden, kennis te geven aan- 's Rijks 
ambtenaar. 

Hij die aan een dezer verplichtingen niet 
voldoet is aansprakelijk voor de boete ingevolge 
artikel 7 5 verbeurd. 

79. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd yoor : 
1 °. de nota betreffende een aankoop of ver

koop van eenig effect, afgegeven of gezonden 
aan een der in artikel 77, tweede lid, genoemde 
personen, indien deze hier te lande gevestigd 
is, mits uit de nota blijkt, dat zij niet bestemd 
is om aan een antler te warden_ uitgereikt; 

2°. de nota betreffende eene toewijzing van 
effecten, indien te zelfder zake reeds een 
behoorlijk gezegelde nota is afgegeven of 
verzonden door hem, die de gelegenheid tot 
verkrijging der effecten bij inschrijving of op 
andere wijze heeft opengesteld, mits van _deze 
afgifte of verzending en van het gebezigde 
zegel in de eerstbedoelde, nota melding wordt 
gemaakt; en 

30_ een duplicaat-nota, indien te zelfder zake 
reeds eene behoorlijk gezegelde nota is afge
geven of verzonden; mits van deze afgifte of 
verzending en van het gebezigde zegel in de 
duplicaat-nota melding wordt gemaakt. 

80. Onverminderd de straf, gesteld op het 
niet afgeven van een nota en op de afgifte 
van een niet behoorlijk gezegelde nota, ver
liest hij die een dezer overtredingen begaat 
a.Jle recht op loon of vergoeding voor de ver
richte werkzaamheden. Indien het loon of 
de vergoeding betaald mocht zijn, kan het 
bedrag daarvan, als onverschu!digd betaald, 
word.en .teruggevordercl, mits die terugvorclering 
in rechten gevraagd worclt binnen vijf jaren 
na de betaling. 

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk, in
dien geheele of gedeeltelijke kwijtschelding of 
teruggave is verleend van de boete, welke 
volgens artikel 76 is verbeurd. 

81. Het zegelrecht van de in dit hoofdstuk 
bedoelde nota's is verschuldigd door hem, te 
wiens behoeve de in de nota vermelde verrich
ting plaats had. 

HooFDSTUK X. 

Van de vervo/g,:ngen, verjaringen, enz. 

82. Behalve zij die volgens de voorgaande 

artikelen de zegelrechten en boeten moeten 
dragen of voor de betaling daarvan kunnen 
warden aangesproken, zijn tegenover den Staat· 
vooor de zegelrechteri en boeten hoofdelijk 
aansprakelijk : · 

a. de onderteekenaren vJn onderhandsche 
akten; 

b. zij die de aan zegelrecht onderworpen 
registers houden of door anderen doen houden. 

, De naamlo~ze vennootschappen, de weder-
. keerige verzekering- of waarborgmaatschap
pijen, de co6peratieve- of andere rechtspersoon
iijkheid bezittende- vereenigingen en de stich
tingen zijn aansprakelijK voor de boeten, welke· 
door hare bestuurders of vertegenwoordigers
m deze hoedanigheid zijn verbeurd. 

Indien eene overtreding dezer wet is begaan 
door een lid eener burgerlijke maatschap of 
eener vennootscbap onder firma als zoodanig, 
is ieder der leden van de maat- of vennootschap 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
de rechten en boeten. 

Al de beheerende vennooten eener comman
_clitaire vennootschap zijn hoofdelijk aansprake
lijk voor de betaling van de rechten en boeten, 
verschulcligd ten gevolge van eene overtreding 
dezer wet, door een hunner als zoodanig be
gaan. 

De werkgever is aansprakelijk voor de recb
ten en boeten versclmldigd ten gevolge van han
deli~gen door personen in zijn dienst als 
zoodanig verricht. 

83. Met het ~psporen van de feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn belast de ambtenaren 
van de rec,istratie en van het ·zegel. 

Zij maken 'van hunne bevi~cling proces
verbaal op, tenzij het niet- of te weinig betaalcle 
recht en de lJOete onmicldellijk warden betaald. 

De processen-verbaal van overtreding ten 
aanzien van de in artikel 51 vermelde stukKen 
bevatten den letterlijken inhoud van die stuk
li:en · met al de daarop gestelcle verklaringen 
en handteekeningen ; die van de stukken, in 
de artikelen 60, 61 en 62 vermelcl, en van de 
stukken, welke overeenkomstig artikel 20 ter 
zegeling zijn aangeboden, bevatten · den let
terlijken inhoud van die stukken, voorzoovee 
zulks ter beoordeeling van het gevorclerde 
recht eii de boete noodig is, eveneens met 
al de daarop gestelde handteekeningen; de 
processen-verbaal verdienen, behoudens tegen
bewijs, ook te <lien aanzien volleclig geloof. 

De in bet eerste lid becloelde a.mbtenaren 
zijn verplicht alle stukken, waarin eene over
treding dezer wet is begaan, voor zoove1 die 
niet oncler ambtenaren in hunne betrekking 
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blijven berusten, aan te houden voor, het 
-constateeren de; overtreding. 

De in het derde lid bedoelde stukken worden 
binnen vier en twintig uren teruggegeven ; 
-de overige stukken· worden teruggegeven, in~ 
-<lien de bekeurden door mede-onderteekening 
~an het proces-~erbaal de · daarin vermelde 
,daadzaak erkennen of het recht tot vervolging 
-door betaling of op ande~e wijze is vervallen. 

Ingeval van vervolging wordt het proces
verbaal "met het dwangschrift beteekend. 

84. ' Met h~t opsporen van overtredingen 
-dezer wet ten aanzien van de in de boofdstlik
ken III, V en VII genoemde stukken zijn 
-ook belast alle andere ambtenaren van 's Rijks 
·be1astingen en de in artikel 8 onder 1° tot en 
met 40 en 6° van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen. 

Zij zijn verplicht de stukken, waarin de 
overtreding· is begaan, ~an. te houden-' en van 
die aanhouding een proces-verbaal op te maken, 
dat binnen twee dagen met die stukken ·wordt 

· toegezonden aan een _ontvanger der 1'egistratie, 
die daarmede handelt overeenkoms•tig het vorige 
artikel. 

85. Voor de beslissing van alle· geschilleri 
-over invordering. en terug,,ordering van rech
. ten en boeten, voor de vervolging tot betaling · 
van rechten en·boeten ~n voor de terugvordering 
van betaalde rechten en boet.en gelden de 
-daaromtrent in de Registratiewet 1917 voor
komende bepalingen. 

86, Het bewijs · door ·getuigen is toegelaten 
ten aanzien van alle overtredingen dezer wet. 

87. Door ·verloop van twee jaren verjaren: 
1 o_ de vcirdering van recht, verschuldigd 

wegens jachtakten, te rekenen van het verstrij
ken. van ·den termijn waarvoor 'die stukken 
geldig waren ; , 

2°. de vordering van aJ!e ander·e rechten .en 
van de ·boeten, volgens deze wet verschuldigd, 
te· ~ek'enen van den dag, waarop akten of stuk
ken, waaruit de schuldplichtigheid blijkt,. ter 
kennis gekomen zijn· van 's Rijks ·ambtenaar. 

Het recht tot terugvordering van onver
schuldigd aan 's Rijks ambtenaar betaalde 
zegelrechten en boeten vervalt door- verjaring 
na twee jaren, ingaaride met den dag der 
betaling. 

88. De verjaring wordt gestuit door rechts
,-orderingen, beteekend aan hem, wien men de 
verjaring wil beletten, · v;6or het verstrijken van 
den termij~; ~ls eohter· de aangevangen rechts
vordering gedurende een jaar niet wordt voort
gezet, is de·vordering vervallen. 

89. Met dezelfde straf, als in artikel 222 van 

het Wetboek van Strafrecht is bepaald,. wordt 
gestraft · nij die opzettelijk een plakzegel, da t 
gebruikt is, verkoopt, te koop aanbiedt, af
Jevert, ten verkoop in voorraad heeft, hinnen 
het Rijk in Europa· in voert of ander~aal ge
bruikt, als ware net nog niet gebruikt. 

Met dezolfde straf, a]s in artikel 225 van het 
W etboek · van · Strafrecht is bepaald, wordt 
gestraft: 

1 °. hij die opzettelijk het afschrift, bedoeld 
in het derde lid van artikel -77 dezer wet, -val
schelijk opmaakt of ·vervalscht, met het oog
merk om- het als echt en onvervalscht te _ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken, 
indien uit dat ge1ruik eenig nadeel kan ont
staan; 

2°. hij die opzettelijk op dit afschrift·eene met 
de waarheid strijdige vermelding do·et omtrent 
het bedrag van het·ih rekenh1g, gebracbte zegel
re,cht, indien ui t die vermelding eenig nadeel 
kan ontstaan. · -

De in dit, artikel genoemde feiten warden 
als m:isdrijf bescho~wd·en ter terechtzittihg aan
hangig gemaakt op de wijze; bedoeld in artikel 
141, 1°. van het Wetboek ,an Straf,ordering. 

HooFDSTUK XI. 
,</lot- en . o~ergangsbepali~ge.n . 

90. Het recht, betaald voor het van wege 
het Rijk uitgegeven gezegeld papier, voor het 
stempelen van ·buitengewoon gezegeld, papier 
en •voor gekochte plakzegels wordt, behoudens 
de uitzondering · in artikel 65 vermeld, niet 
teruggegeven, al is het papier en a_! zijn de piak
zegels ook onnoodig gebruikt of verklad. 

Onze Minister ·van Financien is echter be
voegd .om, -i~ door hem aan te wijzen gevallen, 
en onder door hem vast te stellen voorwaarden, 
mi],chtiging te verleenen tot inwis~eling of over
stempeling van gezegeld papier en tot inwisse
lmg va_n plakzegels. 
:91.- · WU behouden Ons voor: 

in bijzondere gevallen kwjjtschelding, ver, 
mindering of teruggave te verleenen van recht 
en boeten ;· 

den Raad ,an State gehoord, in het algemee~ 
belang, vrUstelling ,an recht te verlee::ien voor 
_bepaalde soorten van niet aan evenredig rec.nt 
onderworpen stukken. 

92. In de termijrien, bij deze wet ,astge
steld, is niet begrepen d~ dag van welken zij 
beginnen te loopen, doch we! die waarop zij_ 
eindigen. 

Indien de laatste dag van een termijn valt 
op een Zondag of op een daarm_ede gelijkgestel
den dag, wordt de termijn verlengd tot den 
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eersten daarop volgenden dag, welke· geen 
Zondag noch een daarmede gelijkgestelde 
dag is. 

Met' den Zondag worden ten deze gelijk
gesteld : de Nieuwjaai:sdag, de Christelijke 
Tweede Paasch- en Pinksterdag, de beide 
Kerstdageri en de Hemelvaartsdag. _ 

93." Van wege het Departement van Finan
cien wordt een afdruk van elken nieuwen zegel
stempel, op het midden van een vel papier ge
scbro~fd of geslagen, nedergelegd ter griffie vari 
den Hoogen Raad, van de gerechtshoven en 
arrondissements,rechtbauken, ·en wordt een 
gelijke afdruk toegezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

94. Gedurende negen maanden na de·iuvoe
ring dezer wet kan het nog ongebruikte. van 
wege bet Rijk uitgegeven gezegeld papier, be
doeld in artikel 11 der wet van 3 October 1843 

· (Staatsbli.td n°. 47), alsmede het nog niet ge
bruikte van wege het Rijk uitgegeven papier, 
bedoeld in a:rtikel 20 dier wet, bij de met zegel
debiet belaste ontvange'rs · worden ingewisseld 
tegen antler gezegeld papier van gelijke of van 
hoogere w'aarde, met bijbetaling van het supple
toire recbt, zoo dat verschuldigd is. 

95. Belangbebbenden kunnen gedurende 
· · negen maanden na de iuvoering dezer wet bet 

in het vorlg artikel vermelde nog ongebruikte 
gezegelde papier, alsmede ongebruikt papier, 
dat v66r die iuvoering buitengewoon gezegeld 
is, aan de kantoren van het buitengewoon zegel, 
tegen beta.ling van het suppletoir ·verschuldigde 
recht, doen bijstempelen, of voor d~t papier, 
tegen ~ernietiging van den afdruk van den 
zegelstempel, antler papier buitengewoon doen 
zegelen, in welk geval het vroeger betaalde 
recht in n,indering wordt gebracnt. 
- Pe vorm van den voormelden bijstempel 
wordt door Ons bepaald. 

96. Het gezegeld pa pier, dat bij de invoering 
dezer wet nog · onbeschreven voorhandeu is 'in 
de door de bewaarders van de hypotheken, het 
kadaster en de scheepsbewijzen gehouden wor
dende dagregjsters en register~ van in- en ov~r
schrijving, wordt in rekening gebracht, also£ het 
volgens deze_ wet gestempeld ware, 

Deze niet bijgestempelde registers kunnen 
zonder verbeurte van boete door de kanton
rechters ·geteekend en gewaarmerkt worden. 

Het recht, betaald. voor gezegeld pa pier, dat 
bij de hvoering dezer wet nog onbeschreven. 
voorhanden is_in de registers van den burger
lijken stand wordt teruggegeven, indien die 
teruggave wordt gevraagd binnen negen maan
den na die in ,'oering. 

97. Van de nog onbeschreven gedeelten ,an 
an- ere registers dan de in het vorige artikel 
be oelde, ka11 het suppletoire zebelrecht ge
du ende twee maanden na de invoering dezer 
we . worden ·voldaan, tegen eene door 's Rijks. 
a btenaar op elk register t~ stellen kwitanti~. 

edeeltelijk onbeschreven bladeri worden als 
ge eel onbeschreven beschouwd. 

8. Alie vroegere ,,etten, wetsbepalingen en 
we telijke verordeningen betrefl'ende bet recht _ -
va zegel worde'l b\j het in werking treden dezer 
we afgeschaft. · 

ehoudens de hier m volge 1de bepalingeu, 
blij en zij echter van kracht ten aanzien mn 
all vroegen opgemaakte nog van kracht zijnde 
st en, '\',aarvan het zegelrecht ~66r dat tijd-

verscbuldigd was. 
dien dat zegelrecbt niet is ,oldaan,_kun,en 

die stukken, binnen zes maanden na het in 
we · g treden· dezer wet; zonder betaling van 
hoe e gezegeld worden tegen voldoening van 
hot verschuldigde recht aan 's Rijks ambtenaar. 

a het in werking treden dezer wet worden 
gee rechteii en boeten van zegel gevorderd 
we ens v66r dat tijdstip opgemaakte stukken 
bet effende verzekeringen; ii:dien die stukken 
vol et,s deze wet van zegelrecht zouden zijn 

· vrij esteld. 
I dere verzekeraar wordt ontheven van zijne 

ver lichting tot voldoening · van rechten en 
boe en van zegel verschuldigd "'egens door hem 
_v66 - hat in Werking treden dezer wet onder
tee ende, niet in het vorig lid genoemdo stukken 
bet effende verzekeringen, door binnen zes 
ma den na dat tijdstip aan 's Rijks ambtenaar 
te v ldoen een bedrag van drie duizend gulden 
of e n bedrag, berekend naar vijf en. twintig cent 
per olis voor alle v66r het ip. werking treden 
dez r wet door hem onderteel,:ende, nog van 
kra t zijnde, niet behoorlijk gezegelde polissen, 
wa,a ·bij eene citkeering van_meer da,1 vijrtien
hon erd gulden aan kapitaal of twee gulden 
per eek aan renten verzekerd woi:dt, en waar

et a:_i,ntal bij een,e door hem ondert_eekende 
ver aring aan 's Rijks ambtenaar wo:rdt opge. 

derd 

Indien dit aantal te laag wordt opge
' heeft· geenerlei on theffing plaa ts en kan 
etaalde bedrag niet worden teruggevor-

0 erigens zal de tijdige voldciening van een 
der enoemde aan 's Rijks ambtenaar te_betalen 
bedr gen tengevolge· hebben, dat _alle in den 
aanb f van -bet vo_Fig lid bedoelde stukken 
geac t worden behoorlijk gezegeld te zijn. 

V or de toepassi.1g _dozer bepahngen worden 
·bewi zen van aandeel en akten van deelneming 
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in onderlii1ge verzekeFingen met polissen gelijk 2. Aan bet eerste· licrvan artikel 40 van 
gest3ld. voorrioemd besluit. wordt toegevoegd de vol-

99. · Notarieele akten, als in artikel 56 be- gentle bepaling :. _ _ _ _ 
doeld,- na het h-1 werking treden dezer wet ver- - .,e. _ door overschrijving van de postrekening 
led~n, warden gratis geregistreerd. van den Staat-op de, door den.tot rente-ontvangst 

Op de v66r het in :werking treden dezer wet. ,gerechtigde,aan te.wijzen, ,,postrekening". 
opgemaakte ,akten en stukken_ van den hierlJe- [,_, 3,.,:/Het \vierdo lid v~n: artikel 40 van _v._<ior- _ 
doelden- aard" blijven · de bestaande bepalingev 'noemd besluit wurdt-gelezen': 
van toepassing. .,De kosten var. toe7.endili°g; aangifte en over-_ 

100.- Deze _ wet zal -kunnen· wor_dert aan- . schrijving worden · op de toe te zenden of ovei.-
·gehaald als :· ,,Zegelwet 1917". Zij treedt)n te schrijven rentc, ingehouden".- · · 
·werking op een nader·door Ons te bepalen-dag. 4. Artikei'41 van voorn_oemd besluit wprdt 

Lasten- en bevelen, enz, gelezen: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten.Maart ;,Bij betalingen overeenkomstig bet bepaalde 

1917. in het ·vorig artikel antler b, c, d en· e strekt 
WXLRELMINA. 

De Minister ·van Financii!n, TREUll. 
(Uitgeg. 7 April 1917.) 

22 · Maart 1917~ BESLUIT, houdende \vijziging. 
en aanvulling- · van het· Grootboekliesluit 
1913. s. 245. 

._WIJ .WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht· van Onzeh. Minister van 
Finimcien, van _d·en 6den Maart _1917, n°. 131, 

. afdeeling Generale Thesaurie ; · 
Overwegende, dat het weiischelijk .is ge

bleken eene wijziging aan te brengen in art- -
ker 23 van het Grootboekbesluif 1913 (Staats
:blad n°,_845) en voorts om, in verband met-de 
invoering van den Postcheqne- en Girodienst,, 
het mogelijk te maken, dat de· renten van de 
in de· .Grootboeken A ingeschreven kapitalen 
betaald ·wordenc __ door <iverschrijving op .eene 
pdstrekening ; 
. Den Haad · van Bt;ite gehoord, (aclvies van 
_den 13den Mail.rt 1917, n°. 29); 

Gezien ·het nader rapport van Onzen Minis
ter van ·Financien, van den 17den Maart 1917, 
n°. 151, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan- te be
pa)en: 

Art.· 1. In. artikel 23, tweede, lid, van het 
Grootbcekbesluit 1913 (Staatsblacl n°. 345) wordt 
gelezen": 

a. de aanhef van het bepaalde onder letter e: 
,,de door de geschreven of gedrukte handteeke

- · ning van Onzen Ministe·r van Financi~n be-_ 
krachtigde verklari_ng" 

b .. - de aanhef van het bepaalde onder letter g: 
-,,eene door de ·geschreven of gedrukte hand
teekening van den Agent van bet .i\linisterie 
v~n .Financien en van den ambtenaar, belast 
met het geldelijk _beheer. bij het Agentschap 
van het Ministerie :,an ::b'inancien, bekrachtigde 

. . 
verklaring luidende". 

onderscheidenlijk het bewijs van de verzending
van deri postwissel, -.van den aangeteekenden , 
brief, het bericht van ·de .Nederlandsche Bank 

.. en het bericht · van bet Postkantoor, dat de 
oversehrijving heeft ·: plaats gehad, den Staat 
tot _volkomen kwijting tegenover hem,, op wien; .. 
aanvrage de verzending of oversehrijving beeft 
plaats · geha1i, behoudens de aansprakelijkbejd 

-_voor eene n_airwkeurige tenuitvoerlegging·van 
die. aa~vrageri, ·en de -aansprakelijlfoeid i~ge
volge de wet op de brievenposterij e~ de tot 
·uitvoering van_die wet gegev~n voorschriftep". _ 
_ _ 5. Artikel 44 van voornqemd beslµit wordt 
gelezen __ : 

.,De toezending van -postwissels, die xan 
aangeteekende brieven,_ de opdracht tot ~nr- · 
schrijving in de :boeken van de Nederlandsche 
Bank en die tot overschrijving _op esne post-

. rekening -een- en antler als in artikel 40, ondoi-. · 
b,- c, -cl en e )_edoeld, geschiedt zoo spoectiis _ 

,mogelijk ·en in ;ieder geval binnen 8 dagen Jiu 

_ deh' ver:,,aldag der rente"-of, •indien het ~aldo·--_. 
biljet cna den vervaldag is ontvangen, binnen 
8 dagen na den <lag dier ontvangst". 

On-ze Minister van Financien is-belast met de - -
uitvoering van <lit besltiit, dat ln het Sta_atsblad 
en in 'de Staat~co1want zal worden ·geplaatst 
011 -\yaa_rvan afschrift zai warden gezonden 
aan den Raad van State·. 

's-_Gravenhage,· den 2~~ten ·Maart ·1917. -
- WILHEL~INA. 

De_ Minister van Financie'n, TREUll, 

(Uitge_q. 10 April Hl17.) 

22 Maart 1916. _ BEsiuu, tot nadere wijziging 
·van het Koninklijk besluit van 26 Maart _ 
1895 (Staa/sblad n°. 37), tot aan~ijzing 
van eenige getnigschriften en diploma'&_ 
alsbedoeld in de artikelen 3 -en 9 der wet 
Yan 25 December 1878 (Staatsblad no. 222), 
houdende regeling der ,:.oorwaarden tot 
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verkrijging der .bevoegdheid ·van arts, tand- · ,en waarvan afschrift· zal w'ord'en gez6nden ·aa1i 
~rts.,apotheke\•; vroedvrouw en apothekers- ,· de Raad van State: 
bediende, aa~ge:vuld bij . dQ: wetten van . ' -Gravenhage, den 22sten ·Maart .1917 .. · 
~8 Juni 1881 ·-(Staatsblad n•. 103) ,eh :van :WILHELMINA.. 
;l6 October .!8_89 (Staatsbla-d n°'. 137) en· 
gcwijzigd.°bij de wett_en van 12 Decen'lber 
1892 (Staati,blad n°. 261), van 2r J.uni 
1901 (Staatsblad_n,0.-157); van 27 April 1904 
(Staatsblad n° .. 81), van 16 Juli 1907. 

De Mi\iiste,· van ·§taat, 
· Ministe,· van Binne,1/andsche Za ken. 

.·_QoRT ,V.. D .. LINDEN. 
(Ui(qeg. 21 .April 1917.) 

· - (Staat,ob/ad _11°. :!12) .en van 28 April' 1913' 22 Ma art 1917. B11:sLUIT, tot wij,oii,:ing· van 
(Staatsblad Ji0 • '166)' ,.S. 246. het Koninklijk besluit van ·11.i\iaart 1914 

(Staatsblacl n° .. 
1

148), betreffe~de regeling . 
vim het examen als apothekers-adsistent.· 

. WlJ WILHEL?llINA, ENZ. 

. 'Op de voordracht va~ Onzcn ~lfoister, van 
Staat, 1\-Iinister van Biri.ncn\andsche: Zakeri-, van_ 
5 Februari. 1917, n°: 1393, afdeeling V.olksge, 
zondheid en· Arm,vezen ; 

Gelet ·op ·:de artikelen 8 en-9 der wet van 
25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), houd~1i
,de regeling der- voorwaarden tot verkrijging 
<lcr bevoegdheid van arts, .timdarts, apotlleker, 
-vroedvrouw en apothekersbediende:-aang-evuld 
•bij de· ,vetten :van 28 J uni 1881 (Staalsblad ti0 • 

103) en·van 26 Octob~r 1889 (Staatsblad_n_0 • l<l'i'.) 
<'ii gewij~igd bij de wetten van 12 D.ecember 
1892, (Staatsblad n~. 261), van 21 ·Jrnii 1901 
(Staatsblcid n°·. 157),'van 27 April 1904 (Staats
blad n•. 81), van -16· JuJi 1907 (Staatsblad ri 0 • 

'212) en. van 28 April 1913 (Staatsblad n°. 166); 
Gezien . de :adviezeri van de·· Benateil der · 

Hijks Universiteiten; 
Den Raad van State gehoord-(advi~li van 

6 Maart-)917, n•. 23); 
Gelet.op het nader rap'p6rt van Onzen VOOI'· 

rioemden Minister van 16 1\iaart · 1917, n°. 
2938, afdeeling V olksgezond_beid en Armwezen; 

· Hebben goedgevondel\ en verstaan =·· · 
ie bepalen: 

Eeiiig arfikel. 
lit art.: 5 van het Koninklijk brsluit ,~an 26 

Maifrt 1895: (Staatsblad n°. 37), zooals dat .be, 
sluit laatste!ijli: gewijzigd is bij Ons. besluit 
-van 25 -Juli 1.913 (Staatsblad n°. 333) wofdt 
iusschen ,,Duitschlµnd en G1'oot., Britaniiii ·e1i 
Ierland"' ingelascht :·. ,, Rusland". 

Na het ·bepaalde onder b van ee'rstgenoemd 
besluit· :woi-dt geJezen: 

c .. het diploma -van met goed gevolg afgelegd 
.,examen de medeci_n,dentist~", verkregim aap 
de Keizerlijke Universiteit, te Gharkow; . 

le.tters c, d, ·e, f;· g, h ·en i van eerstgerioernd. 
b·esluit 'ivorden achtere~nvolgens letters d, e, f, 
g, h, i en f ·" 
· Onz·e MiI\ister van • Binnenlandsche Zaken 

is 'belast 1'11et de llitvoering -van dit besluit, 
hetwelk in h~t [Jiaatsblitd zal word en geplaatst. 

8. 247. . . 

VIJ WILHELi\IJ,NA, ENZ. 

. p de voordracht vari On.zen Minister van 
.St at; Min.ister van· Binnenlandsche Zaken, 

12 Feliruari '1917', n°. 1176, afd. Yolksge-·· 
zo dheid en Armwezen ; 

en Raad van, State gelioord. ,(ad vies v.an 
6 .. iaart 1917 ii.0 : 32);,· 

elet op. het . nader rappo·rt. van Onzen 
rnoemden- Mfoister ·-van 16: Maart 191i,' 

-n~ 2939; afd. Volksgezondheid en Arm.wezen ;· 
Hebben ·goedgev~nden en verstaan :· . 

oor het vooriaatste lid van Ons ·besluit.v:ari 
11 Maart 1914' (Staatsbldd n°. 148) wordt het · 
·vo gende ingelascht: 

;zij; · die _ een diploma of e~n getuigs~hi'ift 
o rleggen, waaruit blijkt,-dat hun imtwikke
li gsgraad · geen geringere is, dan ·die van de 
be itters van· een der· be.wijzen in het vorig~ 
Ii ,genoen1d, kunnen ·worden vrijgesteld van 
h t examen in de vakken a-h •. 

p een daarto.e strekkend voorstel van den 
orzitter· der examineerende ~ommissie· be

s! st Onze Minister van Rii:inenlai:idsche Zak'en. 
nze Minister van . Binnenlandsche. Zaken 

is belast met · de uitv6ering 'van -cl.it ·Besluit, 
d t in hct Staafsbla.d zal worden ·geplaatst en -

· w arvan afschrift zal worden ·gezonden aan 
. d n Raad van State. , . 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1917. 
WILHELMIRA. 

De Ministe.r van Staat, 
111 iniste,' van Binnenlqndsche ·zaken, 

. CORT V. D; LINDEN. 
(Vitgeg_; "21 Ap,-il 11117.) 

2- l\Iaart 1917. ARREST.van den Hoogen Raad. 
) Niet,ontyankelijkyerklaring der vcirde- · 
ring voorzoover .deze steunt op ;strijd met 
de· bepalingen der Hinderwet,- nu de admi
nistratieve- autoriteit. ·beslist, dat: d_e a1m
vrage'r (gedaagde) ·geen ve·rgunriing volgens 
do Hinderwet_ noodig·had.- , 
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Verplic.:hting van den rechter om met 
zulk ecn beslissing rekening te bouden. 
,, Beslissing" in den zin cler Rinderwet. 

(B. W. art. 625; Hinderwet art. l.) 

Voorzitter·: 

Jhr. l\'Ir. W. H. de Savornin Lohman. 

· Raden : Mrs. B. C. J. Loder, J. _A. A. Bosch, 
·C. 0. Sege~s en "H. Hesse. 

T. A. Deen, wonende te Rbenen, ten deze 
· :getreden in de rechten en .rechtsvorderingen 

van wijlen J. Deen, eischer tot cassatie ·van 
•een den 1 Mei .1916 tusschen den rechtsvoor

.. ganger van eiscber en den verweerder gewezen 
arrest van bet Gerechtshof te Amsterdam, 
.advocaat Mr. D. van der Goot 

tegen: 
:M. Lindenbaum, boekdrukker, handelende 
;onder den firmanaam M. Lindenbaum en C0 ., 

wonende te Amsterdam, verweerder in cassatie, 
.advocaat Mr. W. A. Telders, gepleit door Mr. 
:E. Goseling, advocaat te Amsterdam. 

Conclusie van den Advocaat-Generaa! Mr. 
J3e.sier. 

Bij inleidende dagvaarding. heeft de vader 
-van eischer in boofdzaak vergoeding gevorderd 
van de schade, welke zijn buurman, de gedaagde, 
bem toebracht, door de wijze, waarop de~e 
-diena parid bezigde tot bet drijven eener in 
1907 opgericbte en in 1913 uitgebreide drukkerij 
wnder daarbij rekening te houden met des 
-eischers rechten a.ls eigenaar van het daamaast 
_gelegen panel, waarvan de bruikbaarbeid als 
·.woonhuis door die wijze van handelen aan
-merkelijk verminde"rcl, ja gebeel opgeheven 
werd. Hij grondde deze vordf;ring zoowel op 
,de omstandigheid, dat de gedaagde in strijd 
handelde met de Hinderwet door zijne drukkerij 
·zonder de claarbij vereischte vergunning in 
werking te brengen en te bouden, a]s op bet 
-door clezen overtreden van het voorschrift 
_gegeven in art. 625 B. W., van zijn eigendom 
-.slechts zoodanig gebmik te maken, dat daardoor 
.aan de recbten van anderen geen hinder worde 
;toegebracht, 

Het eerste wapen is hem echter reeds bij bet 
-vonnis in eersten aanleg uit de hand geslagen. 
.Al ,strekte bet dispositief van dit vonnis alleen 
tot bet opleggen aan den eischer van een bewijs 

,door getuigen betreffende den door hem onder
vonden hinder, toch'_bevatte bet in zijn over
wegingen tevens eene niet-ontvankelijkver
kforing. der vordering, ·voor zooveel deze was 
,gegrond op overtrcding der Hinderwet. Bij het 

1917. 

bestrcden arrest werd· iµet bet gebeele- vonri.is 
ook deze beslissing bekrachtigd. 

Hiertegen richt de · eischer zijn . cassatie
middel, waarin tevens· de voor .deze beslissjng 
aangevoerde gronden · worden bestreclen . en 
hetwelk luidt : 

,,Schending, immers verkeerde toepassing 
door. het Hof van de artt. 150, 153, 155 en 156 
der Grondwet, 1 en 2 R. 0., 1, 2, 8, 9, n, 12, 
14, 15, 21, 22, en 29/er der Hinderwet en 625, 
626, 1401, 1402 en 1403 B. W., genoemde 
art,ikelen zoo op zicb zelve ala in onderling 
verband met elkaar, door nit de omstandigheid, 
dat bij de Hinderwe,t het verleenen van ver
gunning tot uitoefening van een hinderlijk 
bedrijf slechts door de·. adi:ninistratieve autori
teit kan geschieden, ten onrechte af te leiden, 
dat ook de beoordeeling-of in een bepaald geval 
vergunning wordt vereischt, uitsluitend aan 
die autoriteit zou toekomen, en op grond daar
van in een civielrechtelijk geding, strekkende 
tot bekorning van scbadevergoeding nit cinrecht
matige daad,' te beslissen, dat, wanneer • die 
autoriteit eene beslissing heeft genomen, die 
-beslissing ook door-den Recbter a!s onaantast
baar en bindend zou moeten worden aan vaard, 
zoodat, .nu op de door den verweerder gedane 
aan vraag tot vergunning voor uitbreiding zijner 
inrichting door de door bet Hof als daartoe 
bevoegd aangenomen gemeenteautoriteit was 
te kennen gegeven, dat voor die uitbreiding 
gecne vergunning overeenkomstig- de Hinder
wet werd vere1scht, strijd met de Hinderwet 
a!s grondslag der actie niet in aanmerking 
zou kunnen komen-; zijnde buitendien eene te
kennengeving, dat voor eene uitbreiding geene 
vergunning overeeenkomstig de Hinderwet 
·wordt vore1scht, geene beslissing' a]s· door die 
wet bedo~ld en zelfs ten eenenmale bij die wet 
onbekend." · ' 

Door den·verweerder is betoogd, dat dit mid
del niet tot cassatie zou kunnen leiden, omdat 
ook bij bet wegvallen van den grondslag der 
vordering, die gelegen is in bet beweerdelijk 
overtreden der Rinderwet, tocb de andere, het 
gebruik maken van bet eigendom op zoodanige 
wijze, dat daardoor aan dP uitoefening van 
des eiscbers eigendomsrecbt hinder werd 
toegebmcht, behouden bleef, en het lot der 
vordering cl.us niet van bet al of niet wegva!len 
van eerstbedoelclen grondslag, doch alle.en van 
den uitdag van het getuigenrnrhoor afhankelijk 
zou zijn. Terecht is hiertegen echter bij p!ei
dooi narnens eischer aangevoe·rd, dat wanneer 
juist mocht worden bevonden, dat verweerder 
.gehandeld heeft zonder de vergunning bij d0c 

12 
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:Hinderwet vereischt, ·c\eze·verplicht za] zijn hem 
.elke schad~, hoe gering oo_k, .die hem door die 
han<lelingeri is toege bracht,: te vergoeden, · ter
:wijl ·voor het ,;Iagen der ... vordering, voorzoover 
deze op den anderen grondslag is gebouw<l, het 
J;,ewijs noo'dig is van (!en aanmerkel(jken hinder, 

, :gelijk is beslist door Uwen Raa<l bij ·arrest van 
.30 Januari 1914 (W. 9648) (N. J. 1914 bi. 497, 
Red.). -Zoodanig bewijs nu is door hem we! 
_aangeboden, en-·cte feiten, welke hij daarvoor 
~telde, z\jn clan ook in het bekrachtigde-vonnis 
:voor het doe! we! voldoende geacht, doch het 
blijft natmirlijk onzeker, of hij in het leveren 
van dit bewijs geheel en ·al za] slagen, en zoo 
neen, of wat ten slotte zal ·komen va. t te staan 
door den Rechter o".er de feiteri, die in de waP,r
deering daarva-n vrij is, nog voldoende geoor
deeld zal worden. Rij -heeft dus bjj ·het be
houden van den verworpen grond~lag zijner 
vor<lering wel degelijk belang. 

Bij de bespreking van het cassatiemiddel stel 
ik op _den_ voorgrond, dat art. 8 1er 'Hinderwet 
geheel in het a]gemeen, aan het Gemeente
bestuu!' voorschrijft, op·het,gedaan verzoek om 
vergunning tot het oprichten (resp. uitbreiden) 
eener lnrichting zijne beslissing te ![even. _ Van 
de beslissingen; we!ke het geven kan, rioemt de 
wet het verleenen de,: vergnn'ning ( &rt. l ), al 
of niet onder zekere voorwaarden (art.. 12), en 
het weigeren der vergunning (a.rt. 11 ). Het 
spreckt echter ;,an zelf, dat ook nog andere 
beslissingen mogelijk zijn, zooa,ls eene onbe
voegdvei:klaring om op het verzoeh t-e be,lissen 
- b.v. wanneer .deze bevoegdheid .krachtens 
art. 16 aan Gedep. Staten to~komt - of een 
niet-ontvankPl\jkverklaring van het venoek, 
welke. o. ·a. noodig kan zijn, wanneer •- als in. 
het onderhavige geval - geoordeeld wordt dat 
de omstandigheden zich niet voordoen, waarin 
vergnnning wordt vel'f'ischt. Ook eenf, zoo
danige beslissing is eene beslissing in den zin 
van art. 14, vo0r het aanwezig zijn. waa:·van 
voldoende is, dat zij gegeven wordt als antwoord 
op het gedane verzo_ek, hetgeen naar: de v\jfde 
rechtaoverweging van het bestreden arrest hier 
het geval is geweest: 

De beslissing op het verzoek nu. wordt, be
-ho·ndens het, in art. 10 bepaalde, gegeven na 
een onderr.oek op tegen,praak, hetwclk is 
geregeld in de art-t. 6 en 7bis der wet. En dit 
gel<lt ,z;oowel van eene toestemmende of weige
rende beslis,ing als ,an eene andere, dt!S ook 
voor eene wE-lkP, a]s de ond0rhavige, inhoudt, 

·"ctat· de aanvrager geen vergunning behoeft, 
Daar al deze beslissingen gelijkelijk uitspraken 
z_ijn op een gedaan verzoek om vergunning en 

p gelijke wijze tot stand komen, staan z\i wat 1nm. 
indende kracht betreft. geheel op dezelfde lijn. 
En nit het geheele samt>nsteL de1· bepalingen. 

lijkt, dat <le Hinderwet de beslissing, welke t.en 
lotte gegeven zal warden uitsluitend aan het 
..emeentebestuur of Gedep. Staten en in hooger
er_o_ep aan de Kroon beeft willen voorbe)loi1den, 
aarnit- vo]gt, dat zij, hoe zij ook luiden mogen, 
oor den burgerlijken rechte.r·gindend en on·aan. 
astbaar is. · 

Door in dien zin uitopraak te doen heeft het 
of derhalve de in bet· midclel aa,ngehaalde · 
epalingen der Hinclerwet niet geschonclen of 
erkeerd toegepa.st. En evenmin is dit het
eval geweest met de aangehaa]de ,oorschriften · 
er Grondwet en der wet houdende Algemeene
epalingen. Deze toch betreffen alleen de· 
raag naar de bevoegdheicl der Rechterlijke 
acbt ten opziehte van de ingestelde vordering, 

och raken niet het bindend karakter van bij 
e beslissi:iJ.g, die op de vordering gegeven :wordt, 
er sprake komende en daaraan al of niet ten 
rondsfag te leggen uitspraken van andere

'ezagsorganen. 
Ik. concludeer tot verwerping van het beroep· 

n veroordeeling van eischer in de daarop
e vallen kosten. 

De Hoage _Raad, enz. ; 

0., dat. nit het bestreden a,rrest en ·het daa,rin 
oor wat de feiten betreft overgenomene nit 
et vonnis der Arr.-Rechtbank te Amsterd~m 
an 1 Maart 1915 (N. J. 1915 b!. 820, Red.), 
lijkt, dat wijlen ,Jacques Deen, eischers rechts-· 
oorganger bij inleidende dagvaarding in hoofd
aak heeft gesteld,. dat hij eigenaar is Vftn een 
e Amsterdam aan de .Heerengracht n°. 459· 
elegen door· hem ·a.ls waning gebezigd huis, 
aaniaast is ·gelegen een geoouw gemerkt 

0 • 457, waarin Lindenbaum sedert September-
907 eene drukkerij exploiteert, die in 191:i 
anmerkelijk is uitgebreid en waarin sedert 
oekdrukker~persen van buitengewone grootte 
orden gebezigd; 
dat ;edert. <lien de ex'ploitat,ie der drukkerij 

oodanig geschiedt, dat door het onduldbaar 
era.as, gedreun, gestamp, ge.brom en gezoem 
et norma.al gebruik van het woonhuis is uit
esloten; 
dat Lindenbaum, die een en antler' had 
mnen en moeten voorzien en geen genoeg-

ame voorzorgsmaatregelen heeft genomen om 
·t te voorkomen, aansprakelijk is voor de 
hade door zijne handelwijze veroorzaakt-, 

ijnde toch hetgeen hij verricht · onrechtmatig, 
ijl 1 °. hij in strijd heeft gehandeld . niet de 
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bepalingen der Hindetwet, door zijne drukkerij 
zonder de bif art. 14 dier wet geeisehte vergun
ning in · werking te brengen en te houden, 
·2°. hiJ, ook al had hij die vergimning nieti noodig, 
gez6ndigd heeft tegen de bij art, 625 B. W. 
gegeven· voorschriften om van den eigendom 
zoodanig gebruik te maken, dat daardoor geen 
hinder ·aan belendende perceelen wordt toege
bracht, weshalve pa:rtij Deen onder meer zijne 
veroprdeeling ·tot voldoening van schadever
goeding heeft gevorderd; 

0., dat de Rechtbank bij het bovenvermeld 
vonnis partij Deen heeft· toegelaten om door 
getuigen eenige nader · vermelde feiten. te 
bewijzen, nadat was ove:rwogen, d(l,t de bepalin-. 
gen der Hinderwet ten deze geheel_ buiten be
schouwing behoorden te bHjven ; 

· 0., dat van dit vonnis beide partijen in hooger 
bero_<Jp zijn gekomen, partij Deen incidenteel 
onder ineer op grond, dat in het vonnis ten 
onrechte _ zon zijri overwogen, dat de actie 
niet-ontvankelijk zou zijn, voor . zooverre zij 
op .overtreding der Hinderwet .was gegrond, · 
doch dat het Hof het in eersten aanleg gewezen 
vonnis heeft bevestigd, en zulks wat betreft de 
zooeven vermelde grief- van appellant Deen, 
wijl voor d~ oprich.t{ng der dtukk~rij geen ver
gunning noodig was en vcior de uitbreiding door 
Lindenbaum wel vergunning was aangevraagd, 
maar hem in antwoord op zijne aanvraag door 
de bevoegde gcmeenteautoriteit· te kennen is 

van oordeel is, dat op -eene aanvrage om ver
gunning niet gnnstig kan worden beschikt;wijl
het daartoe de bevoegdheid mist,_ dat gezag 
geenszins verplicht. is in zulk een geval de aan
vrage uitdrukkelijk te ,,weigeren" maar dat 
men ook reeds dan in den zin der wet eene ,,b~
slissing" neemt .. wanneer men den aanvrager 
te kennen geeft, dat en waarom. zijn verzoek 
niet kan worden ingewilligd ; 

0., dat het rniddel ook overigens r,iet tot 
_cassati~ knn !tiden ; · 

dat tocb in de ,,H;inderwet" niet·aileen in de 
artt. 1, 2 en ·14 bepaald is wanneer hij, die eene 
inrichting exploiteert; daartoe vfrgunning 
:ri.ooqig heeft, maar de wet tevens aangeeft tot 
welk gez2.g_ men zich tof het verkrijgen de~ 
vereischte vergunning heeft te wenden eh op 
"elke wij:ze tegen de besli.lsing dier · autoriteit 
_beroep openstaat; 

dat het nu met die wettel~jke voorschriite11 
fo strijd zou · zijn, wanneer de ·rechter met de 
beslissingen dier in de. wet aangew'ezen a;;_tori
teiten· geen rekening hie-Id en dr,t er geen reden 
bestaat om .dit inzonderheid niet te doen, wan
neer zulk gezag op eene aanvrage om ve_rgun
ning heeft beslist, dat voor het verleenen daar- · 
van. geen aanleiding bestaat, wijl de a·anvrager 
die niet noodig heeft ; · 

Verwerpt het beroep. . (N. J.) 

gegeven, dat voor die uit,breiding geen ver- 24 . JJ:f dart 1917. WET, houdende toezegging 
gunning overeenkomstig. de Hinderwet werd van rentelooze voorschotten · (subsidies) 
vereischt, en een ·onclerzoek naar. de jnistheid aan de Naamlooze Vennootschap _: Wi1_ter-
dier administratieve besliBsing aan het oordeel leiding:M:aatschappij ,,Thol<tn", gevestigd te 
-_van den rechter is ontt.rokken ; Tholen, ten behoeve van de watervoorzie-
~. 0., dat tegen deze be,lissing wordtopgekomen ning der in die Vennootschap opgenomen 
in het middel van cassatie, lnidende : (zie concl, · gemeenten. · S. 2-!8. 

adv.-gen.)·; , . WIJWILHELMINA, ENZ .... doen tewetezi: 
0. naar aanleiding van de in het slot van het Alzoo. Wij in overweging genomen hebben, 

middel geformuleerde grief als zonde men hier da.t" het wenschelijk is de totstandkoll).ing van 
niet te doen hebben met eene ,,beslissing''..der· eene centrale drinkwaterleiding voor het eiland 
administratieve autoriteit in den zin waarin Tholen ,te bevorderen; · 
deze uitdrukking in de ,,Hinderw!lt" · wcirdt Zoo is het, dat Wij, den·Raad van S_t_ate, enz. 
gebezigd omdat de zoogenaamde beslissing geen Art. 1. Aan de Naamlooze Vennootschap: 
beschikking op het verzoek van den aanvtager Waterleiding-Maatschappij ,,Tholen", gevestigd 
zou behelzen ; · te Tholen, worden nit 's R1iks schatkist, indien 

dat deze afstuit op de beslissing van den. daarto_e nit hoofde van de nadfclr ·door 0nzen 
rechter. die over de feiten had· te oordeeien, Minister van Binnenlandsche _Zakeri te stellen 
dat er zulk eene beschikking w-el was genomen, regelen en voorwaarden aanspraak ontstaat, 
terwijl voorzooverre bedoeld i8, dat alleen dan rentelooze voorschot.ten verleend, ten· behoeve 
in den zin der ,,Hinderwet" van eene ,,beslis- van de centrale drirrkwatervoorziening. der in 
•sing'.' op eene aanvrage sprake kan zijn, wanneer- -die Vennootschap opgenomen gemeent,en. 
eene vergunning wordt verleend of -geweigerd, 2. De in ·het vorige artikel bedoelde rente-
de grief ongegrond is; looze voorschotten zullen een gezainenlijk 

~at toch, wanneer een administratief gezag bedrag van f 50,000 niet overschrijden. 

-12" 
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Lasten _ en_ bevelen, ·,enz. 
Gegev:en ~e 's,Gra-v:enliage? den 24:sten Maart 

1m~· · · · 
WILHELMlL'l'A. 

De Minister van Staat, 
Minister van· Binnenlandsche Zaken,, 

CORT V. D. LINDEN.-

( Uitgeg. 17 April 1917.), ~-

-24_ Maart '1917. WET, tot _vaststelling van de· 
begrooting van inkomsten-en uitga,;en van 
het BoU:wfonds voor het .Departement van
Binnenlandsche Zaken voor net dienstjaar 
1917. i::. 249. 

De begrciotingwordt vastgesteld op£ 3,710/253. 

'24-_Ma0rt _1917. '\VET, tot vaststelling van de 
. begrooting van inkomsten ·en uitgaven 
· , van ii.et_ Staatsbedrijf der Algemeene-Lands

, drukkerij voor het' dienstjaar 1917. S. 250_. 
De begrooting wo-rdfvastgesteld op f 881-,254, 

·26 Maar.t !'917. WET, tot regaling van -de in-
ko~sten en uitgaven -v:an het Staatsmunt
bedrijf voor het 'tlienstjaar 1917. S. 251. 

. De begrooting wordt vastgestel_d op f 5')c2,35~. 
r .. ' ' 

26- Madi·t 1917. WET, tot, vaststelling van de 
begrooting van_ uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad· n°. 222) voor het diertstjaar 
1917. s. 252. - -

De beg~ootingwordtvastgesteld op f 2,034,000. 

-26 •JWad,rt 1917~, WET,' l10udende wijziging_ van 
-artikel 26 der Burgerlijlie Pensioenwet; ar-
tikel. 32-der Bensioenwet voor de bijzon
dere leeraren 1913,' en artikel II der wet van 
21 Juni 1913 (Staatsblad n°. · 303). S. 253. 

-Bijl. Hand. 2e- Kamer 1916/17, n°: 311, 1_:_5_ 
Hand. id. 1916/17, bladz. 1918. ' 
Hand. Je Kamer 19'!6/17; bladz. 32~,- 341: 
WIJ WILH;ELMINA, ENZ.: .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen,-hebben, 

·dat· het wenschel\jk is. wijziging te brengen in 
artikel 26 _der .. Burgerlijke Pensioen:wet, · in 
artikel 32 der Pen'sioenwet,voor·de bijzondei:e 
lee~aren 1913, en -iri- artikel ·.n_ der wet _v~n 
21' Juni 1913 (Staatsblad ri0 • 303); 
_ Zoo is het, dat Wij, den Raad- van- State, .enz. 

Art: 1. ·• Het tweede .en ·het· derde lid -van 
artikel. 26 -der Burgerlijke _Pensioenwet ver_-
vallen. . 

, , , 

Het tweede en het dE!,rde lid v,i;n dat artikel 
worden respectievelijk eerste en tweede lid.· 

s·. Het tweede lid ~an artikel II der .wet van 
21 Juni 1913 (S.tad.tsblad n°. 303) wordt gelezen : 

_- De wijziging, welke bij artikel I dezer wet-is 
gebracht in het tweede (nieuw derde) lid van 
artikel 11 der Burgerlijke Pensioenwet, is niet 
'van toepassing op de op 1 Octob~r 1913 in dienst · 
. zijnde ambtenaren die niet bij de twee of n:ieer 
betrekkingen die zij op dat tijdstip vervull_!ln, 
een nieuw ambt aarivaarden. 

4. Deze wet· wi>rdt geach't in ·werlpng te 
zijn getreden met 1 October 1913. 

Lasten en bevelen; enz, . 
G~ge·ven te 's:Gravenhage/ den 26sten Maart 

19i7. . , 

WILHELM:INA. 
De Minister van Financien;· ,_TREUB. 

- . ( Uitg~g. i1 April 'i917.) 

2_6. Maart 1917. WET, houdende aanvlilling 
der w:et van 14 December 1JH6 (Staa,tsblad 
n°. 530),, betreffende·heffing"van statistiek-

- rech,t.- S; 254. 
Bijl. Hand. 2e-iam~r 1916/17,11°. 354, 1-4. 
Hand. id. 1916/17,· blddz. 1918 . 
Hand. 1 e Kainer 1916/17 bladz._ 322, 341, 342. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weteri : 
Al~oo.'Wij in overweging genomen ·hebbeli, 

dat' het wenschelijkis, de wet van 14 December 
1916 (Staatsblad n° .. 530) betreffende hefting 
-van Statistiekrecht aan ·te ·vullen; - · 

Zoo'is het; dat Wi},' den Raad yan State, enz., 
· Art: 1. -Aan het eerste li\l. van artikel 3 der -

wet van 14 December 1916 (Staatsblad n°. 530) 
wordt - met vervanging van de punt waar, 
mede da t lid- thans eiridigt, door een komma-

-punt - het volgende toegevoegd : · 
i. van goud, gernllllt en in baren, als

rri.ede varlmi:mten in zilver of onedel metaa] 
van het Rijk of zijne Jwloriien. _ 

· 2: .Deze wet treedt in wefking' met ingang 
van' den dag ita dien har~r afkondiging. 

Lasten en beve!en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenh_age, den 26sten Maart 

191~ • 
WILHELMINA. 

De· ·Minister van' Financien, TREUB: . ~ 
(Uitgeg. 7 April 1917.) 

2. Het eerste lid van -artikel 32 der Pensioeri- · 
, wet voor de bijzond_ere_ leeraren 1913 vervalt. 

26 1Waa1't 1917. WET, _hciud~i:ide verh~oging 
van de begrooting vari uitgaven van het. 
Wed1iwen- -en. Weezenfon_ds voor bnrger
lijke ambtenar'clil 'voor het dienstjaar 1916. 
t:,'; 255,. . 
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26 Maart 1917. WET, ·iwudende verhooging 
van de beg;ooting van uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeento-ambte
naren voor het dienstjaar 1916. S .. 256. 

26 Maart 1917. · WET; tot voorkoming van 
onredelijke opdrijving ·'van de huurprijzen 
van woningen van fagere huurwaarde. 
s. 257. 

Bijl. Hand. 28 Kamer 1916/1917, n°. 259, 1-28. 
Hand . .. id. 1916/1917, bladz. 1014~1033, 

1036-1039, 1051-1059., 1061-1068, 1071-10_73, 
1076-1097, 1117-1122, 1126-1140, 1147. 

H,rntl. J e ]{a,ner 1916/Hll 7, bl~dz. 261_::_263, 
283-286, 2n8-30l, 324-341. 

WIJ· WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, het noodzakelijk is in de tegenwoordige 
·b\iitengewone oinstandigheden maatregelen te. 
treffen: ter voorkoming van onredelijke opdrij
ving van de huurprijzen van woningen van 
·Jagere huurwaarde ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verbode~ in eene gemeente, 

waarvoor eene huurcommissie ingesteld is; als 
verhuurder eene hoogere vergoeding, onder 
welken naam of in welken vorm ook, te bedin
gen voor bet gebruik van eene woning, zooals 
bedoeld :bij' artikel 10, dan de huurprijs, ·voor 
de woning ge!dende op, of laatstelijk v66r, 
1 Januari 1916, zoo niet die hoogere huurprijs 
is goedgekeurd of vastgesteld door de huurcom
missie. 

Is eene woning v66r of op I Januari 1916 
niet verhuurd geweest, dan. vraagt de ver
huurder aan de huurc~mmissie schatting van 
den huurprijs_ van 1 Januari 1916, indien deze
scratting nog ·niet heeft plaats gehad, en geldt 
a]s die huurprijs- de som, welke door de huur-
commissie als de huurprijs van 1 Januari 
1916 wordt geschat. -

Ten a~nzien van eene nieuw ·gebouwde 
woning na I Jannari 1916 voor he_t eerst in 
gebruik genomen, betreft het verbod van het 
eerste lid_ het bedingen van .eene hoogere ver
goeding dan de huurprijs, waarvoor d~ woning 
yoor het eerst is verhuurd. 

2. ·Is de overeenkomst, waarbij de hoogere 
huurprijs bedongen is, aarigegaan v66r de in

, stelling der huurcommissie doch na 1 ,lanuari 
1916,- dan is de verhuurder gehouden binnen 
eene maand na die instelling hetzij zicl:i tot de 
liuurcommissie te wenden met het verzoek 
dien hoogeren huurprijs goed te keuren, hetzij 
zich jegens den huurder bereid te verklareri 

' 

den ·huurprijs te verlagen tot dien van I Janu-
ari 1916. 

Is voor het gebruik van eene woning,.·welke· 
v66r- of op I Januari 191_6 niet verhuurd is 
geweest, eene overeenkomst aangegaan v66r· 
de instelling der huurcommissie, dan vraagt· 
de verhuurder binnen eene maand na die 
instelling 'aan de huurcommissie' 'schatting van 
den huurprijs van 1 Januari 1916, indien deze 
schatting nog niet heeft plaats gehad. De 
·termijn van eene maand, genoemd in het 
voorgaand lid, vangt dan aan -op den da.g, 
waarop omtrent· de schatting bij einduitspraak 
is beslist. -

Keurt de huurcommissie den hoogeren 
huurprijs niet·goed, dan geldt als huurprijs het 
door de huurcommissie als zoodanig ·vast te. 
stellen lager bedrag ; de verlaging werkt dan 
terug. tot het tijdstip, door de huurcommissie. 
te bepalen. · Dit tijdstip kan niet vrooger zijn 
dan 16 October 1916 .. 

3. De huurcommissie wordt in iedere ge
meente, waarin naar ·het oordeel van Burge-. 
meester en Wethouders of· van Gedeputeerde 
Staten daartoe · aanleiding hestaat, door Bur
gemeester en Wethouders ingesteld. Haar 
werkkring omvat de woningen in de gemeente 
harer vestiging .. Met. goedvinden van Gede- , 
puteerde Staten kan echter eene huureommissie 
voor meer gemeenten en kunnen meer_ huur-
commissien in eene gemoente worden ingestelcl. 
De instelling van eene . hi.mrQommissie vodr 
meer gemeenten geschiedt cioor· Burgemeester 
en Wethouders dier gemeenten in onderling 
overleg. 

De huurcommissie bestaat .nit vijf leden ~ 
·hare samenstelling geschiedt in dier voege, dat 
de belangen van huurders en die van ver
huurders van woninge:i, zooals bedoe!d bij 
artikel 10; gelijkelijk in de commissie worden 
vertegenwoordigd. 

4. De huurcomniissie behandelt en beslist de 
bij haar aangebrachte zaken zoo spoedig moge. 
lijk. Hare beslissing is met redenen orrikleed. 

In de gevallen, bedoeld bij het tweede lid 
van artikel 1 en· bij het tweede lid van artikel 
2; volstaat de· huurcommissrn, indien zij van 

- oordeel is dat de woning niet behoort tot de 
soort van woningen, bedoeld bij artikel 10, 
met de verk!aring, dat de wet _ten aanzien 
van de woning niet van toepassing is. 

De huurcommissie keurt den hoogeren 
huurprijR niet goed, zoo de verhuurder niet 
aannemelijk -maakt, dat de hoogere huurprijs 
redelijk is in verband met de normale huur
waarde op 1 Januari 1916 vermeerderd met. 
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de hoogore uitgaven, die hij ter -zake van de 
w oning heeft te bestrijden. Jn bijzondere 
gevallen echte~ kan de huurcommissie de vcr
hooging op anderen grond goedkeuren, zoo haar 
blijkt, dat de huurdermetdeverhooginginstemt. 
• · 5. Keurt de huurc~mmissie den hoogeren 
huui-prijs niet goed, dan stelt zij, den verhuurder 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
bedrag vast, waarvoor de woning mag' worden 
verhuurd. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de normale huurwaarde op 1 ,Tanuari. 
1916 en met de hoogere uitgaven, die de ver
huurder ter zake van de -woning heeft te be
strijclen, of, wat betreft eene nieu~ gebouwde 
woning, na l Januari 1916 voor het eerst in 
gebruik genomen, met den huurprijs, waar.voor 
de woning voor het eerst is verhuurd. · 

6. De- huurcommissie deelt aag den ver
huurcler en aan den huurder hare uitspraak 
schriftel'ijk mede. 

Van de uitspraak ·aer huurcommissie staat 
zoowel aan den huurder als aan den verhuurder 
gedurende veertien dagen na de dagteekening 
der mededeeling beroep open bij den ·rechter 
van het kanton, waar de woning gelegen is. 

De kantonrechter behandelt en beslist de 
bij hem aangebrachte ?.aken zoo spoedig 
mogelijk. Indien hij de uitsp_raak niet boves
tigt, doet hij wat der huurcommissie was. 

Tegen zijne beslissing is geen rechtsmiddel 
toegelaten, behoudens voorziening in cassat,ie 
in het, belang c\er wet. 

7. Na het verstrijken van zes nrnanden, 
nadat omtrent .den huurprijs van eene woning 

_bij einduitspraak is beslist, kan eene nieuwe 
uitspraak cler huurcommissie omtrent die 
woning worden verzocht. 

s·. Inclien bij eene overeenkomst eene hoo
·gere vergoeding voor het gebr'uik van eene 
woning is bedongen clan krachtens dez_e wet 
geoorloofd is, geldt, in plaats van dat bedrag, 
de huurprijs, waarvoor de woning op, of 
laatstelijk v66r, 1 Januari 1916 is verhuurcl 
geweest. Betreft het eene woning, w_elke v,66r 
of op I Januari 1916 niet is verhuurd geweest, 

dan geldt de som, welke.door de huurcomm.issie 
.tls de huurprijs van 1 Januari i916 is geschat. 
Betreft het eene nieuw gebouwde woning, na 
1 Jafmari 1916 voor het eerst in gebruik ge
nomen, clan geldt de huurprijs;_ waarvoor de 
wonirig ,,oor het eerst is verhuurd. 

9 . . De verhuurder, die overtreedt een der 
bepalingen _van artikel 1 of van artikel 2, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

fa eene naamlooze _vennootschap, eene 

cooperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging·_ of eene stichting ver'. 
huurder, dan worden 'de bestuurders, ]eden 
van het bestuur of commissarissen met de
~elfde straf gestraft. 

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten · 
worden beschouwd als overtreclingen. 

10. Behoudens de verplichtingen, den ver
huurder opgelegd ·bij het tweede lid van artikel 1 
en bij het tweede lid van artikel 2 is deze.wet 
slechts van toepassing : • 

1°. ten aanzien vall' de woningen, die op, 
of laatstelijk, v66r, 1 Jamiari 1916 verhuurd 
zijn voor een huurpr~js, per week berekend, 
van ten hoogste vie1·maal de som; voor . de 
gemeente of het gedeelte der gemeente, -waarin 
de woning gelegen is, vermeld in de tabel, 
bedoeld in de art,kelen 1 en 2 der Kieswet,; 

2°. ten aanzien van· de woningen, ~66r· of 
op 1 Januari 1916 niet verhuurd geweest zijnde, 
waarvoor door de huurcommissie op verzoek 
van den verhuurder of van den huurder of 
wel ambtshalve een huurprijs in geschat van 
ten hoogstc het bedrag, bedoe]d oncler I 0 • ; 

3°. ten aanzien van de nieuw gebouwde 
woningen, na-1 Januari 1916 voor het eerst 
in gebruik genomen, welke voor · het eerst 
zijn verhuurd voor ten hoogst,e het bedrag, 
bedoeld onder I o. 

· Wij behouden Ons voor, bij algemeenen. 
maatregel van bes~uur voor bepaalde gemeenten 
of gedeclten eener gemeente ecn hoogeren maa.t
staf te bepalen. 

Bij ·de instelling van de huurcoi:nmissie 
maken Burgemeester en Wethouders bet bedrag 
of de verschillende bedragen bekend, in de 
gemeente geldende' tor bepaling van de toepa,~-
selijkheid dezer wet. . 
. 11. De huurcmnmissie en de kantonrechter 

.zijn bevoegd bij de toepassing van deze wet 
zoodanige personen op te roepen en, al of 
niet na beeediging, als getuigen of deskundigen 
te hooren of te cloen hooren, als zij te hunner 
voorFchting .noodig achten. Die person~n zijn 
verplicht te verschijnen en de ,gevorderde voor

lichting te geven. • Zij worden opgeroepen bij te 
adviseeren brief .. 

Aan de verschenen personen kan vergoeding 
worden toegelegd op den voet van het Tarief 
van Gerechtskostcn in Strafzaken. 

12. Ter zake van de werkzaamhed~n der 
huurcommissie en des kontonrechters iugevolge 
deze wet warden ·aan belanghebbenden geene 
kosten in rekening gebracht. De kosten, ver
oorzaakt door de instelling en de-werkzaamheid 
der huurcommissie zoomede die, gema.akt door 
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<len kantonrechter ter uitvoering van deze wet, 
worden gedragen voor de helft door den Staat 

· ·en voor de wederhelft door de gemeeI?-te. 
Alie stukken, krachtens deze wet opgemaakt, 

met uitzondering· van · huurovereenkomsten, 
-zijn ·vrij van zegel, van de formaliteit :van 
registratie en alle kosten. I ·1 ! 

13. Ai hetgeen betreft de instelling, de 
:samenstelling, de taak en· de werkwijze der 
huurcommissie, zoomede de regelen en-vormen 
van hct beroep van hare uitspraken op den 
kantonrechtet, wordt, voor zoover ·daarin niet 
bij deze wet is voorzien, nader bij algemeenen 
maatregel van bestuur gerege!d. I 

14. Deze wet kan 'l'l'Ol'den aangehaald onder 
den t.itel ,,Huurcommissiewet". 

is. Deze wet treedt in werking met in
gang van een nader door .Ons te bepalen dag. 

Zij vervalt zes maanden na den dag, waarop 
door Ons, den ·Raad van State gehoord, zal 
.zijn verklaard dat de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden hebben opgehouden te 
bestaan. 

Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven te 'l:l-Gravenhage, den 26stcn_Maart 

1917. 
WILHELMINA. 

De lrlinister van ,htstitie, B. ORT, 

De 111 inister van Staal, 
Jlfinister van Binnenlandsch~ Zalcen, 

CORT V. D.· LINDEN. 

(Uitgeg. 27 Jrfaart 1917.) 

26 .1.ll.aart 1917. WET,. tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegroot.ing voor' het dienstjaa~ 1!)16. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 258. 

Bij de:r.e wet worden eenige artikelen :ver
hoogd en ·jngevorgd en wordt een artikel ver-

- minderd. , 
Tengevolge hiervan worclt verhoogd het 

totaa] der lste Afdeeling 1net f 60,000 __ ; 
clat cler Ilde Afdeeliitg met f 210,400_; 
clat cler Illcle Afcleeling met f 33,250 en 
dat der !Vele Afdeeling met f 7235; 

, terwijl het eindcijfer van het tiende hoofcl
i' s.tuk cler Staatsbegrooting :voor bet clienstjaar 
i 1916 wordt, verhoogd met f 310,885. 
I 

! 

1 26 jJfaart 1917. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. (Reiskosten, enz. vee0 

a1·tseI1ijkundige dienst, en kosten maat
regelen ter ·bestrijcling -van het ·mond- en· 
klauwzeer.) S. 259. 

Bij deze wet- worden eenige artikelell · .ver-' 
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaa] de'r Ude 
afdeeling, a!smede het eindcijfer van hot tiende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1915 verhoogd met f 8,283,000. 

26 J.iaart 1917. WET, tot verhooging van het 
liende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. (Verschi!lencle onder- · 
werpen.) Is. 260. 

- Bij deze wet worclen eenige artil~elen ver
hoogd. 

Ten_gevolge hiervan worclt verhoogd het totaal 
der Iste afdeeling met· f 2260; 

dat der Ude afdeeling met f 17,200; · 
dat der IIIde afdeeling met f 16,970; 
dat der !Vele af(leeling met f 17,000; en 
dat cler Vde afdeeling met f 12,000 ; 
terwijl het eindeijfer van het tiende hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 
wordt verhoogd met f 65,430. 

26 Maart 1917. WET, tot verklaring,van het 
a]gemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeenten Maassluis, .JJiaas
land en Rozenburg, noodig voor de verbete
ring van den Waterweg van Rotterdam 
naar zP.e. ·s. 261. 

26 Maart 1917. WE~, tot verklaring ~anhet 
a]gem~en nut cler onteigening van eigen
dommen in de geme.enten Zwi/ndrecht, 
Hendrilc-ldo-Ambacht, Ridderlcerk, Pf/,pen
drecht, Albln-sserdam en Nieuw-Lelcl.·erland, 
noodig ,oor de verbreeding van de ritier 
de N~ord. S. ·262. 

26 Man.rt 1917, WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbe'drijf te J,hmii
den.' voor heticlienstjaar 1917. IS. 26~. 

De begrociting wordt vastgesteld op f 924.950 

26 .1.lfaart 1917. WET, tot wijziging van .het 
negende hoofdstuk der Staat-sbegrooting 
voor het dienstjaar 19i5. S. 264. 

Bij deze wet wordeu . e_enige artikelen ver
hoogcl en ,·enninclerd en wordt de ornsehrij
ving vnn een nrtikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der}IVde afdeeling met f 53,000; dat 
cler Xde'[afdeeling (oucljhoofdstuk VUE) met 
f 190,000, en lverminderd het totaal der IUcle 
afcleeliug)net f,53,000 en dat cler IXde afdee
ling (oucl h_oofclsttik1"VIIB) met f 190,000. 
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26 1lfnn'l'.t 1917. WET, tot overbrenging van 
een gedeeltc vnn den Rijksweg Eemnes_; 
Hoerelaken in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Amer.~foort. S. 265._ 

26 JJfaart 1917. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
vooi- het dienstjaar 1917. S. 266. 

U~ begrooting wordt vnstgesteld op f 5,965,010. 

26 Ma1rf 81':SCH!KKllilO van den Min.istcr vnn 
Binnenl~ndsebe · Zaken tot nitvocring van 
bet Koninklijk ·beslnit van 21. F~bruari 
1917 (Staatsb/ad ·no .. 22:J). · 

De Minister van· Sta:1t, Minister VRn Bin
llenlandscbc Zaken ; 

Overwegende dat krachtens bet Koninklijk 
beslnit van 21 Februari 1917 (Staatsblitd. 11°. 223) 
,trekkende tot vervanging van het Koninklijk 
besluit ,;an 4 1\Iaart l!Jl6 (Sfantsb/mr n°. 108), 
verboclen :r.ijn, .ten:r.ij met vergnnning vnn den 
Minister van Binnenlandsche· Zaken en met 
inacbtneming van de door de:r.cn ter voorko-· 
ming van verbreiding der ·besmetting te geven 
voorscb ri ften : 

l O • onderzoek vai-i• person en en goedercn op 
de uanwezigheid van pcstsmetstoffen door mid
del van proefnemingcn op dieren: 

2°. bet verrichten van lijkopeningen op 
lijkeri van _personen overleden aan,-4\l. p_e~t of 
verdacbt vnn nan d_e pest lijdende te'~iJri'--·ge
weest; 
·. 3°. het ycrrichten van .lijkopeningen op lij

ken ,·an dieren gestorven aan· de pest of ver• 
dacht van aan de pe'st lijdende te zijn ·geweest; 

4°. het vervoer van stoffen die pest- of cbo
lerasmctetoffei:: bevattcn. of verdacbt word~n 
dit te doen; . 

. Gelezen het ad vies van den Centralen Ge
zondheidsmad van 22 December 1!116, n?. 1748; 

Heeft go_edgev_onden te be]Jnlen ·,-

§ 1. Onderzoek Mn personen en _qoederen op de 
aan,cezi_qheid van pe_stsmetsiojfen door ,nidde/ van 

proefnemingen op dieren, 

. Aanvragen om vergunning tot bet verricbten 
van zulk een onderzo<!k kuunen wordeu ge
daan nan den inspecteur, krachtens de Gezond
heidswet belast met het. toezicht op de band
ha\·ing qe, wettelijke bepalingen betreffende 
besmettelijk~ ziekten,_ in wiens inspectie men 
Jir.t onderzoek wil verrichtAn. 
. Daarbij iullen alle mogelijke inlichtiugen· 
moeten worden·gegeven· betreffende de inrich
ting van de localiteit waar het onderzoek zal 

worden "verricht, en de voor:r.orgen welke bij; 
het onderzoek :r.ullen worden genomen tegen, 
de verspreiding van .de smetstof. 

Er zal o. a: .. moeten blijken welke voorzor
gen de nanvrager beeft. genomen : ' 

a. om. de localiteit waur het onder:r.oek zal' 
worden verricht ontoegankelijk te maken voor· 
personen die niet bij bet onder:r.oek behoeven 
te zijn, en voor diercn die daarbij niet gcbe-· 
zigd worden ; 

b. om de qntsnapping van prnefdieren te· 
voorkomen; 

c. om de vernietiging dor procfdieren en:,;_ 
beboorlijk te cloen plaats hebben ; 

d.- om de personen kleeren- en voorwerpen, 
voldoend.e te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal. moeten worden opgegeven, welke
personen bij bet onderzoek' tegenwoordig ·1/.ul
len zijn en inlichtingen .moeten worden gege
ven aangaande de bekwaamheid, de ervaring, 
de nauwgezetheid en de betrouwbaarbeid van 
de personen die biJ het onderzoek zullen be
bulpzaam zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage; met bij, 
voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
(desnoods per telegraaf) ·ov'er aan den l\finisterc 
van Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. · Hei verrichfen van lijkope11ingen op lijke1• 
van peraonen overleden aan de pest of verdacht 

,•an aan de pest _iijdende fe .zijn ·,qe1ceest. 

A:\mvi·rtgen,om vergunningtot het verricbten 
van zulk eene- iijkopening kunnen worden -
gedaan aim ge_n inspecteur, kracbtens de Ge
zondheidswet belast met het toezicbt· op de 
bandhaving der wettelijke bepalingen betref
fende besmettelijke ziekten, in wiens inspectie:_ 
men de lijkopening wil verricbten. 
- Daarbij zullen allc mogelijke inlichtingen 

moeten worden gegeven bctreffende :, 
a. de wijze waarop de stoffen, van bet lijk 

afkomstig, zullen worden gebouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstot kunnen · 
verspreiden ; 

· b. de wij:r.e waarop die stoffcn zullen wor
den verzameld en orischaclelijk gemaakt; 

c. de voorzorgen tegen ~·erspreiding der· 
smetstof, te nemen door hen die de lijkope-· 
ning verrichten, en d'lo~ hen die daarbij be
bulpzaam zijn. 

lllet de aanvrage wordt gebandeld als met. 
die· bed0eld i11 § l. . -

~• 3., Het verrichfen 'van lijk.openingen op lijke,,. 
van dieren gr,storven. aan de pest ~f 1•e1'.dacht van . 

aan de pest lijdende. le zijn ge,veest. 

Aanvragen om vergunniug tot bet vcrrich-· 

/ 
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ten van zulke lijkopeningen knnnen wortlen ge
daan aan den inspecteur,.krachtens de Gllzond-. 
heidswet belnst met het toezicht op de hand
having der wettelijke bepalingen betreffende 
besmettelijke ziekten, in wiens inspectie men 
de lijkopeniI;gen wil verrichten. 

· Daarbij zullen alle mogelJ,ike inlichtingen 
rnoeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de loealiteit waar de lijkopeningen 
~uli~n ,0~orden . verricbt, eh de voonmrgen 
·wellre claarbij zullen worden gcnomen tegen 
de verspreiding van· de smetstof. 

Er zal o. a. moeten 'blijken welke ·voorzor
gen cle- aanvrag~r. heeft genome!) : 

a; om '.de. Joc.aliteit ··waar de lijkopeningen 
zullen worden verricbt ontoegankelijk te maken 
voor personen die niet bij het onderzoek be
hoeven te zijn, alsmede voor dieren ·; 

b. om de ,crnietiging der dierenlijken be
hoorlijk to doen plaats hebben; 

c. om de personen, kleeren en voorwerpen 
voldoende te Jrn~nnen ontsmetten. ' 

Voorts zal moeten worden opgegeven, welke 
personen bestemd zijn om bij de lijkopeningen 
tegenwoordig te zijn, en inlichtingen moeten 
worden gegeven aangaande de bekwaambeid, 
de ervaring, de nauwgezetheid en de betrouw
baar heid · van de personen die besteirid zijn 
daarbij oehulpzaam te zijn. 

De inspecteur brengt de aan vrage, m_et bij
voeging van zijn ad-vies, over aan den Minis-· 
ter ;/an Binilenlandsche Zak"en. 

§ 4. Vervoe,· van stojfen die pestsmetslojfen 
- bevatteii of verdacht worden dit te doen. 

Het vervoer van zuike stoffen zonder geleide, _ 
met, eenig middel van vervoer, wordt niet toe
gelaten. 

Het vervoer •is geoorloofd, wanneer het per
soonlijk geschiedt door een lid van den Cen' 
tralen Gezondbeidsra·ad; door een inspecteur,' 

· krachtens de Gezondheidswet belast met het 
toe:zicbt op de handhaving der wettelijke be
palingen betrllffende besmettelijke ziekten, 
door ·een dire0teur van een open baar patholo
gisch, hygienisch of pharmaceutisch laborato
rium, door een geneeskundige of doQr een 
persoon in het bezit van eene bijzondere schrif
telijke machtiging daartoe van een .lid van den 
Centralen Gezondheidsraad, een inspecfour, een 
directeur of een geneeskundige als bovenge-
noemd, mits : · 

a. de to onderzoeken stof, met -uitz~ndering 
van doode ratten (rattenlijken), zij gebracht in 
een ,vaterdicht gesloten wijdmondscb flescbje, 
dat, degelijk met gegolfd carton, wntten of 

houtwol 0111geyen, in een stevig ·goed gesloten 
kistje of bus verpakt is, welk kistje of busje 
weder met papier is omwikkeld of wel in ver
pakkingsmateriaal, daartoe v"e"rstrekt door he~ 
Centraal laboratorium voor de volk~gezond
heid; 

b. de te onderzoeken doode ratten (ratten
lljken) gebracht zijn in eene met schroefslui
ting afgesloten .. metalen ·bus, in welker deksel 

'zi~h eene' mir~~n ~chroefdopje gesloten kieine 
opening bevindt en welke bus zoodanig hangt 
in een daar~oor bestemd goed gesloten h~1ten 
kistje, dat de bus bij .het dra·gen steeds ver
ticaal blijft;' of 'we! in Verpakkingsmateriaal, 
daartoe verstrekt door het Centraal laborato. 
rium voor de volksgezondheid; 

c. bet pakket voorzien zij van een .duidelijk 
adres en daarop ook hRt woord-,;smetstof" .met 
duidelijke letters vermelcl zij. 

§ 5. Vervoer- van stojfen die cholerasmefstoffen . 
bevatfen of verdacht worden clit fe doen. 

·Het V_\)rvoer van znlke stoffen is geoorloofd, 
mits met _inachtneming van de voorschriften 
in § 4, onder a en c omscbreven. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Nedei·landsche Staafsco;,raiiti · 

's Gravenhage, 26 Maart 1917. 
- Voor den nHnister; 

De Secretaris-Gene,·aal, J. B. KAN. 

28,Mad-r(l917. BESLUfT, houden~e ·wijziging 
van het Koninklijk ·Besluit van den 2:.lsten 
,Januari 1915 -(Sfaatsblacl -n°. 2:J) ter uitvoe
ring van de artikelen 1, 6a en lla cler 
Cons~laire Wet. S. 267; 

WIJ WILHBJLMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Januari 
1917, Eerste Afcleeling, n°. 3188 en van ,Tustitie 
van den 12den Februuri 1917, n•. 516, lste Af. 
dee1ing ... C ;. ,_ 

Overwegende dat het Koninklijk besluit van 
22 ,Januari 1915 (Staafsblad n°. 22) ter uitvoe
ring van de artikelen 1, 6a _en lla der Consu. 
la ire ·wet, wijziging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
13ffen Maart 1917, n°. 25); 

Gelet op bet nader rapport van Onze :lVIi
nisters voornoemd van den,20sten Maart 1917, 
Eerste Afdeeling, n°. 11165 en van den 26sten 
Maart 1917, lste· Afdeeling· C, ri 0 • 500; · 

Hebben goedgevonden ·en_ verstaan, te be
palen: 

Eenig Artikel. 
A rtikel 2 van het Koninklijk besluit van 
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22 _Januari 1915. (Staatsbla/no: 22); ter uitvoe- · 
ring van' de artikelen. 1, 6a en llii:de~ Consu
laire Wet; wordt .gewijzigd als volgt·: 

Num_mer.43 wordt gelezen·:. ---
Piraeus (ressort de nomarchien Acarnrz11ii 

. -e_n Aetolie, Arcadiii, Argolis en Corinthe, de 
nomarchie.-Cyclttden, Attica en Boeotie, Euboea,
l,acoiiie, Messeniii, PhtiQtis, P!,ocis en de' pro'.
vincie Thessalil):. De· bevo~gdheid ·om -akten: 
van den ·burgerlijken · stand en andere· burger, 
lijke akten op te makeh: en om _de tusschen: 
kom"st te verleenen· bij de _artik:elen ,99-:-10_4 
Bu;gerlijk . Wetboek aan. den. Kantonrechter:· 

. -0pgedragen. _ 
Onze Minist~rs vau 'Buitenlands~he ZakeiL 

en yan Justitie zijn, ieder v:oor_zooveei hem 
petreft; belast met de ,uitvoering ·van'. dit: Be
-sl_uit, dat in.bet. Staafsblad zal wordeii geplaatgf 
e/1. waarvan. afsclirift zal worden gezonden aan 

·<le- Algemeene Hekenkamer en aan' de.n Raad 
van State. -

's'.Graveiihage; ·ami '28sten -Maart 1917, , 

W1LHEL1fiNA: 

·. De Mini_ster van Buiteiilaiidache . Zaken, 
J'. LOUDON. 

iJe 11Iinisier ;an -.rustitie, - B. oin. 
•_(Uitge:q.;28 April i1117,)-' 

Consul31ii-e Wet, wordt gewijzigd en aangevuld 
als: volgt :• - -

-Achter ·nuriimer 73 word_t ingelascbf;, een 
nieuw nµm_mer 73a luidend!)::. 

,,7_3a. Hongkong (ressort·de· Qbineesche pro
vincien- Kwangtung, ·Kwangsi, Yiinnan, Kwei-. 
·chow en Fukien) .: De bevoegdbeid: om regle-
-men ten uit te ,:aar<ligen." . 

. De·nummers _74--,,83 worden vervaiigen- als 
·_ volgt: 

74. Amoy (ressorten: de provincie Fukien 
en van de_provincie .. Kwangtuiig de··prefectur~O: 
·obaochowfu en Waichowfu en de onderpre
fectuur Kayingchow voor. wat betreft. de' be, 
voegdheid om recbtsmacbt uit te oefenen ; en 
van- de. provincie FukiEi°h de prefecturen 
Hinghwafu, Cbifanchowfu, · Tingcho~fu en 
Changcbowfu, alsmede de onderp_refecturen 
Yungcbunchow- en Lungyenchow · vo9r ·wat 
.betreft de beyo_egdheid om· ak_ten van d_en 
Burgerlijken· Stana"en ande're burgerlijke ukten 
op te maken). ·_ 

.75. Oanlo1i (ressort de prcivincle Kwangtung, 
• l]lCt uitzondei-ing Van de daa~vari onder de 
:nummers 74. en 82'onderscheiderilijk aan Amoy 
'en S_watow toegekencle ged~elten, alsmede,de 
provincieh Kwailgsi, Yiinnan en Kweicho_w)_: 
De bevoegdheid· om rechtsmacht_uit te oefenen · 
en tot bet opmaken -. van aij:ten van den 

28 JJJ aart 1917. -BEsLUJ'r, houdende ;wijziging , Brirgerlijken. Stand en. -aridere.' bu,rgerlijke 
van het Koninklijk Besluit van den ~2sten akten. 

· .fanuari 1915· (Staatsblad_ n•. 22Jct~r0:•uitc· 76. Cliefoo (ressort ,de provincien Shantung• 
, VQ!lring vai{ de artikelen .1, 6_a en· 1-la d,er en Honan): De bevoegdbeid om reglementen 
Consuiafre ,Wet .. S. 268.: : uit t1fvaa~digen en tot het opmakeii·va~ akten' 

WIJ WILHEbMINA, 1irn£:· :van den Burgerlijkeri Stand en andere burger~ 
Op_ de_ voordracbt 'van O~ze :i\-Iinistei•s. van _lijke akten. · " -·: 

Buitenlandsche Zaken vaµ · den 25sten Novem- 77. Fooclww tressort de proviticie Fukien; 
ber :1916."- Eerste Afdeeling, n•. 46560 en van .met uitzond~ring van de' prefecturen Ringh
J U$titie van .den - 12den December· 1916i Isto · ·wafµ, .Cb,iianchowfu," Tingcbowfu en Cbang-
Afdeeling, C, n°.-,525,;,. · cbowfu;. alsmede· v·an qc orideq,refecturen _ 
, · Overwegeride- dat bet Koninklijk besl_uit van • Yungchun_chow -en .Lungyei;-cb9w) : . De be, 

... _-22· Januari 1915 (Staatsblad ·nO: 2::!), ter uitvoe: 'voegdbeid, am akten van den Burgcrlljken_ 
ring- van ·de· artike!eri I,.6a en lla_d,!lr Con- Stand en andere burgerlijlj:e ak_ten op te maken., 

_ sulaire Wet, wijziging en aanvulling. be]roeft ;:' _78.'- .Hankow (ressc;>rt de. prciv.incien Rupeh, 
_:Den:_ Raad -.van State gehoord (ad vies_ van ·Hunan, Sz~chwan, alsmede· Thibet en Koko

den 27sten Febr_uari 1917, n•. 35); · n_or): · De-- bevo_egd)leid-,_om ,akten· van den_ 
· _Gelet op· bet n·ader rapport -van· Onze Mi- Burge;-lijken S_tand-en:andere burgerlijke akten 

nisters._voorn.oemd. van_ de1i 20sten -Maart 1917:, ,op te .maken. - . 
E~rste-:Afdeel1ng, n•. 9023 en van den 26sten :· 79. Harbin (~essort q·e proyiilcien Kirtn _en' -
Maart -i~ 17, Iste Afdeeling C, n•; -501; Reiltingkiang): be· _bevo_egcl.heid om:reglern~n-

Hebbe.n ,· goedgevonden ._eri ye~?t~an, · te be- ten ·-uit ·te Ya_a,dige11' -en ·om ·akten -van ·den· 
Burgerlijken St~nd en andere b·urgcrllike.akten 

Eenig-A,·tikel. - op· te maken. / · 
Artikel 2 van het Koninklijk Beslujt van - 80. Newch10ang (resso;t0 de·provincie Sheng

'2J· Januari '1916· (-Staatsblad:-·no.- 2"2); t!Jr uit~ •king): De bevocigdberd o_ncregle11rnrrtep,.uit"1;e' 
. voerilig c van·· d_e Artikeleri · . f. ,6a· en lla der ·. va::irdigeii enc tot het :op_maken van _altten van 
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den Bu rgerlijken · Sti,.nd. en andere burgerlijke 
akten. 
· 8!, Shanghai (ressorten :· de .provincien Ki•. 

,angsu, Chekiang, Anhwei, Kiangsi, Hunan, 
Hupeh, Szechwan, alsmede Thibet en Kokonor 
voor wat betreft de bevoegdheid om, rechts
macht nit· te oefenen en reglementen uit te · 
vaardigen ; en· de provincien. Kiangsu "Oheki. 
•ang, Anhwei en Kiangsi voor wat ·betreft de 
·bevoegdheid om akten van den Burgerlijken 
S.tand . en andere bnrgerlijke akten op . te 
maken. 

82. Swatow (ressort : · van de provincie 
Kw,mgtung de prefecturen Ohaochow.fu en 
Waich:owfu en de · onderprefectnur Kaying

{)how) , De bevoegdheid om akten van den 
.liurgerlijken Stand en anqere burgerlijke akten 
-Op te maken. 

-S:~. Tienfsin (ressorten: de provincien Chili, 
Shantung, Honan, Shansi, Shensi, _Kansn, 
Sinkiang, alsmede Mongolie en. de provincien 
van Mandsjoerije Shenking; Kirin en Heilung
kiang voor wat betreft de· bevoegdhe1d om 
rechtsmacht nit te oefenen; ·en de proyincien
Chili, Shansi, Shonsi,:Kansn, Sinkiang, alsmede 
Mongolie voor wat betreft de bevoegdheid orn 
reg le men ten u it tA vaardigen en tot het iip
maken van akten van den Bnrgerlijken Stand 
en andere burgerlijke akten. · 

Nu.mmer 91 wordt gelezen als volgt: Jfanila 
(ressort de Philippijnsche eil,rnden): ·De be
voegdheid om akten van 'den BU:rgerlijken. 
S,tand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen, bij de 
artikel,en 99-101 Burgerlijk ·wetboek aan den 
kantonrechter opgedragen. · 

De nummers 103-111. worden vervangen 
als volgt: 
. · 108. Ohica_qo (ressort · N oord- en Zuid-Dako• · 
tah, Idaho, Illinois, Michigan, :Minnesota, 
Montana, Wisconsin en W'yoming): De be
voegdheid om 1iotarieele akten op te maken. 

104. Cleveland (ressort Ohio ·en Indiana): 
De bevoegdheid tot bet opmaken van aktep, 
houdende. machtiging tot de aangifte vaP.. eene 
geboorte of van een overlijden,- van de alde, 
bedo·e]d in artikel 134 Burgerlijk Wetboek 
(huwelijk_ bij volmacht), van de -alde, waarbij 
een gemachtigde word! gesteld tot bet uangaan 
van hu welijksche .voorwaarden, van de aide val! 
hnwelijkstoesteruming, bedoeld in art .. 126; 2°. 
Burgerlijk Wetboek, en der akte, hondende 
machtiging tot de erkenning van een onwettig 
kind namens een der ouders of beiden. 

104n. Denver (ressort. Nicuw Mexico, ·Utah 
en Colorado}: De bevoegdheid tot tc( opma-

ken van akten; · ho.ude nde machtiging tot de. 
aangifte _van eene geboorte of een ·ov·erlijden, 
van _ de akte, be.doeld in artikel 13'1 Bnrgorlijk 
Wetboek (huwelijk bij volmacht), van de aide, 
waarbij een gemachtigde wordt gesteld tot 
bet aangaan van. huwelijksche voorwaarden, · 
van de akte van hnwelijkstoestemming, bedoeld 
in artikel 126,, 2°. Burgerlijk Wetboek, en der 
akte, houdende machtiging tot de erkenning. 
van een onwettig kind_ namens een der ouders 
of beiden. 
. 101b. · Galveston (ressort Galveston en om

streken): De bevoegdheid tot het· opmaken van . 
akten, hondende n1achtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld · in artikel 134 Burgerlijk Wet-· 
boek (hnwelijk 'bij volmacht), vail de akte, 
waarbij een gemachtigde worclt gosteld tot·het 
aangaan van huwelijksche voorwaarden, van 
de akte -.van huwelijkstoestemming, bedoetd 
in artikel 126, 2°. · Burgerlijk Wetboek, ender. 
akte, houdende machtiging tot de erkenning 
van een onwettig kind_ namens een 'der ouders 
of beiden. · · 

10k Grand Rapids (ressort Michigan- en 
Minnesota) : 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 Burgerlijk Wet
botik (huwelijk bij -volmacht), van de akte, 
w11arbij een gemachtigde wordt gesteld tot bet 
aangaan van htiwelijksche voorwaarden, va·n 
do akte· van huwelijkstoestemming, bedoeld in 
artikel 12(i, 2°. Burgerlij)c Wotboek, en der 

, akte, hondende·· machtiging tot de erkcnning 
van een onwettig kind namens een-der ouders 
of- beiden. 

104d. Honolulu (ressort de Ha'!Vaii 0e_ilanden): 
De bevoegdheid om akten van den Bnrgerlij
ken Stand en andere burgerlijke akten op .tc 

. maken en om de tnsschenkomst te verleenen, 
bij de artikeien 99-104 Bnrgerlijk Wetboek 
aan den kantonrechter opgedragen .. 
. 104e. Kansas City (ressort het gedeelte van 

·den staat Missouri gelegen ten westen -van den 
93sten lengtegraad, Iowa, Nebraska, Kansas 
en Oklahama): De bevoegdheid tot bet op-_ 
maken van akten, houdende macbtiging tot 
de aangifte van eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bedoeld in artikel 134 
Jforgerlijk Wetboek (hnwelijk bij volmacbt), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aaµgaan. van hnwelijksche 
voonvaarden, van de akte. van huwelijkstoe
stemruing; bedoeld in "!lrtikel 162, 2°. Burgerlijk 
Wotboek, en der aide, hondende machtiging 
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tot de eikenning vim .een onwettig kind namens 
een der ouders of beiden . 
. 105. St. Loui.q (het gedeelte van den staat 

Missouri gelegen ten oosten van den 93sten 
lengtegraad, Arkansas, Tennessee en Ken
tucky) : 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 Burgerlijk 
Wetboek (huwelijk . bij volmacht), van de 
akte, waarbij een gemachtigde wordt gesteld 
tot het aangaan van huwelijksche voorwaarden, 
van de akte van huwelijkstoestemming, be· 
doeld in art. 126, 20. Burgerlijk Wetboek, en 
der akte, houdende machtiging tot de erken
ning van een onwettig kind namens een der 
ouders of beiden. 

1_06, New-Orleans (ressort Louisiana, het 
gedeel te van den staat Florida gelegen ten 
oosten van de rivier Apalachicola, Alabama 
en Missisippi): De bevoegdheid tot het op
maken van akten, houdende machtiging tot 
de aangifte vau eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bcdoeld in artikel 134 
Burgerlijk Wetboek (huwelijk bij ·volmacbt),. 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot bet aangaan van huwelijkscbe 
voorwaarden, van- de akte van huwelijkstoe
stemmfog, bedoeld in artikel 126, 2°. Bur
gerlijk Wetboek, en der akte, houdende 
macbtiging tot de erkenning van een onwettig 
kind namens een der ouders 11£ beiden. 

107. New- Yofk (ressorten : voor wat betreft 
de bevoegdheid om akten vRn den Burgerli,iken 
Stand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 Burger
lijk ,vetboek aan den lrnntonrechteropgedragen, 
de Vereenigde Staten van Amerika, met• uit
v.ondering van de Staten en territorien, uit· 
makende het aan den consulairen ambtenaar 
te San-Francisco te dezer zake toegewezen 
ressort ;" en voor wat betreft de bevoegdheid 
om notarieele akten op te maken, de Veree
nigde Staten van Amerika, met nitzondering 
van de Staten en terrii.oriicin, uitmakende de 
aan · de consulaire ambtenaren te Chicago en 
San Francisco te dezer zake toegewezen res
sorten). 

108. Port Arthur (ressort de staat Texas 
1{iet uitzondering van Galveston en omstreken): 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
boudende machtiging tot .de aangifte· van eenE,.
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel- 134 Burgerlijk Wetboek (buwelijk 
bij volmacbt). van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot bet aangaan van 

huwelijksche voorwaarden, ,an de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2° . .Bui-gerlijk Wetboek, en der akte, houdende 
machtiging tot de erkenriing van een onwettig 
kind namens ·een der ouders of beiden. 

·109. San Francisco (ressort Arizona, Cali
fornie, Nevada, Oregon, de Staat Washington 
en Alaska): De bevoegdheid om akten van 
den Burgerlijken Stand en a,ndere burgerlijke · 
akten op te maken en om de tusschenkomst_te 
verleenen, bij de artikelen 99-104 Burgerlijk 
Wetboek aan den kantonrechter opge9-ragen. 

110. Savannah. (ressort Georgia, Zuid-Ca
rolina en bet gedeelte van den Staat .B'lorida, 
gelegen ten oosten van de rivier Apalachicola): 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging_ tot de aangifte van eene 
geboorte of een · overlijden, van de akte, be
doeld in· artikel 134 Burgerlijk Wetboek (hu
welijk bij volmacht), van de akte, waarbij een 
gemachtigde wordt gesteld · tot het aangaan, 
van hnwelijksche voorwaarden, van de akte· 
van buwelijkstoestemming,- bedoeld in artikel' 
126, 2°. Burgerlijk Wetboek,, en der akte,. 
houdende machtiging tot de erkenning van 
een onwettig . kind namens een der ouder~
of beiden. 

111. S,attle (ressort de Staat ·Washington 
en Alaska) 0: 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 Burgerlijk 
Wetboek (h_uwelijk bij yolmacht), van .. de akte, 
waRrbij een gemacbtigd~ wordt gesteld tot bet 
aangaan van huwelijksche voorwaarden, van· 
de akte van huwelijkstoestemming, bedoeld. in 
artikel 126, :J0. Burgerlijk Wetboek, en der 
akte, boudende machtiging 'tot de erkenning 
van een onwettig kind namens een der oud·ers 
of beiden. 

In bet· opschrift boven nummer 114 ver
vallcn de' woordon ,,en Porto,Rico." 

Nummer 114 wordt gelezen : 
,,Havana (ressort het eiland Cuba): De be

voegdheid om akten van den Burg~rlijken 
Stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusscbenkomst te verleenen, bij de 
artil~elen 99-104 Burgerlij.k Wetboek ~an den 
kan ton recbter opged ragen." 

Nummer 115,vervalt. 
Boven nummer 116 wordt als opschrift ge

plaatst: ,,Porto-Rico." 
Tusschen de nummers 138 en 139 'ivordt 

ingelascht : 
, ,,Mexico. 

138a. Jfexico City (ressort de Vereenigde 
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Staten van Mexico) :'De bevoegdheicl om akten WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
van uen Burgerlijken Stand en andere bu~ger· Op de voordracht van Onzen Mi_nister van 
lijke akten op te maken- en om.dll tusschen- Waterstaat, van 2-Maart 1917, n°. 282, Afdee-
komst te verleenen, bij de artikelen 99-104 ling Spoorwegen; ' - _ 
Burgerlijk Wetboek aan den kantonrechter op- Overwegende, dat het gewenscht voorkoint 
gedragen." · · den door de N,oord-Zuid-Hollandsche Tram-

. N ummer 144 en het ·opsch~ift ,,Hawaii-eilan- w~g-Maatschappij,. gevestigd te Amsterdam, 
den" vervallen. geexploiteerden spoorweg van het Soendaplein 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken· .te. Schoten. naar de grens van de .gemeente 
en van Justitie zijn, ieder voor ·zoov~el hem Haar/em bij den Kleinen Houtweg, waarop in

. betreft, .. ·belast met de uiLvoering van dit hoofd~aak ·geen· antler vervoar plaats heeft dan 
Besluit, dat in• het Btaatsblad zal worden ge• dat van personen binnen eene geineent'e, tot 
plaatst en waarvan afschrift zal worden. ge- wederopzeggens toe gelijk te stellen met de 
v.onden aan de Algemeene Rekenkamer en aan spoorwegen, waarop geen antler vervoer plaats 
den Raad van State. · .. heeft dan dat van personen hinnen eene ·ge-

's-Grav~nhage, den 28sten Maart 1917.' meente, en· zulks met ver;anging va~ Ons be-
WILHELM,IN A, .sluit van 24 October 1913 (Staat.~b,lad n°. 396), 

D1 lrfinister van 1Juitenl .. Zaken,. J, LOUDON. -waarbij zoodanige gelijkstelling · geschieµ -is 
De Minister van Justitie, · B. 0&1', voor het dee! van dezen spoorweg van .'het 

(Uit.qeg. 28 Ap,·il 1917.) voorplein van station Haar/em_ der Holland

28 M aart 1917. BESLUI1', houdend·e aanwij
zing van B1·eda als losplaats van ruw 

· v.out of zouthoudend water, bij invoer te 
lande met spoorwagens. s .. _269. 

WIJ WILHELMINA, 1'-NZ. 
Op de voordracht van Onze~ Ministe~ van 

Financien van 24 Maart 1917, n°. 58, Accijnzen; 
· Gezien artikel 5 der wet van 27 September 

1892 (Staafsblad n°. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (8/aatsblad n°_ .. 2) 
@ Ons besluit van 14 · J uni 19iO (Staatsblad 
n°. 162); · · · 

Hebben goedgevonden en versfaan te bepaien: 
_Met .ingang- van de _dagteekgning van dit 

besluit wordt Bred.a mede aangewezen als los-
plaats van ruw zont of v.outhoude·nd·water bij 
invoe'r te lande met spoorwagens. 
. Onv.e Minister van Financien is belast ,met· 
de_; uitvoering van. dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1,917 . .
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. · 
(Uitge_q; 24 April 1917.) 

30 Maari 1917. BEsLur:r, tot gelijkstelling .van 
den door de Noord-Zuid-Hollandsche Tram
weg-Maatschappij. geexplolteerden, spoor
weg van het Soendaplein te Bchoten naar 
de· grens van _ de gemeente Ham·lem· bii 
den Kleinen Houtweg, met de spoorwegen, 
waarop geen ancler v~rvoe·r dan personen
vervoer binnen eene gemeente plaats heeft. 
s. 270, 

sche, IJzeren- Spo<irweg-Maatschappij naar het 
Soendaplein te Schoten; 

Gezien artikel · 4 der wet van 9 Juli .1900 
(Staats,blad n° .. 118); 

-Den Raad ·van State gehoord ,(advies. van 
20 Maart 1917, n° .. 32); 

Gezien h·et nader rapport van Onzen Mi
nister van ·Waterstaat, ·van 27 Maart. 1917, · 
n°. 29·0, Afdeeling. Spoorwegen ;. 

Hebben goedgevonden en· verstaan ·: 
under intrekking van Ons .besluit van 24 Oc

tober 1913 (Staatsblad n°. 396) den door de N oord
Zuid-_Hollandsche Tramweg. Maatscharipij, ge, . 
vestigd te · A1nster.dam, geexploiteerden spoor
weg. van· .het Soendaplein_ te Schoten naar de 
grens van de gemeente Haar/em bij den kleinen 
Houtweg, ·_ tot wederopzeggens · toe gelijk te 
·stellen met de spoorwegen, waarop geen antler 
vervoer ,dan:-personenvervoer liinnen eene ge
meente plaats heeft. 

·onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aa~ den Raad. van State 
in afschrift mede_gedeeld zal word en. -

's-Gravenhage,. den 30sten Maart 1917. 
WILH:li1LMINA. · 

De Minister van ,Vaterstaat, 0. LELY. 
Uitgeg. 16 April 1917.) 

30 Maa.rt 1917. 'BESLUIT,· tot-vaststelllng vai:i, 
een bijzonder reglement van politie voor 
de Vf,illemsvaart. S. 271. · 

WIJ WILHELMINA; ENZ, 
Op de voordracht van Onzen, Minister .van 

Waterstaat ·van 3. Maart 1917, n°. 238, Afdee-
1ing Waterstaat; 



"1917 

·0-elet op· de· wet •van .28· Februa~i 1891 --- .voor- stoomvaart~igen met n_iet meer dan -
(Staatsblad · n•.- ·69) en- op ·het· algemeeh reg le- - 1.25 M. diepgang,"·150 M, '· 

_ merit--van::politie ~oor rivieren, kanalen en·z:, . 6. De groolste geoorloofde afmetingen der 
9nder be.heer. · v~n het Rijk, vastgesteld bij ':;fotten zijn. : ' · 
-Koninklijk besluit, van · 13 Augu.stus 1891, • · lengte ·. . . 60 : M. ;' 

. (Staatsblad_ n°. - 158) -_en .laatstelijk· gewijzigd'bij breedte . -• • • · . , • 5·_ 
]foninklijk besluit · van 16 Decembe1· ·1913_ diepgang;.-_. · 1.60,, 
(Staatsblad n•. 445); De vlotten mogen met -geen -grooter ·snel-
, Den Raad :van State gehoord (advies van . heid' warden . vervoerd ·c1an vari 6_0 M. in de 

20 ·}'laart 1917, n•.--27); minuut. -. 
Gezien het nader ':apport van O~zen :voor- _ Met afwijking van--ar_tikel 71 van het-Aige-

·noemden Minister. van 28. Maart 1(117, n°. 231, - meen Reglement \vordf voor dit_ kanaal be.-
Afd·eeling Waterstaat; . paald, dat voor 35 M. _of. minder lengte van 

·Hebben goedgevonden-en verstaan_·: ·een vlot, twee ___ bekwame '1:iiannen, en vooi 
I: vast te_ stellen_het navolgende: ineerdere lengte een man meer _ter besturing 

aanwezig moeten zijn. · 
BIJZONDEK REGLEM.ENT VAN PO- 7 . . Vaartuig'en, breed 10 M. of"meer, mo

gen in het ka_naai ·geen- ligplattts nemen, · 
· Art. 1. -Onder de ·Wille1nsvaart wo~df·-ver- Vaartuigen, minder,breed danl0 M·.,.irwgen 

staan- het .kanaal· vari. zijne·vei;eeriigirig met de · -niet' ianger dari :voor ten· hoogste 2 x 24 uu~ 
-stadsgracht te Zwolle, bij de keersluis·_aldaar, Hgplaats nemen en uitsluitend op de piaatsen, 
tot 'de rivier de IJsel bij het Katerveer; · · _ welker bestemming daartoe met merkteek1men · 

2. ·De ·grootste geoo:loofde afmetingen der op den wal· is 1iaiigegeven. 
vaa_rtuigen- zijn : N abi_j de 'spoorwegbr'ilg in de Iijn Zwolle-

lengte. -. . . . • • . . . . 98 M. ; Kampen .n'rngen tusschen. de H.M. palen 17 
bre_edte-. , . . · . '. ,, ... ·_ 11.50 ,, en -20 geen ~chepen )jgplaats neinen· dan om 
diepgang bij een Vl'.aterstand 
van 0.20 M. + N.A.P. of 
hooge_r . . . . . . . ._ : : 3 M. ; .' 

· bij ·1_agere waterstanden zooveel minder als de 
starid .lager 'is dan -de genoenide- hoogte. 

Schepen, breeder dan 9 M., mcigen des nachts 
de Willemsvilart niet binnenvaren eri overdag 
niet zonder vergunning van ·den--sluiswachter 

, ~te Katen:eer·_ of van deri beambte,:belast met 
. de -b~dienin·g -van de brug over de k(iersluis. 

3, In de voorhavens te Katervee~ mag niet 
worc!en- geankerd zonder vergunning van den 
;Huiswachter; · 

. 4.···Met de sluizen te Kalerveer, wor_dt nieV 
geschut: ·· 

.l~--- wanneer de keersluis te Zwolle geslo_ten 

te -wachten ··op de eerstv·oig!)nde opening Yan 
__ die:·brug. · Scheperi," komonde.'van he't Kafer
·veer, moeten ·in dat· geval ·1angs den: zuidooste-. 
lijken boord, schepen, .korriende_ van de keer-·_ 
sluis. te Zwolle, Jangs · den ·:noordwestelijken 
board, ligplaats nemen. · 

Alleen !]'.let §Chriftelijke toestemmiug van de 
met het toezicht op de· scheepvaart ·belaste 
ambte_naren of beambteri en onder· opvolgi_ng 
-van -de'• ,door hen te ge_ven, v:oorschriften · mag 
in. afwijking_ van het :bovenstaande ligplaat_s 
warden genomeri. · 

8. Vlotten mogen in ·het kan_aal :geon .lig
plaats nemen- dan. tusschen de beide merktee
ke'nen; ·staande op den- noord westelijken wal 
op de afstanden -van. o~geveer 150 M: en , 

is · -275 M., gemeten uit het binnenfront der groote 
_ 2°. wanneer het water op d~n IJsel- hooge/- sluis. te· Katet·veer. De vl-;;tten moeten zoo 

is, daff 2.82-.:M. boven -herzien Amst~rda~sch dicht mogelijk tegen den wal liggen: 
peil (N.A.P.-); Naast . 'elkander stilliggen,de vlotten van 

30. wanneer- het verschil in. hoogte' a.er kleinere bre_edte dan het in artikel ,6·gen:oemde 
waterspfogels op den .IJsel en op de Willems- maximum, · niogen- te zamen -niet ·meerdere.. : 
vaart meer bedraagt dan 2.25 .M. preedte hebben dan 6- M. · 

5;_ ·Bet maximum van, snelheid, waarmede .: :Vlotteff·moge·n na zonso:ridergang bet kanaal 
de sto_omv:aartuigen -zicl]. mogen bewegen, be: niet binnenvaren.. · · , · 
draagt_-per. minuut :' - 9. Door een stoomvaartuig _mogen niet meer 
· _ voor stoomvaartuigen met_·_ meer dan L50 M. dan. vier vaartuigon tegelijk warden. gesleept 
diepgan·g; 100 . .1\1 •. ; en ook niet tegelijk- vaartuigen· met .een geza. 

-- - vcior .. stoomvaartuigen -inet· · niet meer .dan. · menlijk iaad vermogen_ van meer · dan- 800: ton, 
. ·1_.50 :M: :ai~pgang, 125 M.: Een vaartuig van 5_00 ton of meer laadver: 
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mogen mag niet met een or m·ecr andere te 
gelijk in een sleep worden opgenomen. 

10. De met de bediening ·van do brng over 
de keersluis belaste beambte is bevoegd deze 
brug in het belang van het verkeer gesloten 

· te houden, als de spoorwegbrug over de 
Wil/e-msvaart gesloten is, of spoedig geslotcn :., 
zal worden en eveneens in bijzondere omstan
digbeden, welke hem zulks in het belang van 

, het verkeer gewenscbt doen achten. 
1 I: Overtreding van de bep.al_ingen van dit 

bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het algemeen regle
ment is voorzien, gestraft als volgt: 
: a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtl'0ding van nrtikel 3 en arti
.kcl 9, cerstc lid, voor zooveel betreft over
schrijding van hct daarin genoemde laadver
mogen en artikel 9, laatste lid; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, ci'e overtreding van artikel 6, 
laatste lid en van artikel 7; 

c. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtr-eding van artikel 8. 

II. te bepalen, dat met tet in werking 
treden van· het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 23 Mei 1892 {Staatsblad 
no. 108), 

Om,e .Minister voornoemd is belast met de 
uitvoermg v:m dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplantst en in afscbrift aan den 
Raad van State medegcdeeld zal worden. 

's-Grnvenhage, den 30sten Maart 1917. 
\YlLHEL)UNA. 

De .llfinisle,· van 1'Vale,-staat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 21 April 1[117,) 

30 Maart UJ17. B1<:SLUIT, tot schorsing van 
de be.~lniten van den Raad der gemeente 
Kr11nperveen, dd. 6 Februari 1917, nos. 
I/2 en l/3, strekkende respe·ctievelijk tot 
.het. bepalen van 1 April 1917 als datum 
vnn de opheffing der open bare lagere school 
in die gemeente, en tot het·vp.rleenen van 
eervol ontslag tegen <lien datum aan het 
b oofd di er school. S. 272. 

Geschol'st tot l October 1917. 

30 1lhiwt 1917, BESLOIT, tot wijziging van 
bet besluit van 29 December 1914, bou
dende vaststelling van nieu we bepalingen 
omtrent bet toekennen van premien voor 
bet dooden van zeebonden · binnen · het 

· ,vatergebied van bet Rijk. 

WIJ WILHELMI.NA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Ni}verheid en Handel van 27 Maart 
1917, n°. 2180, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art.' -1. Aan · art. -3 ·van· Ons besluit van 

29 December 1914, n°. 35, houdende nieuwe 
bepalingen omtrent het·toekennen van premien 
voor bet dooden van zeehonden binnen het 
watergcbied van het Rijk, wordt een nieuw 
vierde lid toegevoegd, luidende : 

,,Ingeval de be!Dngbebbende den burgemees
ter of den door dezen aangewezen persoon 
aannemelijk weet te mnken, dat bewaring van 
·den gedooden zeebond in zijn gehee! niet we! 
doenlijk was, kan, voor de toepassing van dit 
bes-Juit, met .vertooning v-an het zeehondenve1 

. en de daaraan nog vastzittende voorvinnen en 

. met het afsnijden van die vocirvinnen, genoe
gen worden genomen. De verkluring, bedoeld· 
in model I, wordt alsdan dienovereenkomstig
gewijzigd.'' 

-2. Dit besluit -wordt geacht in werking te, 
zijn getreden op 1 Juli 1916. 

Onze Minister voornoemd is belast .met de· 
uitvoering van dit besluit, betwelk in de Staats-
cottrant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, 30 :i\iaart 1917. 

WILHELMINA. 

De Mill, ·vim Landbowv, Nijv,rheid en Handel. 
PosTHUlU .. 

2 April lfl17. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Ongevallenwet verstaat, met name

w11ai· zij varr verzekeringsplichtig bedrijf 
spree-kt, onder bedrijf ,.vak" of ,,tak van 
indnstrie". · Dit komt duidelijk uit, waar 
zij in art. 10 deze bedrijven opsomt. 

Bij bet in Me opsomming voorkomende
bedrijf · van ,,sloopers van bouwwerken" 
wordt niet gedoeld op het sloopen van 
meerdere van die werken, maar we! beoogd 
het vak, in hetwelk dat sloopen gedurende. 
eeri zeker niet te kort tijdsverloop wordt 
nitgeoefend, met de bedoeling om daarui_t.· 
geldelijk voordecl te trekken, zij het dan 
oak d~t de duur van dat tijdsverloop, even
min als zulks _in de wet is gescbied, vooraf 
nauwkeurig is aan te geven. 

De Rechtbank kon hier nit de bewijs
middelen afleiden, dat aan bovenomschre
ven eiscb der wet was voldaan. 

(Ongevallenwet 1901 artt. 3 en 10, 24°.) 
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Voorzitter: Mr. A. 11'1. B. Han!o. 

Raden : Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
Dr L. E. Visser en J. Kosters. 

B. R., enz., requirant, van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Groningen 
van 21 December 1916 (zie verder cone!. adv.
gen.) (gepleit door Mr. A. G. G. Royaards te 
's-_Gravenhage). 

Conclu,ie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Het onderwerpelijk cassatieberoep· eischt een 
antwoord op .de vraag naar de be_teekenis-- van 
het begrip ,,bedrijf" in de Ongevallenwet 1901. 
De Arr.-Rechtbank te Groningen toch meende 
in_ haar voirnis van 21 December jl., daarbij 
vernietigend eene vrijspraak van den Kanton
rechter aldaar van 28 October bevorens, requi
rant als uitoefenende het verzekeringsplichtig 
bedrijf va:n slooper van bouwwerken te moeteii 
aa~merken en hem te mogen veroordeelen 
wegens verzuim van aangifte, doch 'hij zelf 
wil van die benaming niets weten en acht zich 
,,objectief" een koopman, al versmaadt hij 
,,subjectief" niet ~jn handel in afbraak te be
gunstigen door het ondernemen van het sloo
persvak, waarom· hij a!s eenig cassatiemiddel 
stelt : ,,Schending, of verkeerde toepassing, der 
artt. 1, 2, 3, 10 sub 24°:, 32, 33, 34, 98, 99 der 
Ongevallenwet 1901, in verband met -de artt. 
211, 216, 221, 253, 256 Sv., doordat de Recht
bank te Groningen den bek!aagde schuldig 
verklarende aan de -overtreding van ,,het als 
werkgever niet of niet tijdig van het door hem 
uitgeoefende verzekeringsplichtig bedrijf van 
slooper van bonwwerken tegen bewijs van ont
vangst schriftelijk aan&ifte doen in ~uplo ten 
kantore der posterijen binnen welks kring hij 
zijne woonplaats heeft", den eisch van conti
nurteit, welke de Ongevallenwet v:oor·hefuit
oefenen van een bedrijf stelt, heeft miskend." 

In· de Ongevallenwet zelve is het begrip 
,,bedrijf" niet omlijnd, weshalve dit niet als 
een rechtsbegrip, docb als van zuiver feitelijken 
aard moet worden aangemerkt. Twee plaatsen 
in hare geschiedenis maken ons echter duidelijk, 
wat daaronder moet worden verstaan (Romeijn, 
Ongevallenwet, biz. 65, 66 en 77). Hand. I 145 
en Hand. 2° K. I 219 immers leeren ~ ,,de 
beteekenis van het woord bedrijf moge in 
andere wetten eenigszins anders zijn,- hij, ·die 
met de uitvoering van de wet belast za] worden, 
zal de beteekenis, die aan bet woord in deze wet 
moet ·gegeven worden, uit de wet zelve moeten 

opmaken. Het woord ,,bedrijf" wordt daarin 
opgevat in den zin van ,,vak" of. ,,tak van 
·industrie" en niet a!s synoniem met ,,onder
neming", zoodat mag worden aangenomen, dat 
met ,,sloopersbedrijf" ,,sloopvak" of,,sloopers
beroep" moet worden vereenzelv:igd. Dat 
hlervoor zekere continu1teit niet kan worden 
gemist, schijnt mij niet twijfelachtig. 

Heeft nu de Rechtbank daarmede in haar 
vonnis rekening gehouden ? Ik antwoord be
vestigend. Als erkentenis_ tocb van requirant 
houdt die beslissingin : ,,dat hij te·Groningen uit
oefent het bedrijf .van koopman en daarbij 
handel drijft in afbraak van perceelen door die 
te koopen en weder te verkoopen en dat dit ook 
bet geval was in 1916; dat hij qaarvoor vaste 
arbeiders in dienst heeft en hij ook ten tijde bij 
dagvaarding vermeld gedurende eenige weken 
de getuigen Kleersnijder en Mulder in loondienst 
in het werk heeft gehad aan het in afbraak 
zijnde perceel n°. 33 aan de Vischmarkt alhier, 
waarvan hij de afbraak van den getuige de 
Kinkelder had gekocht ten ·beboeve van zijn 
gemeld bedrijf", welke erkentenis bevestigd·. 
wordt d'oor de vel'.klaring der getuigen de 
Kinkelder, Kleersnijder, Mulder en Albronda -
de laatste immers verklaart ,,dat het hem be
kend is, dat beklaagde koopman is in afbraak 
van gebouwen, waarvan hij bet houtwerk 
koopt ; dat beklaagde bem, getuige, we! heeft 
erkend daarbij dan we! werklieden in dienst te 
bebben, die bet houtwerk moeten uitbreken". 
Waar derhalve bleek, dat requirant geregeld en 
!angdurig ten eigen bate slooperswerk deed 
verrichten, paste daarop de q.nalificatie ,,sloo. 
persbedrijf" en maakte bij zich door verzuim 
van aangifte aap. overtreding schuldig. 

Ik concludeer ruitsdien tot verwerping van 
het beroep. · 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den_ Raad.sheer 
Gratama; 

Gelet op het middel van cassatie, naruens den . 
requirant voorgedragen bij pleidooi : (zie concl. 
adv.-gen.); · 

0., dat de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis ten laste van den requirant wettig en 
overtuigend bewezen heeft verklaard, dat hij 
te,wijl hij te Groningen sedert een der data 
van de week van 21 op 27 Mei 1916 als werk
gever uitoefende het verzekeringsplichtig bedrijf 
van sloopei'-van bouwwerken, bedoeld in art 10 
sub 24° der Ongevallenwet 1901, van welke 
onderneming de zetel was gevestigd te Gronin
gen en van welke hij hoofd en bestuurder w;as; 
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niet in ·die'week no.eh later ten k3ent9re Jier
·posterijen til Groningen van vo6rschreven door 
hem ·nitgeoefe;nd' bedrijf tegen bewijs van ont
vangst. schriftel.ijk aangifte heeft ·gedaan in 
dupl6, waarop de schu!digverklaring .en· de 
strafoplegging zijn gevolg als boven gemeld ; 

0. alsnu inet_betrekking tot,het voorgestelde 
middel: . 

dat de Ongevallenwet 1901, met name d_aar, 
waar zij van verzekeringsplichtig:bedrijf spreekt. 
hieronde:r verstaat ,,vak" of ,,tak van industrie", 
en dit duidelijk uitkomt waar zij in art. 10 deze 
bedrijv:en opsomt ; 

0., dat in'. deze opsomming van betlrijven 
onder n° .24 -voorkomt cfat van ,;slo9pers van 
bouwwerken"~- waarbij niet · wordt gedoeld op 
het sloopeµ van .meerdere van clie werken,. 
m.1ar wel wordt beo_ogd het vak, in· hetwelJi: 
dat" sloopen gedurende een zeker niet te .kort 
tijdsverloop wordt uitgeoefend, met de bedoeling 

· om da~ruit geldelijk voordeel te trekken, zij het 
dan· dat de duur van dat tijdsverloop, ·evenmin 
a]s zulks ih. de wet is geschied, vooraf nauw
keurig is aan te geven ; . - • .. 

ontvangen en ook geregeW hebb(m ontvangen; 
Albronda: dat d.e requirant. hem wel J:ieeft· 

erkend werklieden in clienst-te he bben, clie het 
houtwerk moeten uitbreken, dat hij heeft 
gekocht a]s koopman in afbraak van gebou~en; 

0., dat de·Rechtbank nit deze bewijsmiddele~ 
k~n afleiden; dat aan den bovenomschreven 
eisch der Ongevallenwet was voldaan, en zij dfo 
oo,k uitdrukkelijk heeft gedaan, toen zij over
woog, ,,dat re_quirant; waar hij in Ioonclienst 
eenige werlilieden · gedurende eenige weken 
dagelijks onafgebroken .aan een ·gebouw sloo
p~rsdiensten .heeft doen · verrfohten, zijnde. clie 
tijdruimte, noodig ··voor het afbrelien van een 
gebouw van niet te grooten omvang als in casu, 
een zeker nie.t te kort te noemen tijdsbe;tek, 
moe,t worden aang~nomen het betlrijf van sloo
per te hebben uitgeoefend", terwijl de vraag, 
of de Rechtbank zulks terecht_ deed, niet staat 
ter .beoordeeling van den recht~r in. cassatie 

0., dat alzoo het b!JrOep in cassatie is onge-
gi;ond; · 

Verwerpt het beroep. (N. J.) . 

o., dat in 'zooverre terecht in het' middel er. 4 
beroep op wordt gedaan, dat de Ongevallenwet 
deri bovenonischrev:e~ eisch stelt, maar ten 
onrechte wordt bewee'rd, dat- de Rechtbank 
dezen eisch zoude hebben miskend; 

April 1917. ,.Bi,:s{uIT, :iwudel)de bepallng 
van het tijdstip van het in werking treden _ 
der wet op_ het recht _va~ zegel van . den . 
22sten :;\'laart _ 1917' (Staats.b[ad no. 244) en - · 
bepalinge;n. ter .uitrnering van deze wet. 
s: 273. . O.; toch;. ·dat de requirant ter terechtzitt.i.ng 

l;ieeft.erkend, dat hij voor zijn handel in afbraak 
van perceelen na te noemen arbeiders in' loon_

·dienst heeft en ook in het werk gel\ad heeft 
aan het·in afbraak z1jnde perceel n°;·3iaan de 
Vischinarkt. te Gtoningen ; 

. dat voorts ,de navolgende getuigen hebben 
verklaard: 

de Kinkelder.: dat hij bij het afbreken o. a. 
in de maand Mei jl. van gemeld perceel ·eeh 
vijftal werklieden in dienst heeft gehad en met. 
den requirant was overeengekomen, dat door 
hem daarbij drie arbeiders, voor zijne rekening. 
zouden woiden geleverd, voomamelijk om de 
gesloopte deelen weg te halen, maar ook om bij 
den sloopingsarbeid te helpen ; 

Kleersnijder_. en Mulder, in hoofdzaak gelijk-
luidende : · · · 

dat zij in den loop van 1916 eenige weken, 
ook · op de data bij dagvaarding vcrmeld, .als 
arbeiders:in diehst zijn geweest v(/.n den regui
rant bij het afbreken van het meergemelde · 
perceel, dat zij daarbij door den requirant war.en 
belaat met behulpzaam te zijn 'bij het afbre~en 
daarvan, en het weghalen der afbraak ; . dat .. 
zij aan clien last uitvoering hebben gegeven; 
dat zij l;mn loon van den requirant mocsten 

1917. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 31-·Maart 1917, n°. 116, af 
deeling Zegel ; · 
._Gele~op de.artikelen 3, 5, 7, 47, 60, 61, 62, 

77, 95. en 100 der wet op het rechi van Zegel 
van den 22 Maart .19i7 (Staatsbla,J, ·n•. 244) ; 
· H~l;>ben goedgevonden en verstaan te bepa 

len hetge~n, volgt : . 

Tij,lstip van in 
werking treden. 
;Art. 1 .. De w.et ·op het recht van Zegol van 

den·. 22 llfaart'.1917 (Staatsblad. n?. 244), Zegel
wet ·1917, trecidt in werking rp.et ingang van 
den 1 Juni 1917. . , 

Bijzonder roerkteeken van 
bet gezegeld papier. · · . . 
·2. · Het ·gezegeld papier, yan wege het Rijk 

uitgegeven, is vocirzien van een· watermei,k 
bestaande in het woord: ,,Nederlaiiden". 
Afmetingcn van 

. het pa pier. 
3. · Be.halve het in artikel 27 der :Zegelwet 

1917 vermelde papier,-zal van wege het Rijk 
gezogeld papier ·in groot en in klei~ formaat 
worden uitgegeven ; het groot formaat zal 
hebben eene hopgte .van 32,20 centjmete-r en 

13 

·i 
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eene - breedte van 40 centiineter, en bet klein 
formaat eene boogte van 8,84 centimeter en 
eene breedte van 25 centimeter. 

Vorm dor plakzegels. 

4. Het plakzegel, met 1_1itzondering van dat 
voor de zegeling der in artikel 75 der Zegel
wet 1917 bedoelde stukken, is van rechtboe
kigen vorm en heeft eene len:gte van 29 
millimeter bij eene breedte van 22 millimeter. 

De kleur is paars voor bet zegel van vijf 
ct>nt en rood voor de zegels van boogere be-
·dragen. · · , 

Het draagt aan bet ··1:\.oofcl• 's Rijks wapen, 
vastgehouden door twee gekroonde leeuwen 
boven een lint met de spreuk: "J e Maintien
drai", alles op een gebloemden achtergrond. 

Een ongekleurd rechthoekig vak onder bet 
lint behelst de aanwijzing van bet bedrag van 
bet recht, w'elk bedrag aan den voet van bet 
zegel · nog eens vermeld ~taat. Danrtusschen 
komen, op acbt regels, veertien malen· voor 
de woorden: ,.Nederlandsch plakz0gel". ' 

5. Het plakzegel voor de zegeling van de 
in artikel 75- der Zegelwet 1917 bedoelde 
stukken is van rechthoekigen vorm en heeft 

_ eene lengte van 281/, · millimeter bij eene 
breedte van 57½ millimeter. 

' De kleur is groen voor de zegels van vijf 
cent en tien cent, rood voor de zegels van 
vijftien cent tot en met een gulden, bhmw 
voor de zegels van hooger chrn een gulden, 
doch niet hooger dan vijf gulden, bruin voor 
de zegels van hooger dan vijf gulden, <loch niet 
ho0ger clan tien gulden en paars voor de zegels 
Y!ln hoogere bedragen. 

De omranding bevat op· gearceerden grond 
aan ~le bovenzijde bet woord: ,;Beu~sbelasting" 
en aan de benedenzijde de woorden: ,,Konink
rijk der ~ederlanden". 

Het zegel _ is door eene snijlijn verdeeld in 
_ twee gedP-elten, · een rechtergedeelte, breed on
geveer 29 millill!eter en een linkergedeelte, 
breed on11:eveer 21½ millinieter, beide gedeel
ten gemeten tot de binnenzijde_ van _den rand. 

Het rechtergedeelte vertoont-het Rijkswapen 
bov_en een recbthoekig _vak, waarin vier en 
twintig malen bet -woord: ,,Beursbelasting" 
is vermeld; bet link~rgedeelde bevat eene af
beelding van Mercurius met staf in een Go
tbiscb raam. Op bei_de gedeelten is .boven den 
onderrand door een opdruk in zwarte kleur 
bet bedr·ag van bet recbt aangewezen. 

Stemp~ls. 

6. Voor de zegeling van bet van wege het 

Rijk uit te geven papier en van bet buiten
gewoon te zegelen papier wordt gebruikt: 

een stempel, waarmede,macbinaal een indruk 
in bet papier droog wordt gescbroefd op een 
rond oranjekleurig vlak, bierna· aangeduid 
als ,,Droge stempel" of 

een stempel, welke .in blauwen inkt wordt 
afgedrukt, bierna aangeduidt als ,,Natte stem
pel". 
· De stempels ~evatten 's Rijks waj)en en bet 
bedrag van het recht, ter zijde van bet wapen 
uitgedrukt. De stempels, bestemd voor de 
zegeling van stukken, onderworpen aan zegel
recht, met opcenten, zijn voorzien van de 
woorden : ,,Zegelrecbt met opcenten". 

De droge stempel bevat bovendien eene ver
korte aanduiding van bet kantoor, waar- en 
eene aanwijzing van bet jaar, waarin- de 
stempeling plaats beeft; de natte stempel wijst 
bovendien aan : te Rotterdam den naam der 
gemeente en in de overige plaatsen den naam 
der provineie, alwa11.r - en voor zoover be
treft de stempel met -de woorden : ,,Zegelrecq,t 
met opeenten", tevens bet jaar, waarin - de 
stempeling plaats heeft. 

Tot . nadere voorziening kunnen voor de 
zegeling ook worden g~bruikt· de stempels,. 
welke tbuns aan de kantoren van bet buiten
gewoon zegel in gebruik zijo voor de stempe
ling met· blauwen inkt· van stukken, welke 
aan zegelrecht zonder opcenten zijn onderwor
pen. 

Onze ·Minister van Financien is gemachtigd 
te bepnlen in welke gevallen uitsluitend stem- . 
peling met den drogen stempel of uitsluitend 
stempeling met den natten_ stempel zal pla:i.ts 
hebben. · 

Stempeling met den dro11:en stempel heeft 
alleen plaats aan bet Algemeen Zegelkantoor 
en aan de kantoren van bet buitengewoon 
zegel te Amsterdam, te 's-Gravenhage en te 
Rotterdam. 

Bijzondere stempel. 

7. De zegeling met den bijzonderen stem
pel, bedoeld in bet eerste lid, onder c, van 
artikel 60, in het laatste lid van· artikel 61 en 
in bet -laatste lid van artikel 62 •der Zegel wet 
1917, geschiedt uitsluitend aan de kantoren 
van bet bui_tengewoon zegel te Amsterdam, te 
's-G1·avenhage en te Rotterdam, 

Voor die zegeling wordt gebezigd een stem
pel, voorzien van een rand, vermeldende : 
.,Bijzondere stempel Zegelwet 1917", en overi
~ens gelijk aan de stempels; welke worden 
gebruikt voor de zegeling van effecten. 
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Stenipeiing. 
8. Op het Pl!Pier van wege het Rijk ·uit 

te geven, wordt de stempel gesteld ·bovenaan 
ter linkerzijde van het blad, het vel toegesla
gen zijndc; op- al het ·andere papier kan de 
stempel worden gesteld op de daaryoor meest 
geschikte plaats. 

9.- Voor stukke~, _aan 'evenredig zegelrecht 
onderworpen, worden van wege het Rijl, uit
gegeven: papier, voorzien '\'an een stempel van 
ten minste vijf cent en ten hoogste twintig 
gulden·; plakzegels tot bedragen van ten: minste 
vijf cent en ten hoogste honderd gulden • 
. Het van wege het Rijk uitgegeven-gezegeld 

p_apier, voor:r.ien van een stempfll van twintig 
gulden, wordt door den ontvanger van het 
zegel . desverlangd bijgezegeld tegen betaling. 
van het_ meerdere rec_ht; hij doet van d,ie be
taling _ blijken door - kwitantie of bijstempel 
riaast den gewor,en stempel te stellen. · T~n 
aanzien. van deze kwitantie geldt het bepaalde 
in artikel 14. -

Stempeling van buitenge-
woon te zegelen papier. 
10. - · Het buitengewoon . te zegelen- pa pier 

wordt·met betaling der daarvoor verschuldigde 
rechten aangeboden aan een der kantorel)- van 
het buitengewoon zegel te Amsterdam - te 
Ai·nhem, te Assen, te 's:Gravenhage, te Gronin_qen, 
te 's-Hertogenbosch, te Lee1411iarden, te Maastrirlit, 
te Middelbierg, te Rotterdam; te Utrecht of te 
Zwolle. 

Aan ·de kantoren te Amsterdam, te 's-G,·a
venhage en te Rotterdam wordt het papier on
middellijk van· den vereischten z_egelstempel 
voorzien. 

Aan de overige Jrnntoren wordt het papier 
gestempeld met de -woorden: ,,te zegelen" 
waarna het met een. bowijs van ·de- befaling 
der rechten ,vordt overgebracht: 

te Arnhem, te Assen, te 's-Bertogenbosch, te 
M aasfricht en te Zwolle : ten kan tore van de 
bypotheke,n en het kadaster; 

te Groningen, _te Leeuwarden en te Middel
burg: ten kantore der. registratie n°. 1. 

en te Utrecht:_ ten kantore der snccessie
rechten. 

Van de stempeling niet de woorderi: ,,te ze
gelen" is uitgezo'nde~d: 

· a. het. papier, waa~voor een stempel wordt 
vereisoht, welke uiet voorhanden is· aan het 
kantooi', waar de zegeling zou plaats hebben, 
als de zegeling niet kan gesohieden door het 
stellen van meer dan ·een stempel ; 

b. het papier, waarvoor de_ droge stempel 
wordt ·verlangd of vereischt. 

Dit papier wordt door tussohenkomst van' 
den· ambtenaar aan wiens kantoor de zegelinii. 
zou/ plaats hebben, _opgezonden naar een der 
kantoren van het buitengewoon zegel te Am-. 
sterdam, . t~ 's- Gravenhage of te Rotterdam en 
aldaar van den drogen stempel" voorzien, in
dien de vereischte stempel aan dat kantoor· 
voorhanden is of de· zegeling kan geschieden 
door ·het stellen van meer d~n ~en stempel: 

11. Onze Minister 'van Firiancien is ge-· 
machtigd om, naar gelang van de· behoeften, 
·te bepalel) welke zegelstempels aan de kantoren 
van het buitengewoon zegel zullen w~rden 
verstrekt. Pa pier; dat met. betaling van het 
verschuldigde rec!;tt ter buitengewone zegeling 
wordt aangeboden, doch niet op die wijze ge
zegeld kan worden, omdat de vereischte sterri
pel aan geen der kantoren van het buitenge
woon zegel voorhanden is en zegeling tot het 
bedrag van het verschu,ldigde recht door het 
stellen van meer dan een stempel niet kan 
plaats hebben, wordt door den ontvanger, aan 
wiens- kantoor de aanbieding plaats heeft, op 
de wijze oepaald bij artikel 14, voorzien van 
eene kwitantie voor het betaalde recht. 

Wijze van gebrnik 
van plakzegels. 
12. Het plakzegel, met -uitz.onderipg van 

dat voor de -zegeling der in artik-el 75 der 
Zegelwet 1917 bedoelde stukken, wordt op het 
aan zegelrecht onderworpen stuk geheel en al 
vastgeplakt, gaaf en ongeschonden: zooals het 
van wege het Rijk wordt uitgegeven en zonder. 
dat ·pa pier. of eenige andere stof tusschen' het 
stuk en het zegel aan wezig zij. 

Het wordt vastgeplakt daar, waiir het stuk 
moat wo~den onderteekend door hem, die het_ 
zegel· gebruikt. · 

Deze. schrijft zijne onderteekening met inkt -
over:het zegel en vermeldt tevens op hep ·zegel 
en mede met inkt het tijdstip, waarop het 
wordt gebruikt, door aanduiding van den dag, 
de maand ·en het jaar. 

Worden twee of 111eer zegels gebezigd, dan 
moet de handteekenin1(over al de zegels zijn · 
gesteld. · · 

Wordt een stuk met plakzegels gezegeld, 
door meerdere personeii onderteekend, dan 
moet alleen hij, die het eerst zijne handteeke
ajng zet, het ze.geLgebruiken. 

De vorenstaande bepali:iJ.gen zijn niet van 
toepassing ·op, de plakzegels, welke overeen
komstig art. 14 worden gebrnikt. 

· 13. Het plakzegel voor de zegeling der in 
art. 75 der Zegelwet 1917 bedoelde stukken 
wordt, v66rd!!'t de nota uit het in art. 77 dier 

] 3$.~ 
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· wet bedoelde register wordt getrokken, in -dier boekjes moet worden voldaan door gebruik, van 
voege opgeplakt; dat na het uitsclieuren der _plakzegel. 
nota,. het van het Rijkswapen voorziene ge_-. .Bij elke ver- of afrekening tusschen verze
_(J~elte, van het zegel voorkomt op de nota en keraar en verzekerde, :he~zij . direct of ._door 
het · andere, langs de snijlijn af te scheid"en ge- . tusschenkomst van,een· makelaar of assurantie
deelte van het zegel voorkomt op he't op den bezorger, wegens de onder dekking van de polis 
stok_ van het register · overgenomen afschrift- vervoerde goederen, _wordt. op liet contract
·van · cle nota. Behoudens die· afs_cheiding,- boekje eene verklaring·gesteld, welkc c:t"e geza. 
welke voor de ·opplakking mag plaats hebben;, menlijke - waard~ aanwijst ~an de .;er~o~rde 
geschicdt deze. op· gelijke wijze, als -in het eer- goederen, waarop de· vor- of afrekening betiek
ste lid van het vorige artikel is voorgeschreven: king heeft. Deze -vcrklaring wordt door den 

Op elk _der deelen van het zegel_ wordt het · verzekeraar of door "den makelaar of door den 
. tijdstip wa~rop het wordt _gebruikt, met- inkt assurantiebezorger namens hem, ·onderteekend 
verm~ld, do_or aanduiding van den dag; do en v66r" die onderteekening V_OOI~ien van ee1i· 
maand en het jaar ; hiervoor kan _gepr_uik of meer .plakzegels tot het b_edrag van bet 
warden gemaakt van een stompel _rnet-stempel- verschulctigde zegelrecht, berekend over- de·· 
inkt: Het aldus opgeplakte. zegel _geldt _ als voormelde gezamenlijke waarde ·der veryoerde· 

· aanduiding op' h~t afschrift der nota van_ -het goederen. 
bedrag· van het in rekening gebrachte zegeli:echt. Ten aanzien van het gebruik _van het plak-

- · Het bezigen van twee-of meer zegel.s voor een zegel geldt het bepaalde in artikel 12. 
nota is toegetaten. · 

.Kwitantie_.voor de·recbten· 
van ter ze~eling aange• 
boden stukken. ---
14. Wanneer-reeds gebruikt papier, zonder 

betaling- v:an - boete, . ·van - zegel kan _ worden_ 
voorzien, ·doet de ontvanger van het recht van

. zegei ·. van de voldoening van het zegelrecht 
- hlijken door opplakking van een plakzegel. 

Op dit zegel _wordt -de dag van opplakking 
aangeweze_n _ en .over het zegel- . wordt ,eene · 
b~knopte vermelding ·:van kwaliteit en stand
plaats van den - ontvanger gesj;eld; hiervoor 
kan gebruik worden gemaakt van een- van wege 
het Rijk .;e~trekten stempel. . . 
-~ Het' aldus opgeplakte zegel strekt tot kwi

. tantie vafr het betaalde zegelrecht. . 
- In\l.ien plakzegels tot het vereischte bedrag 
· niet voorhanden zijn en in_dien op_de ter zege
·,ling aangeboden stukken boeten verschul,digd 
izijn, welke met bet zegelrecht worden voldaan, 
d9et de ontvanger van de b~taling blijke_IL;ioor 
de volgende kwitantie op,de(st~kken te stellen : 

,,N°: ·ontvangen ·voor _zegelrecht 
_ '.,(-voor boete ) 

,,te , den 
,,De Ontv;ariger". 

(_()nderteekening); 

De vorenstaande. bepalingen. zijn niet van · 
toepassing op niet ·- hier te land; opgernaakte 

- effecteri; 

Zegeli ng van 
contractboekjes. 

15 . . Het zegelrecht , an _de _in het laat~te lid 
van art: 44 de!' Zegelwet 1917 bectoelde contract-

Waarmerking van bet ·re
gister voor, beuTsnota's. -
16. De waarnie;king van het register, 

_bedoeld-in het tweede lid:van art. 77 der Zegel
·-wet 1917, .zal geschieden· door de ontvangers 
van de registratie of van:het )Segel; met _de ont-. 
vangs_t van - zegelrecht_en belast ter plaatse, 
waar_de persoon:, voor\vien het register bestem!l_ 
is, zijn bedrijf uitoefent, zoo op die plaats geen 
kantoor vart de r_egistratie of van het z~gel ge-. 
vestigd is, door den ontvanger in den kring van 
wieru, kantoor de persoon, voor wien het regis- -_ 

_ ter bestemd is, zijn bedrijf uitoefent .. -
Met afwijkiµg van het -bepaalde in het vorig 

lid kan de waarmerking der regi_sters, welke 
bij de invqering der Zegelwet 1917 in _gebruik- · 
worden geµomen, .ook· ge_schieden door ande;re 
ambtenaren_ der -registratie, met riitzonderi_ng 
van· Rijksklerken, ter plaatse, waar de pe·rsoon, 
voor wien het. register .bestemd is, zijn bedrijf 
uitoefent. ' 

Bijstetnpeling. 

17. .Pa pier, dat . overeenkomstig artikel _ 95 
· der · Zegelwet 1917 aan de kantore11 van het 
buitengewoon zegel met betaling van het sup

.pletoir verschuldigde recht_ ter bijstempeling 
· word_t _ aangeboden,' wordt aldaar voorzien van 
een stempel, welke het totaal aanwijst van· het 
vroeger aan recht (en opcenten)· betaalde b.e- _ 

_ drag~en het suppletoir verschuldigde recht .. -
Deze stempel wordt in oranjekleur:i.gen inkt 

afgedrukt naast, of · onde.r den aanwezigen 
s_ternpel in dier ·voege, dat de randen.der·stem-

-pels elkander raken. · 
.V oor cleze _ bijstempeling worden. uitsluitend 
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gebezigd ci,/st~~pels, i~ g~bruik vci~r: de stem- . . -'Hebben goedg~v~nden ~~ v'~~staa·n : -
peling met :blauwen in,kt_ van stukkerr, welke de bekendmaking' V!lll - vobrzegde' verlenging .. 

-'aan zegelrecht -zond(lf opcent~tl zijn~~b'nB.er- te:beyelen door' de plailtsing,vazi dit BesJuit in-
worpen'. · - . - - -- het Bfaatsblad. . -. . ' ·-
.:is . . ~Het. ·van _\vege "het Rijk0 ·uit.-'te• -gt;v~n Onze Minister~, Hoofdsn van_ Departementen_ 

gezegeld papier; dat_ bij de 'invberiii1( de:r::ze: , van AJgemerm Bestuur, zijri beJasf, ieder-voor 
gelw_et·,1911·nog aan het Algei:neen·.Zegelkan-· zooveei ·he_m betren: ·met de-iiitvoering vai°t 
.J;oor·en.aan kantoren·v~n:het-zegefvoorhanden hetgeeri_cteri ·ct'eze wordt vereisclit. ·•_.·.·: ·-

- is en voorzien is van de. thans ·bestaande .zegel-- '. s,Gravenhage·, -den "6den A j:irifl917. :. 
'steiupels, aJsm~de. het 'gez_egeld papier;. d_at . ' . }VILHll]IiMINA. 
ov:eree.tkomstig· artikel 94 dier_ wet wor!lt 'De Miriisfe; ·van Buit~1ilandsche·Zaken, 

1ngewisseld, zal worden bijgeste:mpeli:l op geJijke- - -}!". :(,ou1fo~.<_ _ :, 
w'ijze, als-in het vorige artikei is voo~geschreven: ' ( Uitgeg. ·20 April ·19P,) . 

Orize Minister·· Van · Finall.cien is belaSf m:et - :. ~ · 
' , - - · - - -· - · · - - :J.,'DI n°_. 3.de:1917 . 
. _ de uitvo·ering van difbesJ1J,it; dat in•het Staats-· 
' bla;fen in de -St'adtscoui:aiit 'zai Jorden gepl_aatsi 

_ en waarvan afs~hrift zal'.~orden gezonden aan· 
. -- de ilgemee~e :Rekenkamer. . . . -· . 

- 's,Gravenhage, .den 4d()n April l9.l 7. --
-- Y _WILHELMINA .. 

De Min;ster ~a!1' lf'ina"n;cir.;i, .: ·. TR;JlU~~ · · 

· . ~( ljitgeg.'-24; Aprii 1917,) 

- 4.A_prill917: ;I\i:rssivE'V(ln deri MihM.er van, 
. . Finai't'cien:·· aan de:_ gurge:11,eest!)rs betref-

fen/le keu~ing VO?r d__ii _toetenning: Vall 
pensioen. 

.. ik heb de_eer U: te verzoeken, warineer-doo:r 
U g~neeskundigen worden berioemd: ten einde 
een -on'derzoeF in. te stellen -riaar den g~zonl. 

·-heidstoestaI}d-. :van': op pei;isi~en· ·aanspriu_1k 
:lnakende ambteri.aren, llll de,door deh 'ambte: 
n~~;:aailg\iWezen~ inedl,;ius specjalist 1s,:hi~rvan 
ineJdh1g ~ te \ makeri ,in _ hu~ne benoemingsbe, 
scliik!ri11g: -: .. .- -- · -

: ·Loi proroqeant lea Pouvoir.s des -p;_ibunaiix · -
• ~ _ Mix_tes· jusqu' au ler Jevrier. 19_18 .. 

. Nous, Sui:r.A.N D'Eoifrn;· -
,vu Jes. R_eglemeni d'Orga,nisa_tiC>ll 'Jildlciaire 

pour llls--pr-oces: mixtes et notinnment l'artii 
cle 40 du· Tftre Ill; · - -

Vu le'. Decrets 9-es 6, janviEn: 1881.,28 j!ln;vier 
~882, 28' janvi~r ·-ui83'.' 19 janvier 188'!,, .31 jaJt- . · 
vierl88!l, 3 f6vrier'l89(),"'.29'jarivier 1894, si jan~ - -
·vier 1899, :30 .dan:tier _1900,' 

0

3() janv_i~r 190fi, 
30 j~nvi'er. l!.JlO, 26 janvier 1915; 31. ja'nvier 
1916 :et ,20 mats. 1916,' prorogeari.1; S~CC~;§iVe~ -
menfjusqu'au -1~• fevrier- 1917,' le tedne de· la 
pre~iere p_Jriode:ju_diciaire de~ Tribunaux-mix0 ·:, • • 

tes _ egypt!ens'; · _ - _ _ _ ; : · · : _- ; · 
:· Co:iisiderapt ·que .Notre Gouverneµient' et_ le~ ' 

Gouverlieri:tents des Puissances interess~es s·ont' ' _ 
convertus 

0

<10 ·proroger. vour-.nrt~ iiis p~uvof-r; - , 
des dits -tribunaux; . . . . . . . . - - . ' , .. · 

. Sur ·Ja' trop~sitlo~ :<:l; N ot~e l\'Ilnist~e de la 
Justice~ et: :l'avis' confbr~e _de Notre :Cons~il 

5 April 11m: . .B:ii:siut;ri bepaJej-;,de'de·bek~~d' des Ministres; 
' iiati:ing'in ,bet Sta~t;blad :van d~ go'edkeil- - - Decr~toiis: ' , -> 

ring;'. door Ne'de~land, · va·n . de ·verJengirig ~rt. ·L Les. pouvoi~~ d~s Tr:ibun!l~X mixtes 
'de~ bev:oegdlied~n vap 'de -gem:engde'recht- egy:ptfens sqnt ·proroges ·pour unEl nouv:elle
banken in -'Egypte (Staatsblacl l9J6; n'0 • 184)~ period~ 'd'un ·.a~ ii- partir du premier _f~vrier-
·s;· 274;· .. - - ' - - - ' .. , ;; ' · mi! neuf ce~t dix,~ept. .. . -

iWIJ- WILHELMIN Ac, ENZ; - " - 2: · Notre -M.inlst;e d~ la' Justice est 'ciliarg"e 
~ ·overwegi!hdff·@t'Wij hebben't<ieg~stej:ndin· de_ l'ex~cution du PfElS(lll.te _decret. - ::: '. -

. de b.E)rnieuwde .·- ve;lengiiiif :v:an d·e b_evoegd- -, Fait au· PaJais d'Abdine,~Je 30 ;janvier 1917:_ -
heden de"r gemengde: 'reclitbaI_Jken -in'-Egypte -. -. ;,·_-HUSS.EIN' K:AMIL. =· : :. 

· voor den tijd van een 'jaar, ei~digehde" op"(Fe- ' " "Par le Sultan: . . . 
·_bruari ·191~; __ : : ,. __ ,;:_- :;_ .. --- "\" ·i- Le preside.-,it'riu"·_conseil des Mii,.is'tre;, 
_ -- Gelet _ op '.A.rt_ikel ·2 :der wet 'V!\n 6" Deceni- .. ~ --. H. RuCHDI_. .. 
her ·1898 csiaatsbiad n°; 254)°; - ~e-Minfstr~ de la_ ["stice; 

: _. ·Gezien°d'e in afschrift hi!)rbijgev"oegqe·Egyp• - _A. S.A.ROIT, 
_ tische: wet van 30 Januari 1911,-n°.- a';':waaroif · · ,.- · 
b~doelde v:erJenging i;i afgekondigd~ · · · -:--:: •' ,, 
·, Op d~ voordracht van_Dnzim Ministef-ya~· _5---April' 1917.' BESLUIT, "houdende'._bekend: 
~hitenJandsche.Zakep van den__.lden Aprii 1917, making- van- .den gelcle~d·en: tekst -~ari de 
n°.,9689, biredie -van:het· ProtokoJ; .. . . Iudische Comptabiliteitswet: · s; 27(>. 
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WIJ. WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 3 April 1917, 3de afdeeling, 
n°. 10; 

Gelet op artikel 3 van de wet van 16 Decem
ber 1916 .(Nederlandsch Staatsblad n°. 536, 
Indisch Staatsblad 1917 n°. 115) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der wet van 23 April 1_~64 (Neder

landsch Staatsblad n°. 35, lndisch Staatsblad 
n°. 106) tot regeling van de wijze van peheer 
en verantwoording der geldmiddelen van Neder
landsch-Indie, zooals die gewijzigd is bij de 
wetten van: 

23 April 1880 (Nederlandsch Staatsblad n°. 72, 
Indisch Staatsblad n°. 116); 

28 Juni 1881 (Nederlandsch Staatsblad n°. 122, 
Indisch Staatsblad no. 194) ; 

30 December 1882 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 246, lndisch Staatsblad 1883 no. 33) ; 

13 Juli 1895 (Nederlandsch Staatsblad ri.0 • 126, 
Indisch Staatsblad n°. 191); · 

29 Juni 1903 (Nederlandsch Staa,tsblad ~o. 172, 
Indisch Staatsblad n°. 315) ; 

29 Juni 1912 (Nederlandsch Staatsblad n°. 207, 
Indisch Staatsblad no. 459) ; 

5 Maart \ 915 (N ederlandsch Staatsblad no, 129, 
lridisch Staatsblad_ n°. 311) en 

16 December 1916 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 536, lndisch Staatsblad 1917 no, 115), 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 
van laatstgenoemde wet, algemeen bekend te 
;uaken door bijvoeging van den tekst in zijn 
geheel bij <lit besluit. · 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
i,nt:voering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. · 

's-Gravenhage, den 5den April 1917. 
, WILHELMINA. 

De JJ,Jinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 17 April 1917.) 

TEKST VAN DE INDISCHE COMPTABILI
· TEITSWET. 

ISTE HOOFDSTUK. 
VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN NEDER· 

LANDSCH-INDIE EN VAN DE WIJZE VAN BEHEER 

VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCRE GELDMID-

DELEN. 

AFDEELING I. 

Algemeene bepaling. 
Art, 1. Nederlandsch-Indie is een recbts

persoon, die hetzij door den Gou.verneur-Gene
raal, hetzij door den Minister van Kolonien 
wordt vertegenwoordigd. 

D~ eigendommen, baten en lasten van Neder
landsch-Indie zijn gescheiden van die . van 
Nederland. 

De geldmiddelen van Nederlandsch-Indie 
worden beheerd en verantwoord naar de regelen 
in deze wet gesteld. 

AFDEELING II. 

Tan de begrooting. 

2. De begrooting bestaat uit: 
twee hoofdstukken tot regeling van de ui t

ga ven, waarvan het eerste betreft de uitgaven
in Nederland en het tweede die in Nederlandsch
Indie: 

twee hoofdstukken tot aanwijzing van de ' 
middelen tot dekking der uitgaven, waarvan 
het eerste betreft de middelen in Nederland en 
het tweede die in Nederlandsch-Indie. 

3. De hoofdstukken tot regoling van de 
uitgaven worden gesplitst in afdeelingen en deze. 
in onderafdeelingen. · 

De afdeelingen, die betrekking hebben op de 
departementen van algemeen bestuur, betreffen 
niet meer dan Mn departement. 

4. De begrooting wordt jaarlijks, vooi elk 
hoofdstuk afzonderlijk, voorloopig door den 
Gouverneur-Generaal en definitief bij de wet 
vastgesteld. · 

De ontwerpen worden door den Gouverneur
Generaal a,i,n.den Volksraad bij de opening der 
eerste jaarlijksche gewone zitting aangeboden. 
Zij . worden do_or den Volk~raad, met mededee
ling van zijn gevoelen, teruggezonden aan den 
Gouverneur-Generaal, die de begrooting over
eenkomstig ·dat gevoelen voorloopig vaststelt. 

Indien de Volksraad de ontwerpen niet zoo 
tijdig terugzendt dat de voorloopiga vaststelling 
v66r den in het volgende lid genoemden datum 
mogelijk is, stelt· de Gouverneur-Generaai de 
begrooting voorloopig vast zonder het advies 
van den Volksraad af te wachten. ' · 

De besluiten tot voorloopige vaststelling der 
begrooting worden openbaar g()maakt door 
plaa tsing i:µ de J avasche Gou rant v66r 1 ·Juli 
van het ja_µ,r, voorafgaande aU.n clat, waari"rl de 
begrooting moet werken. 

5. · De wetsontwerpen ·tot defin;tieve vast: 
stelling van de begrooting worden uiterlijk op 
het tijdstip, voor de indiening van de ontwerpen 
tot vaststelling der Staatsbegrooting bij artikel 
124· der Grondwet bepaald,· aan de Staten-
Generaal aangeboden. · 

De wetten tot definitieve vaststelling treden 
in werking op 1 Januari van het dienstjaar. 

Zij warden geacht op' <lien datum in werking 
te zijn getreden, ~ndien _en ;oor zoover zij 
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eerst daarna in. Nederl.and_sch-Indie worden 
afgekondigd. In dat geval strekt de begrooting 
van _het, aan het betrokken dienstjaar vooraf
gaande, .jaar tot grondslag van het beheer,,tot
dat de afkondiging heeft plaats gevonden. 

_6. Na totstandkoming van de begrooting 
_worden de onderafdeelingen der hoofdstukken 
tot_regeling van de uitgaven in artikelen ·ge
splitst, voor zoover het eerste hoofdstuk betreft, 
~oor Ons en· voor zoov;er het tweede aangaat, 
doa'r den Gouverneur-Generaal. 

Bij die splitsing ·worden de artikelen aange
wezen, welke verhoogd kunnen worden door 
overschrijving nit de sommen, bij de betrokken 
afdeelingen voor onvoorziene uitgaven toege, 
staan. 

7. Indian het belang,va!l den dienst vordert• 
dat uitgaven, op het eerste hoofdstuk gebracht, 
in Nederlandsch-Ind·ie worden gedaan of dat 
uitgaven, op het tweede hoofdstuk uitgetrokken, 
in N ederland geschieden, worden door Ons de 
betrokken sommen op het eerste hoofdstuk 
:verminderd met machtiging aan den Gouver
neur-Generaal om die op het tweede met een 
gelijk bedrag te verhoogen, of omgekeerd. 
Zoodanige af- en overschrijving betref_t alleen 
uitga ven ten behoeve van dezelfde soort· van 
onderwerpen. 

Ons besluit wordt in het Staatsbl.ad geplaatst 
en aan de Staten-Generaal, den Volksraad en' 
de Algemeene Rekenkamers in N ederland en in 
'Nederlandsch-Indie medegedeeld. 
- .g: Binnen de grerizen van· eene onderafdee

ling kan af- en overschrijving van en op artikelen, 
alsmed.e wijziging van de omschrijving van 
artikelen geschieden, voor zooveel bet eerste 
hoofdstuk betreft, door Ons en voor zoo·veel 
het tweede . hoofdstuk aangaat, door den 
Gouverneur-Generaal; 
, 9·: De overschrijving, bedoeld in het tweede 

lid van artikel 6, .wordt bevolen, voor zoover 
het. eerste hoofdstuk beti;eft, door ·onzen Mi
nister van Kolonien en_ voor zoover het tweede 
hoofdstuk aangaat, door den Gouverneur
Generaal. 

De in den loop van het dienstjaar opkomende 
behoeften, die in de begrooting niet zij_n om
s,chreven, worden .op dezelfde wijze op den post 
van onvoorziene uitgaven der _betrokken afdee
lirig aangewezen. Die uitgaven worden bij 
de .rekening, bedoeld bij a_rtikel 77, omschreven 
en verantwoord in zoovele bijzondere posten, 
als zij gelijksoort~ge o~dyrw~rpen betreffen. -
· --10. Wanneer eene uitgaaf,. waarin bij de 
begrooting 'niet is voorzien, noodzakelijk -is en 

. daarmede niet gewacht kan worden op de 

totstandkoming van de wet tot definitieve vast
stelling van de daarvoor vereischte verhooging 
der begrooting, is de · Gouverneur-Generaal 
bevoegd om aan het besluit tot voorloopige 
vaststelling van die verhooging uitv;oering te 
geven. - . 

·Daarvan wordt mededeeling gedaan aan· den 
Volksraad en· de 'Algemeene Rekenltamer in 
N ederlandsch-1 ndie. · 

11. Wanneer eene uitgaaf, waarin bij 'de 
begrooting niet is voorzien, -zoo dringend nood
zakelijk is dat daarmede niet gewacht kan 

·worden op de totstandkoniing van het besluit 
tot voorloopige vaststelling van .de daarvoor 
vereischte verhooging van de begrooting, is 
_de Gouverneur-Generaal bevoegd om een krediet 
boven de begrooting te openen. · 

D11arvan wordt aan de Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-Indie mededeeling 
gedaan. 

De Gouverneur-Generaal dient zoo spoedig 
-mogelijk een voorstel in tot verhooging van de 
begrooting met het bedrag van het verleende 
krediet. 

12. Indien eene wet tot definitieve vast
stelling ,:an- wijzigingen van de begrooting tot 
stand komt na den laatsten dag, waarop inge
volge het laa tste lid_ van _artikel 17 de dienst 
geopend blijft, wordt zij geacht op dien dag 
in werking te zijn getreden. 

AFPEELING III. 
Van het dienstjaar. 

13. - Het dienstjaar voor het beheer der geld
middelen vau- Nederlandsch-Indie is het burger
lijk jaar. 

14. Tot den dienst van een jaar behooren: 
a. voor de ontvangsten : 
1 o. de opbrengst der productcn in het dienst

j aar verkocht, voor zoover _die opbrengst ge
. durende het. openstaan vaU: den dienst is ont
vangen ;: 

2°. de belastingen en andere middelen van 
inkoms:t, gedurende het dienstjaar. ontvangeri.; 

3°. de ontvangsten, gedurende l1et dienstjaar 
gedaan, weg~n; opbrengst· van producten over 
afgesloten .dienstjaren; 

b. vo~r de uitgaven: 
de rechten gedurende het dienstjaar verkre

gen door de schuldeischers van den Lande, 
behoudens-de uitzonderingen, vermeld bij de 
"artikelen 15, 16' en 49. -

_ 15. 0:nye~eyencj. gebleven vorderingen · be
treffende afgesloten' dieristen worden, voor 
zoover zij · niet zijn verjaar(j., · gekweten uit de 
sommen voo~-- onvoorziene. uitgaven, bij cie 
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petrokken afdeelingen ·aangewezen voor het 
dienstjaar, waarin zij later verevend worden, en 
bij · de_ rekeningen,_ vermeld in artikel 77, afzon -
de~lijk verantwoord. 

· 16. De· voorschotten, en de sommen ter 
goeder rekening, vermeld bij artike.l 49, behoo~ 
ren tot den dienst van het jaar, _waarin zij zijn 
betaalbaar gesteld, ~n de kosten van versche
pi;ng en vervoer naar Nederland en va,n verkoop 
aldaar V(ln producten, tot den dienst van het 
jaar, waarin de producten zijn verkocht of_ 
vergoed. · 
· Toevallige baten behoor"en tot den dienst van 
het jaar, waarin zij Worden ontvangen. 

17. De dienst blijft open : 
tot 1 April van het jaar volgende op het dienst
jaar, oni de werken of gedeelten daarvan en de 
leveraritien te volbrengen en de goederen te 
versch~pen, _waarvan de volbrenging of ver
soheping, volgens de verklaring van het hoofd 

- der betrokken administratie, ten gevolge van 
omstandigheden in die verklaring te vermelden, 
niet v66r den laatsten December van het dienst
jaar heeft plaats gehad, alsmede voor de afreke
ningen met de mijnkongsies op het e1land 
Banka ;-

tot 1 Januari daaraanv~lgende, om alles ten 
einde te brengen wat het bewerkstelligen der· 
ontvangsteri, het verevenen en ordonnanceeren 

. ·der uitgaven betreft. · 

AFDEELING IV. 
Van de. ontvangsten. 

18. Behoudens hetgeen bij · het tweede en 
het derde lid van dit artikel wordt bepaald, 
worden geldleeningen ten laste van N eder
landsch-I ndie niet aangegaan noch door Neder
landsch-Indie gewaarborgd dan krachtens de 
\vet of krachtens besluit van den Gouverneur
Generaal, o,ereenkomstig het gevoelen van den 
Volksraad, goedgekeurd bij de wet'. 
, Met inachtneming van nader bij algemeenen 

. maa tregel _;.an. bestuur te . stellen regelen is· de 
Gouverneur-Generaal ·bevqegd de uitgifte, van 
Nederlandsch-Indische schatkistbiljetten · of 
schatkistpromessen te- bevelen. 

Verpanding of beleening van gouvernements
producten op den voet van artikel 22 ges~hiedt 
krachtens mach\tiging van de;n Gouverneur
Generaal. 

19. Producten van den grond of van -de 
nijverheid, voor 's Lands rekeriing geteeld of. 
voortgebracht, en niet bestemd om van gou
vernementsweg'l_ in het hlein aan de bevolking 
te worden gedebiteerd, of tegen regularisatie 
aan ·-departementen van algemeen bestuur te 

warden verstrekt, alsmede goederen in natura 
aan den Lande opgebracht, worden in het open-. 
baar verkocht. · . 

Door Ons of door den Gouverneur-Generaal 
kan el)bter machtiging worden verleend tot 
ondarhandschen verkoop, waar d;e in 's Lands 

· belarig hoodig· wordt geacht. 
· 20. Bruikbare goederen, voor 's Lands 

dienst bestemd, -Worden nit'lt vervreemd. 
Van dit verbod zijn uitgezonderd voorwerpcn, 

welke om dringende redenen aan derden of tot 
uitvoering van gouvernementswerken aan aan
nemers wor.den afgestaan of verkocht. 

21. Andere roerande goederen, eigendom 
van den Lande, waarvan _de verkoop in 's Lands 
belang wenschelijk is, worden st_eeds in het open
baar verkocht, tenzij door On"s of door den 
Gouv:erneur-Generaal, of riamens dezen door. 
het hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, in bijzondere omstandig
heden, machtiging of last wordt gegeven tot 
onderhandschen verkoop. 

22. Goederen, eigendoni. van den Lande, 
worden niet verpand of beleend. 

}:!:iervan zijn u_itgezonderd de gouvernements
producten; wanneer de verpanding of beleening 
daarvan, om dringende redenen, .in 's Lands 
belang de voorkeur . verdient boven verkoop. 

23. Regelingen,. strekkende tot im·oering, 
verhooging, verlaging of afschaffing van belas
tingen of tot opheffing van eenig antler middel 
van inkomst, treden niet in werking, v66rdat 
·bij de- begrooting op die in voering,. verhooging, 
verlaging, af~chaffing of opheffing_ gerekend is. 

24. Terugga ve of vrijstelling van belasting 
geschiedt r,iet dan in de gevaHen en op de wijze, 
-bepaald bij algemeen~ verordeningen, vast
gesteld door dezelfde of door eene hoogere
macht, dan die, welke de "belasting regJlde. 

De bewijzen dier teruggaven, vergezeld ~an 
, bescheiden, waaruit van de aanleiding en den 
last daartoe blijkt, worden overgelegd aan de 
betrokken Algemeene Rekenkamer. 

-Het bedrag der. terugga ven wordt· gebracht 
in mindering van de gelijksoortige ontvangsten 
over het jaar, waarin de teruggave heeft.plaats 
gehad. . 

De bepalingen van het twcede. ·en derde lid 
van dit artikel zijn van t~epassing op elke 
teruggaaf van ontvangen gdd,en. 

Indien meer is teruggegeven dan van de ont
vangsten kan · worden afgetrokken, wordt het 
meerdere als uitgaaf verantwoord. 

25." Geschillen over vorderingen kunnen 
Nederland door Ons en- in -Nederlandsch-Indie 
door .den ·aouvein.eur:Generaal wotden beein-
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digd bij .dading ·waarop, indi~n het onderwerp 
van hot geschil ee1ie hoogere geldswaarde_ heeft 
dan f 10,000, goedkeuring bij de wet is vereischt. 

Jaarlijks wordt door Onzen· Minister van 
Kolonien van' de dadingen, welke geene goed.
keuring bij de wet behoeven, mededeeling ge-
daan aan de Staten-Generaal. · · 

26. Kwijtschelding van vorderingen wordt 
verfoend in- Ne<lerland door Ons en in ·Neder
landsch-Indie door den Gouverneur-Generaal, 
tenzij het bedrag der kwijtsch~lding f 10,000 
te boven gaat, in welk geval zij gescliiedt b1j 
de wet:·-

De Gouverneur-Generaal ·verleent geene 
kwijtschelding dan na het advies van de Alge
meene Rekeiikamer en, wanneer de in over
weging genomen kwij-tschelding f 500 ~f meer 
be_draagt, van den Raad van Nederlandsch-Indie 
te hebben ingewonnen. 

27. Als cintvangsten, op den dienst van het 
loopende jaar, worden onder de tocivallige baten 

· gebracht de sommen, die .ten onrechte mochten 
zijn betaald, en waarvan de terugga ve ee.rst 
plaB,ts heeft na de afsluiting van de begrooting, 
waarop zij in nitgaaf zijn gebracht. · 

28. De wijze van verificatie der :ontvang
sten in Nederlandsch-Indie wordt door Ons 
geregeld in o,ereenstem!ning met deze wet. 

Bij die regcifing wordt gczorgd, dat de compta
belen minstens eenmaal 's jaai-s rekening afleg
gen aan de Algemeene Rekenkamer aldaar. 

Indien de comptabelen zich bij·.die' rekeningen 
beroepen op bescbeiden, door hen vroeger over
gelogd aan de hoofden der takken van bestuur, 
jegens. wie zij zicb naar hunne instructien 
hebben 'te verantwoorden, worden, ten verzoeke 
der belanghebbenden of der Algemeene Reken
kamer, aan deze die·bescheiden toegezonden. 

AFDEELING.' V. 

hebben, ter inzage en vcior zooveel noodig ter 
verbetering, mede, binnen ·drie J?,aanden, nadat 
die bescheiden: bij de Kamer zijn ingekomen .. 

30. De Minister van Financien opent aan 
den Minister van Kolonien kredieten : 

1 °. voor de betaling der uitgaven op het 
Iste hoofdstuk der begrootirrg van N ederlandsch
I ndie voorkomende, of die daarbij worden ge: 

--voegd krachtens.- artikel 9 ; · 
2°. ter voorziening in de behoefte11 van 

's Lands k'.tssen in Nederlandsch-Indie; 
3°. tot. het doen -van andere betalingen, die 

weder in' de' kolornale kassen terugvloeien, of 
waarvoor in· Nederlandsch-Indie reeds g~lden 
zijn ontvangen. 

Deze kredieten zullen niet te boven gaan het 
bedrag der volgens artikel 33 in 's Rijks schat: 
kist gestorte gelden. 

31. Uitgaven bniten of boven de begroo-
tingen hebben niet plaats. . 

Hiervan zijn uitgezonderd de uitgaven voor 
aankoop, aanmaak, vervoer en verkoop van 
prodiicten, en de_daarmede in verband _st:iande 
percentsgewijze belooningen. 

AFDEELING VI. 

Van het beheer der begro0ting. 

32, De Gouverneur-Gec1eraal van Neder
landsch-Indie hmift het alge'1leen bestuur van 

:,s.L'.1Ilds geldmiddelen en eigendommen altlaar. 
33. Alle met het koloniaal beheer van' Ne

derlandsch-I ~die in verband· staantle ontvang
sten, van welken aard .ook, welke in-Ned!£rland 
te doen •zijn, worden in 's Rijks schatkist ge
stort, eii alle m·et het koloniaal beheer van 
Nederlandsch-Indie in verband staancfe beta
lingen, welke in N ederland te doen zijn, worden 
door middel van aanwijzingen op 's Rijks· 
schatlist bewerkstelligd. 

34. Behoudens het be,paalde bij artikcll 49, 
Van de uitgaven. worden geene sommen van de begrooting afge-

29. De· controle der uitgaven, evenals die schreven of afgezonderd, tot kwijting van vor-
der ontvangsten,- geschiedt: deringen, wier bedrag eerst later kan blijken. 

in Nederland bij de Algemeene Rekenkamer, 35. De begrootirigsposteri:en-dc bij artikel 11 
aldaar, overeenkomstig de voorscbriften dezer .. bedoelde kredieten wordim, behoudens de _be
wet, en voorts naar de thans bestaande of nader palingen van artikel 36, middellijk noch on
vast te stellen bepalingen voor de controle middellijk verhoogd door eenige bate, den 
der· Staatsontvangsten .eu·-uitgaven, en Lande aankomende. · 

in- Nederlandsch-lndie bij ·de Algemeene 36. Wanneer voorwerpen, die.voor 's Lands 
Rekenkamer aldaar. dienst zijn aangekocht of voortgcbmcht, 

De Algemeene Rekenkamer in Nederland worden -afgestaan aan een antler departement 
deelt hare bedenkingen tegen de verevende nit- van algemeen bestuur, dan dat, hetwelk de 
gaven ten laste van het Iste hoofdstuk der be-_ uitgaaf tot aankocip. of voortbrenging gelastte, 
grooting van Nederlandsch-Indie aan den Mi- wordt de beg~o_otingspdst, bestemd tot aan
nister• van Kolonien, met toezending van de / schaffing van gelijksoortige behoeften, in het 
bescheiden, waartoe die bed_enkingen betrekking I dienstjaar, waarin de afstand plaats .beeft 
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{011verschillig wanneer de aankoop of voort
brenging is geschied), voor de gesi;,hatte gelds
waarde goedgeschreven en met e_en . gelijk 
bedrag belast het artikel, waaruit het. departe
ment van algemeen bestuur, _dat de goederen be-, 
hoeft, de ·uitgaaf tot aanschaffing kan kwijten. 

het bewijs of· de bewijzen van het v~rkregen 
recht der schuldeischer,s. 

44. Vereveningen op rekening ·of in mindering 
geschieden alleen voor gedane , diensten, en 
nimmer mogen de verevende .sommen dan nog 
overschrijden vier vi;jfde gedeelten der verkregen 
rechten; door behoorlijke bewijzen van op-
levering gestaafd. ' · 

45. De Gouverneur-Generaal bepaalt in 

37. Landsgoedere_n, hoe ook genaamd, 
worden niet. r,an eenen schuldeischer afgestaan 
in het voordeel van het artikel der begrooting, 
waar.uit zijne vordering moet worden .gekw.eten. 

38. Het daarst9llen van werken en het doen 
van leverantien en transporten tel). behoeve 
van Nederlandsch-Indie, geschieden op con
tracten van- openbare aanbesteding: 

.. ,welke gevallen onderzoek van vorderingen ten 
laste van ·het Ude hoofd~tuk· der begrooting 
door de Algemeene Rekimkamer in N eder
landsch-I ndie noodig is v66r de betaalbaar-. 
stelling. 

Alleen, wanneer Onze Mini~ter van Kolo
nien of de Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie zulks in 's Lands belang noodig 
oordeelt, kan van dien regel worden_afgeweken. 

In dat geval wordt van de beweegredenen 
melding gem2,akt in het_ besluit, waarbij de 
werken' of leverantien en transporten worden 
bevolen. · 

39. De voorwaarden van aanbesteding ver
melden welke waarborgen vereischt worden, 
om als mededinger bij eene aanbesteding te 
worden toegelaten. 

40. De rechten en verplichtingen der .admi
nistratie, van_ ,welke aanbestedingen, uitgaan, 
zoomede die der aannemers, inschrijvers en 
foveranciers, en al wat verder de daarbij in 
acht te nemen-vormeri betreft, worden in Ne
derland door Onzen Minister van Kolonien, en 
in Nederlandsch-Indie door den Gouverneur
Generaal geregeld. 

41. Het is aan alle landsdienaren in Neder
landsch-Indie en aan die, tot het Departement 
van Kolonien behoorende, verboden eenige 
werken of leverantiep. •voor Nederlandsch-Indie 
aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen ·of 
daaraan, hetzij . recht_streeks, hetzij zijdelings, 
deel te hebben. 

Dit verbod. geldt niet voor de bezoldigde of 
onbezoldigde hoofden der vreemde Ooster
lingen i:h Nederlandsch-Indie. 

AFDEELING VII. 

Van het_ verevenen der ui,tgaven; 

42. De vorderingen ten laste der begrooting 
van N ederlandsch-I ndie worden .verevend .: 

door den Minister van· Kolonien of zijne ge
delegeerden, wanneer .de. uitgaaf ten laste .,van 
het Iste hoofdstuk mo/Jt, •~Qrd~n_, gebracJ:\t, .. en 
. door den Gouverneur-Gener:aal of zijn~ . g~- . 
delegeerden, wanneer de uitgaaf ten laste.·van 
het. Ude hoofdstuk moet· worden gebracht. 
· 43. Elke ve.revening moet gegrond . zijn op 

Hij w_ijst per artikel het maximum van het 
bedrag aan, da t betaald kan worden zonder 
zoodanig voorafgaand onderioek. 

Van db aanwijzing word:t aan de Algemeene 
Rekenkamer mededeeling gedaan. 

Alle bescheiden, tot de verevening en betaling 
gevorde~d, worden aan de Algemeene Reken
kamer overgelegd. 

46. Indien het onderzoek der vorderingen 
bij de Algemeene Rekenkamer in N ederlandsch
Indie tot bedenkingen ~anleiding geeft, waar- · 
mede de ordonnateurs zich niet vereenigen, 
zijn deze bevoegd de betaling te doen plaats 
hebben, behoudens hunne verantwoordelijkheid 
volgens artikel 82 dezer wet. 

47. Bij koloniale ordonnantie worden voor 
Nederlandsch-Indie_· bepaald de aard. en vorm 
der bescheiden; · door de schuldeischers tot 
staving hunner vord,eringen over te leggen. 

48: Bij overeenkomsten wegens , het doen 
van leveringen, het -daarstellen van wei;ken. of 
verrichten van diensten, worden • aan de aan
nemers of leveranciers geene_ interessen toege
zegd, ter zake van .mogelijke vertraging in de 
voldoening hunner vorderingeri. 

49. V 0orschotten kunnen :worden verleend 
aan aannemers of leveranciers, eri, in de gevallen 
door Ons of door den Gouverneur-Generaal te 
bepalen, op traktementen, - verlofs- en non
activiteitstraktementen daaronder begrepen, -
wachtgelden, gagementen, pensioenen, declara
tien wegens reis- en verblijfkosten eµ vaste 
ui~keeringen. 

Somµien t.er goedii' rekening kunne.n binnen 
de grenzen der begrooting worden ve:rstrekt 
tot het doen van betalingen ten behoeve v11cn, 
zee- en landmacht of: van,and.ere,onderwerpen 
van huishoudelijk_ beheer, door Ons of.door den 
Gouverneur-Generaal' aange_wezen. 

Van die sommen wordt v66r het sluiten van 
den betrokken . dienst rekening afgelegd en de 
ongebruikte gedeelten. worden . in mindering 
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gebracht van de uitgaven ten laste van de 
artikelen waaruit de sommen zijn ge)l:weten. 

AFDEELING VIII. 

Van de Algemeene Rekenkany,r in Nederlandsch-
. Indie. · 

50. De Algemeene Rokenkamer in Neder
'landsch-Indie bestaat uit eenen voorzitter en 
zes leden. 

Zij moeten zijn Nederlanders en den vollen 
QUtlerdom van dertig jaren bereikt .hebben. 

51. De-voorzitter en de leden tler Algemeene 
Rek~nkamer in N ederlandsch-I ndie worden door 
.Ons benoemd en ontslagen. 

De Gouverneur-Generaal' zendt, door· tus
i,chenkoi:nst van den Minister van Kolonten, 
voor elke opengevallen plaats eene door den 
Raa~ van Nederlandsch-Indie opgemaakte en 
met retlenen omkleede aanbeveling van drie 
personen aan Oris in. 

De Raad van Nederlandsch.-Indie raadpleegt 
jl.en voorzitter der Algemeene Rekenkamer al
vorens eene aanbeveling te doen voor de be

·noerning vall'- een lid dier Kamer. 
Wanneer tegelijkertijd meer clan eene vaca

ture bij de Algemeene Rekenkamer in Neder-· 
landsch-Indie ontstaat, kari, behoudens Onze 
bekrachtiging, in de tweede of verdere vacature 
door den Gouverneur-Generaal worden voorzien 
uit eone aanbeveling van drie personen, opge
maakt door den Raad van Nederlandsch-Indie, 
na raaqpleging van den voorzitter der Alge
meene Rekenkamer. 

52. · De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in .Nederlandsch-Indie mogen, 
nevens hun ambt, geene andere betrekkingen in 
dienst van den Lande bekleeden. 

Zij mogen rechtstreeks noch zij!lelings deel
hebber zij~1 in,_ noch borg zijn voor. ·. eenige 
ontlerneming ten grondslag hebbende eene over
eenkomst om winst of voordeel aangegaan met 
Nederlandsch-Indie of met eenig gewest. of ge
deelte van een gewest, waarop artikel 68a van 
het Reglement op het beleid der.Regeering van 
Nederlandsch-Indi~ toepassing heeft gevond!)n, 
_ Zij mogen, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuld v:orderingen ten laste . van den 
Lande bezitten. 

Zij mogen geen handel drijven, noch, anders 
dan als houdilr van aandeelen in of van obliga
tien ten la.ste van naamlooze vennootschappen, 
rechtstreeks of zijdelings betrok!len zijn in 
<lien van anderen of in eenige concessie of.onder
neining ·vari wt1lken aard ook, op N ederlandsch
I ndie betrekking hebbende ·of aldaar gevestigd. 

53. De voorzitter. en de leden_ der Algemeene 

-, 
Rekenkamer·in Nederlandsch-Indie kunnen uit 
hun ambt worden ontzet: 

1 °. wanneer :i.ij tot gevangenisstraf of zwaar
dere straf zijn veroordeeld; uitgezonderd echter 
wordt de gevangenisstraf, die geldboete · ver- · 
vangt en die wegens .ov:ertreding van politie 
is opgelegd ·; 

2°. wanneer zij in staat van faillissement 
verklaard of wegens schulden- gegijzeld zijn ; 

3°. bij wangedrag of onzedelijkheid. 
54. Behalve op eigen verzoek, worden de 

voorzitter en de leden <lei; Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-Indie uit hun ambt -
ontslagen, wanneer zij den leeftijd van vijf en 
zestig jaren hebben bereikt. 

Een ontslag buiten eigen .verzoek ka.n mede 
worden gegeven : 

l 0 -.. wanneer zij. wegens aanhoudende ziels
of lichaamsziekte -hun ambt niet behoorlijk 
kunnen yervullen of ,door gestadige tekort
komingen _getoond hebben daarvoor ongeschikt 
te zijn; 

.2°. wanneer zij onder curateele zijn gesteld; 
_ · 3°. wanneer zij bij het eindigen van hun ver

loftijd niet zijn teruggekeerd, en 
4°. wanneer zij het verbod van artikel• 52 

overtreden. 
55. Indien de Gouverneur-Generaal, den 

Raad van ·.Nederlandsch-Indie · gehoord, oor
deelt, dat.de·voorzitter of een der leden van de 
Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indie, 
om een der .redenen in de artikelen 53 en 54. 
vermeld, behoort te worden ontzet of ontslagen, 
zendt hij zijne daartoe strekkende voordracht, 
met alle ter zake betrekkelijke stukken, · aan 
den Minister, van Kolonien. 

In de gevallen, vermeld in artikel 53 en in 
artikel 54; nos. 1 tot. en met 4, worden aan den 
betrokken ambtenaar de tegen hem bestaande 
bezwaren medegedeeld, en wordt hij in de 
gelegenheid gesteld bij de voordr;cht van den 
Gouverneur-Generaal eene schriftelijke ver-
antwoording te voegen·. · 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, in 
afwachting van 's Konings beschikking, den 
betrokken ambtenaar in de gevallen . in het 
vorig lid van <lit artikel bedoeld in zijn ambt 
te schorsen. 

In diezelfde gevallen wordt de betrokken 
ambtenaar, desverkiezende, door toekenning 
van verlofsti;aktement en vrijen overtocht, in 
de -gelegenheid gesteld. om zich in Nederiand

' te gaan veraritwoorden. 
Op de betrekkelijke . voordracht van den 

Gouverneur-Generaal wordt cloor Ons beslist. 
56 . . Wa,nn_eer tegen den._voorzitter of de leden 
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der AJgem~ene Rekenka_mer in N ederlandsch- deze hem om andere redenen niet meer ·noodig 
Indie, hetzij dagvaarding in persoon of bevel voorkomt. Wanneer er twee of meer. tijdelijke 
v~~ gevangenneming, hetzij machtiging tot Ieden zijn, bepaalt de Gouverneur-Generaal, . 
opneming hi een huis van bewaring, of genees- na raadpleging van den voorzitter, wie hunner 
-kundig gesticht voor krankzinrugen is ver- moet aftreden. - · 
leend, of lijfsdwang op hen is ten uitvoer gelegd, 61. De controle der Algemeene Rekenkamer 
worden zij daardoor in hunne bediening ge- in Nederlandsch-Indie op de uitgaven strekt 
schorst. zich uit tot het onderzoek : 

57. • Schorsing in de bediening ?telt, den 1 °. of de betrokken post van de begrooting 
geschorsten ambtenaar op wachtgeld. toereikend is ;-

Wordt hij echter niet ontzet of ontslagen, ·2°. of de aard der uitgave met de ·omschrij-
dari wordt hem, na Onze beslissing, zijn volle I ving van den post overeenstemt; 
tra'.ktcment over het t:ijdvak der schorsing te_ 3°, ?f er gec1: ver:11engil)g van fo1:dsen over 
goed gedaan.. , vcrschillcnde dienstJaren of afdeelmgen der 

58. De voorzitter en de Ieden der: Algemeene begrooting het gevolg van kan z:ijn; 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indie staan te 4°. of de overgelegde bewijsstukken. beant
recht voor het Hoog Gerechtshof van Neder- wo~rden aan de door Ons vast .te stellen ver
landsch-Indie, wegens ·misdr:ijven en overtre- eischten, om aan de comptabelen in uitgaaf te 
dingen, gedurende den tijd hunner functien worden geleden. ' 
begaan. 62. Het beheer over het materieel, in 's Lands 

59. iviet uitzondering van hot geval van voor- magaz:ijnen · en andere bewaarplaatsen voor
Ioopige aanhouding b:ij ontdekking ,op heeter- handen, is op den voet en de wijze, b:ij ordon·
daad, kan tegen den voorzitter en de Ieden nantie te bepalen, aan het toezicht der· Alge
der Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch- meene Rekenkamer in Nederlandsch-Indie_ on
Indie geen lieni tot gevangenneming worder: derworpen. 
ten uit-.-oer gelegd, en, in gcval van ambtsinis- 63. De Algemeene Rekenkamer in Neder~ 
drijf, geene- ver.volging plaats hebben, dan -'landsch-Indie is verdeeld in ,twee .tafels. 
nadat daartoe door den Gouverneur:Generaal, Iedere tafel beslist ~et drie leden en b:ij· meer-
op den voet en de wijze, bij algemeene verorde- derheid van stemmen. 
ning omschreven, machtiging is vcrleend. Zij is bevoegd om b:ij onvoltalligheid met 

60. Behoudens het· voorschrift in de 4de twee leden ,te beslissen, wanneer deze een
alinea van _artikel 55, wor:dt aan den voorzitter stemmig zijn. 
en aari de leden der Algemeenc Rekenkamer in 64. Eene vereenigde z_itting der Algemeene 
Nederlandsch-Indie geen verlof naar Nederland R·ekenkamer in Nederlandsch-Indie kari niet 
to_egekend, dan overoenkomstig de bepalingen, worden gehouden met minder dan vijf leden.
door Ons· vast te stellen bij de instructie der. Indien· in eene vereenigde zitting de stemmen 
Algemeene Rekenkamer. -staken, valt het besluit ten voordeele van den 

Wanneer door verlof, scliorsing, onge~teld- comptabele. · 
heid of andere redenen eenig-lid der Algemeene 65. ,De besluiten,der Algemeene Rekenkamer 
Rekenkamer verhinderd wordt z:ijne werkzaam- in Nederlandsch-Indie, waarb:ij het slot van 
heden te vervullen, wordt door den Gouverneur-. rekening van _een comptabele vastgesteld, of 
Generaal; zoo noodig, in de waarneming dier hem eene boete opge_legd wordt, worden uitge
werkzaamheden voorzien door de bcnoerning vaardigd in naam des Konings. 
van een tijdelijk lid. De afschriften dier besluiten, aan het hoofd 

Indien -het-te verwachten is dat de waar- ·voerende de woorden :. ,,In naani des Konings''-, 
nerning !anger _dan zes maanden zal moeten · en onderteekend door den voorzitter der Alge
duren, vraagt de Gouverneur-Ge,;_eraal voor meene Rekenkamer, hebben · dezelfde kracht 

• de.benoerning van een tijdelijk lid eene aanbe- en worden op dezelfde wijze ten uit~,oer gelegd 
veling van drie personen :van den Raad van -als de grossen van in k{acht van gewijsde ge
N ederlandsch-Indie en onderwerpt hij de be- gane vonnissen in'burgerlijke zaken. 
noeming aan Onze bokrachtiging. 66. De wijze van eedsaflegging en al wat 

De tijdelijke 1eden worden door den Gouver- -v~rder de ~amenstelling en instructie der 
neur-Generaal ontslagen,. wanneer door het• Algemeene Rekenkamer in Nede~landsch-Indie 
weder invallen van gewone leden niet !anger _betreft, wordt · door Ons vastgesteld _in· over
behoefte_ bestaat aan tijdelijke voorziening in eenstemming met deze, wet. 
de· waarneming hunner werkzaamheden, of Die instructie bevat de bepaling, dat de 
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Rekenkamer ver,plicht is- om den Gouverneur
Generaal ten allen tijd_e zoodanige voordrachten 
en mededeelingen te doen, als, vo_lgens haar 
inzien, kunnen leiden tot vernu~dering of be
sparing van · uitga ven _ en tot vereenvoudiging 
van het geldelijk beheer. 

. AFDEELING IX. 

Van de verjaring van schuldvorderingen. · 

67. De termijnen van verjaring en verdere 
bepalingen, daaromtrent · bij de Rijkswetten 
vastgesteld of vast te stellen, voor de indiening 
der vorderingen ten laste der Staatsbegrooting, 
zijn toepasselijk op alle vorderingen ten laste 
van het Iste hoofdstuk jler begro9ting va-n 
N ederlandsch-1 ndie. 

68. Alle vord_eringen ten laste van het Ilde 
hoofdstuk der begrooting van N ederlandsch-
1 ndie, die niet zijn in-gediend binnen d~n tijd 
van a'chttien _maanden na de opening van het 
dienstjaar, zijn verjaard. · 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd, in bij
zondere· omstandigheden en om redenen van 
noodzakelijkheid, dezen ·termijn te verlengen. · 

69. De termijnen van verjaring, bij de burger
lijke wetten in N ederland en in N ederlandsch-
1 ndie _ bepaald, zijn voor de begrooti_ng van 
Nederlandsch-Indie toepasselijk: 

10. , op alle vorderingen wegens_ rente van 
Indische schulden, en die wegens traktementen, 
sold¾en, pensioenen, onderstandgelden en alle 
anderen, welker bedrag bepaald is, en , welker 
verevening- niet afhankelijk is van eene· vooraf~ 
gaaU:de opl~vering van stukken door belang
hebbenden; 

20. op alle verevende vorderingen, waarvan 
mandaten of ordonnantien van betaling zijn 
afgegeven. 

70.- Door of vanwege het hoofd der betrokken 
administratia wordt aan den schuldeischer, zoo 
hij da t verlangt, bij de indiening zijner vordering 
een behoorlijk gedagteekend bewijs van ont
vangst der · ingediende stukken afgegeven. 

71. Mandaten of ordonnantien van betaling, 
welke · in N ederlandsch-1 ndie niet ter vol
doening zijn -aangeboden binnen den termijn 
voor de afsltµting der begrooting bepaald, zijn 
vervallen. 

Belanghebbenden kunnen eene nieuwe be
taalbaarstelling _ aanvragen. 

AFDEELING X. 

Van het verbod tegen het in beslag nemen van_ 
's Lands gelden, goederen en eigendommen. 

72. Het is in Nederlandsch-Indie_ niet geoor-

loofd, dan met vooraf verkregen verlof -van 
den rechter, beslag te leggen- op : 

a. Landsgelden, effecten of geldswaarde' 
hebbende papiere~, -onder de administratie of 
onder derden berustende ; , 

b. gelden door derden aan den Lande ver
schuldigd; 

c. 's Lands roerende goederen, koopman
scha ppen en meubelen, onverschillig of· zij in 
het bezit of gebruik zijn van den Lande, of zich 
onder derden bevinden ; · en 

d. vaste goederen en zakelijke rechte.ri., den 
Lande toebehoorende. 

Hetze!fde verbod geldt in Nederland, wan- · 
neer het beslag gelegd wordt ter zake eener 
vordering, loopende ten laste der begrooting 
van Nederlandsch-Indie, ofop geldenofgoederen, 
die door _of ten behoeve van het Departement · 
van Kolonien beheerd worden. 

73. Dat verlof- moet genaagq wo-rden, voor 
beslag te leggen in N ederland, aan dE',n Hoogen 
Raad, voor beslag te leggen in N ederlandsch-· 
lndie, aan het Hoog Gerechtshof aldaar. 

Het openbaar _ministerie wordt op het ver-
zoek gehoord. · 

Het verlof wordt niet vedeend, tenzij sum
mierlijk van de deugdelijkheid der vordering, 
;waarvoor beslag gelegd wordt, blijkt. 

- Het wijst aan de goederen, op :welke het be
slag zal mogen wo_rden gelegd. 

Zaken, die door haren aard of hare bestem
ming geacht moeten worden buiten den handel • 
te zijn, of ·bij de wet of algemeene verordeiring 
voor geene inbeslagneming vatbaar zijn , ver
klaard, worden in de aanwijzing-niet begrepe~. 

I!DE HOOFDSTUK. 

'vAN DE VERANTWOORDING DER GELI)MIDDELEN 

VAN NEDERLANDSCR-INDIE. 

AFDEELING l. 
_Algemeene bepal·ingen. 

74. Het slot der rekening wordt, over elk 
dienstjaar af;onderlijk, - voorloopig door den 
Gouverneur-Generaal overeenkomstig het ge
voelen van den Volksraad en definitief bij de 
wet vastgesteld. , . 

Op dezelfde wijze word.en geregeld de bestem
ming van de voordeelige sloten en de voorzie
ning in de deliking van de nadeelige sloten der 
rekeningen, telkenmale over tijdvakken van ten 
hoogste tien jaren. · · · 

AFD EELING IL 
Van de verantwoording der gouvernements- -

producten. 

75. Al wie belast is met den "verkoop van 
_! 
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gouvernementsproducten in Nederland, doet 
deswege rekening en verantwoording aan den 
Minister van Kolonien·. 

Die rekening toont aan: 
1 °. wat va11 die 'producten_ hier te lande is 

aangekomen, de hoeveelheid, qie daarvan is 
verkocht, en wat er van _in magazijn overblijft, 
met vermelding der_ soorten en oogstjaren, 
waaruit zij afkorristig zijn; 

2°. de bruto, opbrengst van hetgeen "is ver-
kocht; ' · 

3°. de gedane stortingen in 's Rijks-schatkist. 
Daarenboven wordt door den geconsigneerde, 

binnen vier maanden na afloop van ieder jaar, 
op dezelfde wijze rechtstreeks rekening gedaan 
aan de Algemeene Rekenkamer in N ederland, 
. Bij die rekening wordt verwezen : 

a. naar maandelijksche staten, door den 
directeur van het betrokken departement van 
algemeen bestuur in Nederlandsch-Indie op
gemaakt, welke aanwijzen de hoeveelheden en 
soorten van de in consignatie naar Nederland 
afgeleverde producten, met vermelding der 
oogsten, waaruit zij afkomstig zijn, ·en welke 
staten door_ dengene, aan wien de producten in 
Nederlandsch-Indie' zijn afgeleverd,- voor ont
vangst zijn geteekend ; 

b. naar de be"cheiden, aan den 11,finister van 
Kolonien overgelegd. 

De sub a, en b bedoelde stukken worden door 
den :Mlnister van Kolonien zoo spoedig mogelijk, 
tot voorbereiding van de verificatie· der jaar
rekening, aan 'de Algemeene Rekenkamer in
gezonden. 

76. Bij het,onderzoek der jaarrekening en 
verantwoording in het vorig artikel omschre
ven, zal de Algemeene Rekenkamer de bewijs
stukken aannemen, zooals ze bij den handel ge
bruikelijk zijn, en voorts eerbiedigen de voor
waarden, waarop de verkoop der producten. 
heeft plaats gehad, alsmede de bij den handel 
bestaande usantien. ' · 

Bij. verschil van opvatting daaromtrent 
wordt door Ons beslist. 

.AFDEELING III. 

Van de rekeningen. 

77. Van de begrooting wordt, onder dagtee
kening van hare afsluiting, eene llekening opge
maak_t, voor zoover de uitgaven en ontvangsten 
in N ederland betreft, door Onzen Minister van 
Kolonien en, voor zoover-die in Nederlandsch
Indie aangaat, door den Gouverneur-Generaal. 

De rekening wijst in de volgorde van d~ in 
artikel 6 bedo~lde splitsingsbesluiten en met de 
daarin opgenomen omschr~ving van de af-

deelingen, onderafdeelingen en artikelen, zooals 
die luidt met inachtneming van· artibl 8, af
zonde;rlijk aan: 

in uitgaaf, 
het geraamde bedrag en wa t daarop is verevend ; 

in ontvang, 
het geraa:mde bedrag en. wat cfaarop is ont
vangen. 

Zoowel wat de uitgaven als wat de ontvang
sten betreft, g·eeft de rekening de verschillen 
tusschen de rainingen en de uitkomsten aan, 
met toelichting va_n die verschillen cm met 
aanwijzing, welke der verevende sommen vol~ 
daii.n, welke verschuldigd gebleven zijn. 

78. De rekening wordt, voor ·zoover opge
maakt door Onzen :O,Iinister· van Kolonien, aar:i 
de Algemeene Rekenkamer in Nederland en, 
voo_r zoover opgemaakt door den Gouverneur:
Generaal, aan · de Algemeene Rekenkamer in 
N ederlandsch-Indie gezonden. · 

Zij wordt door die Colleges voorzien van eene
verklaring harer bevinding en, onder. mede
deeling van· de bedenkingen en _o_pme1;kingen, 
waartoe het onderzoek, ook van de overge
legde ·verantwoordingstukken, aanleiding. geeft, 
binnen vier· maanden na de ontvangst, · voor 
zooveel noodig, ter beantwoording en. ter ver
b_etering, aan de inzenders teruggezonden. 

79. Jaarlijks zenden de Algemeene Reken
kamer in Nederland aan Ons en die in Neder-
landsch-Indie aan den Gouverneur-Generaa,l 
uiterlijk op 1 April een volledig verslag van 
hare werkzaa]1lheden over het afgeloopen jaar, 
waarin tevens worden vermeld alle ontdekte 
onregelmatigheden en afwijkingen van bestaan
de verordeningon en de maatregolen, welke zij 
hi het belang van hot beheer der · geldmiddelen 
wenscheiijk achten. 

Voorzien van_de noodige toelichtingen wordt 
zoo spoedig mogelijk · het eerste verslag door. 
·Onzen :O,Iinister van Kolonien aan den Gouver
neur-Generaal en het tweede door den Gouver
neur-Generaal aan yoornoemden Minister ge
zonden. 

Beide verslagen worden daarna te zamen 
zoo spoedig mogelijk door Ons aan de Staten-Ge
neraal en door den Gouverneur-Genoraal aan 
den Volksraad medegedeeld. 

80. De gedeelten der rekening omtrent de 
ui.tgaven en ontvangsten in Nederland worden, 
na 'behandeling als in artikel 78 voorgeschreven, 
zoo spoodig mogelijk aan den Gouverneur
Generaal gezonden, die vervolgens de rekening 
in haar gehe9l doet samenstellen. · 

Bij de ontwerpen tot voorloopige en tot 
definitieve yaststelling vari het slot der reke-
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ni~g worden, nevens de rekening en hare toe
~ 

lichting, nog overgelegd : 
1°. een staat, aantoonende het gebruik, dat 

is gemaakt van de kredieten, vermeld_ in het 
eerste Hd sµ b 2°. van· artikel 30 ; 

2°. een sta8,t, die na'Lr onderscheiding van 
do dienstjaren aantoont, welke sommon wegens 
op vroeg1Jre dienstjaren verevende uitgaven in 
het afgesloten dienstjaar eensdeels uitgegeven 
of door verjaring vrijgevallen, anderdeels ver 
schuldigd gebleven zijn ; 

3°. de mededeelingen van de· Algemeene 
Rekenkamers in N ederland en in N ederlandsch
I ndie, bedoeld aan het slot van artikel:' 78, be
nevens de t~r beantwoording daarvan door 
Onzen l'.lfinister van Kolonien en den Gouv3r
n·eur-Generaal opgemaakte noh's. 

De voorloop_ige vaststelling van het slot der 
rekening geschiedt zoo ·spoedig ·mogelijk en in 
elk geval z66 tijdig, dat het ontwerp der wet 
tot definitieve vaststelling daarvan · aan de 
Stateh-Generaal kan worden aangeboden uiter
lijk op den'30sten Juni van het derde jaar, vol
gende op de afsluiting der begrooting. 

Wanne-or door onvermijdelijke omstandighe
den de aanbieding niet v66r of op dat tijdstip 
kan plaats •vinden, wordt daarvan aan de 
Staten-Generaal mededeeling gedaan: 

AFDEELING IV, 

Van de verantwoordelij khe'id en· vervolging der 
· ordonnateurs en andere landsdienaren ter 

zake van onrechtmatige handelingen of na
latigheden, waarvoor deze niet als compta/Jelen 

kunnen warden aangesproken. 

81. De geldelijke verantwoordelijkheid van 
den l'.lfinister van Kolonien en· van· den Gouver
n:eur-Generaal van Nederlandsch-Indie wordt 
ge~egeld bij de wet, regelende de financieele ver
an twoordelijkheid van de hoof den· der Ministe
rieele Departementen, 

82. Alle landsdienaren, die zonder ter zake 
comptabel te zijn, door onr~chtmatige h~nde
lingen of door het nalaten van de zorg, waartoe 
zij gehoud.en zijn~ middellijk of ommddellijk den 
Lande schade toebrengen, zijn verplicht -die 
schade te vergoeden. 

De vervolgingen van en het verhaal op bc
doelde landsdienaron in Nederland, hunne erf
genamen of rechtverkrijgenden, geschieden 
volgens de regelen, bij de Rijkswotten vast'. 
gesteld of vast te stellen. 

Voor Nederlandsch-Indie wordt door Ons in 
dit onderwerp voorzien. · 

83. V66r de afsluiting van iederen dienst· I 
worden in 's Lands kas weder overgestort en 

alzoo tot de begrootii:g teruggebracht ·de
sommen, waarover door betrokken personen 
meer mocht zijn l5eschikt, dan· hot beloop d\)r 
aan hen verleende kreclieten. 

84. Ingeval aan de bepaling van het vorige
artikel niet mocht zijn voldaan, wordt voor 
de invordering der verschuldigde sommen. 
gezorgd: 

in N ederland, door den Mhister van Kolo
nien; 

in Nede1landsch-Indie, ·door den Gouverneur
Generaal. 

AFDEELING V. 
Van de verantwoordelijkheid en vervolging der· 

comptabelen. 

85. · Behoudens het bepaald\'. bij artikel 75-
zijn do porsonen en administratien van Lands
wege belast niet het ontvangen, bewaren, -bota-
len of afleveren van golden en geldswaarden en 
van hot bij artikel 62 bedoelde ma torieel,. 
comptabel, en als zoodanig verplicht aan de
betrokken - Algemeene Rekenkamer rekening· 
af te leggen van hot door hen gevoerd beheer. 

In· Nedeilandsch-Indie kan door den Gou-:. 
verneur-Generaal da::1rvan vrij'stelling worden 
verleend aan hen; die, terwijl zij andereJunctien 
bekleedeµ, tevens dienst doen als tusschenper-
soon tus_schen het publiek en de ontvanger van. 
's Lands middelen. _ 

De vaststelling van de-modellen en tijdstip
pen van inzonding dor rekeningen wordt, voor· 
zooveei Nederlandsch-Indie _ betreft, geregeld. 
door den Gouverneur-Generaal. 

86. Al wie bevoegd is of gedelegeerd wordt, 
tot het aangaan van sclmlden 'en tot de booor:. 
deeling en het onderzoek van vorderingen ten 
laste van ·den Lande, alsmede tot de betaalhaar
stelling daarvan, mag niet tevens zijn comp--' 
ta bole. 

In Nederlandsch-Ind·ie kan in bijzondere ge-
gevallen van dit voorschrift worden afgewek.en .. 

87. De Algemeene Rekenkamers schrijven 
aan de comptabelen de termijnen voor tot be-
antwoording harer bedenkingen en tot het.in-
dienen van bezwaren tegen de veranderingen,. 
welke door die autoriteit{)n zijn gemaakt in de
door hen afgelegde rekeningen. 

Na· het verstrijken van den termijn neemt de
Rekenkamer eim besluit. 

88. Wanneer, ondanks de door een comp-
_tabele ingebrachte bezwaren tegen die ver-
anderingen, de betrokken Algemeene Reken-
kamer van meerung is, niet op de door haar
gemaakte veranderingen te-moeten terugkomen,. 
zal zoodanig comptabele, binnen eene maand_ 
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nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, 
daarvan herziening kunnen vorderen. 

Het onderzoeli: omtrent zoodanige herziening 
wordt opgedragcn aan andere leden der be
trokken _Algemeene Rekenkamer dan die, welke 
de beslissing hebben voorgesteld, waardoor de 
rekenplichtige zich bezwaard acht. 

Het besluit omtrent die herziening .wordt 
genomen in eene vereenigde zitting der "be
trokken Algemeene Rekenkamer. 
_ Ten allen· tijd_e, -ook na afgifte -van het in. 

artikel_ 96 bedoeld bewijs,' is de Algemeene Re
kenkamer bevoegd tot' herziening van bo
sluiten, genomen "op grond van stukken, die 
later blijken valsch te zijn. 

Van den uitslag der herzieningen wordt 
melding gemaakt in de verslagen, bedoeld in 
artikel 79. · 

89. Door den Gouverneur-Generaal wordt 
bepaa.ld, ,velke comptabelen in NedJi·/,andsch
Indie tot borgstelling verplicht zijn. 

90. Ter verzekering van 's Lands belangen 
kunncn aan comptabelen voorloopig vergoe
d,ingen opgelegd worden bij -besluiten van de 
autoriteiten door den· Gom-erneur-Generaal 
a,angewezen. 

91. Door den Gouverneur-Generaal, of op. 
zijnei:i last, wordt gezorgd: 

1 °. dat de borgstellingen v:an comptabelen, 
naar behooren worden_ geregeld; en 

2°. dat de akten v:an borgtocht in· daartoe 
bestemde registers· worden ingeschreven. 

92. Aan de com_ptabelen, die achterlijk zijn 
in het inzenden hunner rekeningen, -wordt irr-

- Nederland ·door den Minister van Koloni/in, in 
Nederlandsch-Indie door de betrokken departe-

- mentschefs een nieuwe termijn gesteld._, 
. Bijvcrdere nalatigheid worden de rekeningen 

- ex officio ten koste van de nalatigen opgemaakt 
door een ambtenaar, daartoe in N ederland_ door. 
den -Minister van Kolonien, in Nederlandsch
lp,die door of vanwege den Gouverneur- .
Generaal aan te wijzen, en wordt van het ge
pleegde verzuim kennis gegeven aan_ de be
trokken Algemeene Rekenkamer, die; zoo zij 
daarvoor termen, -_aanwezig acht, de nalatigen 
bebo~t. -

Voor zooveel de co~-ptabelen inko~sten van 
den Lande genieten, gaat de_boete niet te boven 
·het een twaalfde gedcelte van het jaarlijksch 
·bedrag hunner -bezoldiging, 0£; wanneer zij 
procentsgewijze worden beloond, het een 
twaalfde gedeelte van hunne gemiddelde jaar
lijksche inkomsten. ' 

Voor hen, die geen inkomsten uit 's Lands 
kas genieten, wordt het op· te leggen bedrag 

aan boete · in geen gevaJ hooger gesteld dan 
f 50 voor elk verzuim. 

De rekeningen worden .verder behandeld en 
afgedaan, als waren zij door de comptabelen -
zelven opgemaakt en ingezonden,- · 

93 .. In ·Neder/,and wordt door den Minister 
v~n Kolonien en in Neder/,andsch-Indie wordt 
door den Goiiverneur-Generaal gezorgd :_ 

1°. dat uitvoering_gegeven wordt aan de be
sluiten der Algemeene Rekenkamer, vermeld 
in artikel 8!3 ; _ 

2°. dat worderi ingevorderd de boeten en 
kosten, bedoeld in artikel 92. 

De invordering der verschuldigde_ sommen 
geschiedt bij voorkeur op de inkomsten der 
comptabelen, en op den door hen gestelden 
borgtocht, of _anders op de wijze, voqrgeschre-

. ven voor de invordering der directe belastingen. 
94. Indien een comp'tabele wordt - onder. 

curateele gesteld, voortvluchtig is of overlijdt, _ 
wordt de .. rekening, die hij had behooren te 
doen,- .ex officio opgemaakt door ·een ambte
naar, daartoe door of vanwege den l\finister 
van · Kolonien of den Gouverneur-Generaal 
aan te wijzen. . 

De opgemaakte . rekening wordt aan den 
curator of erfgenamen of rechtverkrijgenden 
medegedeeld ; zij ontvangen· i~w;age van de 
·daartoe behoorE;i:i.de bescheiden, .en., aan . hen 
wordt een redelijke termijn verleend om hunne 
bezw;ren daartegen -te doen gelden. 

- Na ontvangst van- het antwoord van den cu
rator, de erfgen·amen of rcchtverkrijgenden, 
dan wel wanneer dezc den hun verleenden ter
mijn onbenut hebben laten verstrijken; wordt 
_de rekening _overgebracht bij de Algemllene 
Rekenkamer, die· haar in vereenigde zitting 

-behandelt, en tegen wier besluit geene v_o,or
ziening is toegelaten. 

De- erfgenainen en recµtverkrijgenden zijn van 
aansprakelijkheid ontslagen ~aimeer drie jaren 
zijn verloopen : 

10. na den dood'van den comptabele, zonder 
dat aan hen µe ex officio opgemaakte rekening 
is medegedeeld ; 

2°. na ·het verstrijkan van den aan lien tot 
indiening hunner bezwaren verleenden termijn, 
zonder da t ·de rekening is vastgestel,d. · 

95. Van de boeten, in artikel 92 bedoeld, za-1 
iri Neder/,and door Ons, en in Neder/,andsch
Indie door den Gouverneur-Gencraal kwijt, 
sch<Jlding kunnen worden verleend, na gehoord 
advies van de Algemeene Rekenkamer, die de 
beboetfog heeft uitgesproken. -
· 96. Com_ptab,ilen worden ter zake van hun 
gehou_den beheer niet van verantwoordelijkheid 
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onthe.ren dan· door een·-bewijs deswege afge
geveri door de betrokken Algemeene · Reken-
kamer. · 

Dat bewijs ontslaat de comptabelen ofhunne 
erfgenamen of rechtverkrijgenden niet van de 
verplichting tot aanzui vering der bedrR ge:ri, 
welke zij verschuldigd zijn. als een gevcilg der 
herzieningen bedocld in de voorlaatste alinea 
-van artikei' 88. 

SlotbeJXI,ling. 
9t Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel ,,Indische Comptabilitcitswet", met 
bijvoeging van het jaar en het nummer van 
het S/;aatsbl,ad, waarin de gewijzigde tekst 
laa tstelijk is geplaa tst. 

Artikel 2 der wet van 16 December ·1915 
(Nederlandsch Staatsblad n°. · 536, Iiidisch 
Staatsblad 1917 n° ... 115). 

De~ voorschriften der Indische Comptabili, 
teitswet ten aanzien van de begrooting en de 
rekening van Nederlandsch-Indie, zooals zij 
luiden volgens deze w:ot, ·Worden voor de eerste 
maal · toegepast op· de begrooting en de . reke
ning betreffende het dienstjaar 1919_. 

Ten aanzien van- de begrootingen en· reke
ningen betreffende vroegere dienstjaren blijven 
de vo~rschriften, zooals zij v66r ,de totstand
·koming van deze wet luidden, toepassing 
vinden. 

Deze wet tnedt overigens in werking_ op een
door Ons te bepalen dag. · 

Behoort bij het Koninklijk · besluit van. 
5 Apdl 1917 (Staatsbl,ad n°. 275). . 

l\'[ij bekend, 
De Mi1,ister v_an J(olonien, TH. B. PLEYTE. 

5 April 1917. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Reglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds v_an militairen beneden den rang van 
officier bij de kolol!iale troepen. S. 276. 

WIJ WILH'.ELMiNA, ENZ. 

Op ·de voordracht van Onzen Minister. van 
K~lonien van 3 Februari 1917, 14de'afdeeling, 
n°. 7; 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
6 Maart 1917, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen vcior
noemden Minister van 2 April 1917, 14de afdee
ling, n°. 59; · 

Hebben goedgevonden en verstaan :, 
Art. L Het Regle:ment voor het Weduwen

en Weezenfonds van militairen beneden den 
rang van officier bij de koloniale troepen, vast
gesteld bij Ons besluit van 24 _J uni 1908 (Staats
blad no. 211,_ Indiscli Staatsblad n°. 608), wordt 

1917. 

gewijzigd en aangevuld,· zcoals hierimder·aan". 
gegeven. 

§:1. Artikel 10 wordt gelezen a!s volgt: 
,,Het deelgenootscntip irt het fond8 vervalt 

eveneens, wanneer deelgen·ootschap · in eenig 
ander ohder Regeeringstoezieht gesteld wedu
wen- en weezenfonds w<;>rdt verkregen, tenzij de 
belangheoben·ae· · den wensch te kennen geeft 
deelgenoot te blijven tegen betaling van de 
laatst ·verschuldigde gewone bijdrage aan het 
fonds. ·oezo wensch kan herr9epen worden". 

§ 2. Aari artikel 16 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luideride: · 

,,Evenmin hebben aanspraak op pensioen. of 
onderstand -ten Iaste van het fonds de wed11-
wen en weezen, die als zoodanig aanspi-aak 
h·ebben op pensioen of on·derstand uit _eenig 
ande~ onder Regeeringstoezicht gesteld wedu
wen-, en weezenfonds, · indi~n dit _pen'sicien 9f 
deze onderstand meer bedraagt flan of gelijk 
is aan het pensioim of den onderstand, waarop 
zij krachtens dit reglement aanspraak hadden. 

Is- de laatstbedoelde uitkeering. hoog'er, .dan·. 
wordt het verschil ·ten laste van bet fonds· 
toegekend". · 

§ 3. Tusschen de artikeien 13 en 14 'Wordt 
· een artikel irigevciegd; luiclen:de als· volgt : · 

,,Art, l3bis. Indien een deelgenoot overgaat 
in 's lands burgerlijken dienst, wordt de bij
drage, welke door hem is voldaan over buiten: 
gewone inkomsten, genoteri als gevolg van het 
verrichten van burgerlijke diensten met gelijk
tijdige uitoefening van zijn eigen ambt, over

·gedragen aan het Weduwen--en Weezenfimds 
voor Europeese]fe brirgerlijke anibtenare·n in· 
N ederlandsch:Jndie. Hetzelfde gesehiedt met 
de bijdrage, betaald over inkomsten, genoten 
gedurende· de waarneming van een burgerlijk 
ambt zonder g'.llijkt,ijdige uitoefening van zijn 
eigen betrekking, voor zoover die bijdrage meer 
bedraagt dau die, welko van zijne inkomsten 
als militair verschuldigd ZOU ·zijn geweest." 

2. Zij, wier deelgenootschap in hetfonds_reeds 
is vervallen,- doordat zij in een antler fonds zijn 
opgenomen, . kunnen het_ deelgenootschap her
krijgen, indien in N ederland de directie of in 
de kolonien de administratie van het fonds 
van hun wensch daartoe ln,nnis krijgt v66r 
den lsten Januari 1918 en mits zij voldoen·de 
bijdragen, welke zij aan bet fonds zouden beb. 
ben betaald·, indien bun deelgenootschap. niet. 
ware vervallen. 

Die bijdragen worden aangezuiverd door stor:;. 
ting· in eens, dau wel door inhouding van tien 
ten lionderd van hun pensioen. 

Onze Ministe·r van Kolonien is belast met 

14 
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de .uitvoering van-dit: besiuit,-:waarvail afschrlft 
zal worden gezonden aan den Raad van: State. 
. 's-Gra~enliage;,den 5den April 1917: -. 

WILHELMINA. ~
De .Minister van Kolonilin, TH. B. PLE)'.TE.' 

. · . · (Uitgeg. 17 April 1917 .) 

5 April 191'7:. ·BEsLUIT, toLwijziging _en. aan
vulling .van de Regelen voor- d_e-Rijksnor
maallessen, · vastgesteld bij .Koninklijk · be-· 
slnit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°, ,97); 

. aangevuld en gewijzigd bi} de Koninklijke 
besluiten van 27 Juli 1896 (Staatsblad _ 
n°. "142), 14 April iS98 lS!aatsb/ad n°. 108) 
en U Maart 1909 (Staalsbl<id n•. 66). S. 277,. 

WIJ WILHELMINA,-ENZ. 
:·Op·, de voordracht van Onzen niinister_.yan 

St:iat, Minister van Binnenlani:lsche Zaken 
van 13 -: Februari 1917, n°. · 2027/3·, afdeeling 
Onderwij~ ; : 

Gezien het Koninklijk besluit v.an 29 Juni 
1890. (Staalsblad n°. 9.7); aangevuld on gewij
zigd bij de Koninklijl~e besluitei1 van 27 Juli 
1896 (Staatsblad · n°. 142), 14' April 1898 
(Staatsblad n°. 108) en 11 Maart 1909 (Staats: 
blad no. 66) ; 

Den .Raad .. van State :gehoord· '(ad vies: van. 
13 .Maart 1917, n°. · 28) ; 

·. Gelet .op. het nader rapport van. Onzen voor-· 
noemden - Minister van 23 :\Inart 1917, · n°. 
3846, ~fdeeling Onderwijs ; 

.· Hebben· goedgevonden· en verstaan: 
De Regelen voor de Rijksnormaallessen ~er 

opleiding· van onderwijzers eJ.1 onderwijzeressen, 
vastgesteld bi,i Koninklijk besluit- van 29 J uni 
1890 (Staatsblad n•. 97), aangevuld en gewij,_ 
zigd bij_ do Koninklijke besluiien van ·27 Juli 
1896 (Staafs/Jlad,n°. 142), 14 April 1898 (Staats
blad n°. 108) en-11 Maart 1909 (Staat~blad n°. 
66), worden gewijzigd en aangevuld als volgt'·: 

1°: Het vijfde lid van artikel ·3 wordt ge
le:ien als • volgt: ,,Onze voornoemde Minister 
bepaalt, - in hoeverre -voor .iedere normaalin
richting afzonderlijk wijziging in_ de vakken 
en-lesµren-.kan worden toegestaail". · 

2°. De tweede zinsnede ·van artikel 5.wordt 
gelezen als volgt: ,,Gezamenlijk duren de 
vacantien, - behoudens vergunning van Onzen 
voornoemden Minister, niet langer dan acht 
weken in het· jaar". 

3°. Het tweede lid van artikeL 6 wordt 
gelezen als volgt: ,.Zij genieten eene jaarwed
de of · eene jaarlijksche toelage; waarvan de 
regeling door Onzen voornoemden · Minister 
geschiedt". 

4°. Het, eerste lid van artikel 9 wordt ge, 

lez_en als volgt: ,,De directeur houdt een ,_re
gister in. triplp, .waarin in .de week v66r de . 
Paaschvacantie, in de week v66r de Zomer-.' 
vacantie en in ·de-week -v66r de-Kerstvacantie 
eene beoordeeling . der' kweekelingel;l ten op
zichte van gedrag, .vlijt :en vorderingen_ bij.de 
verschillende lessen ged urcnde 'het afgeloopen: 
tijdvak in· cijfers . wordt ·aangeteekend. Een 
dezer registers is voor den districtsschoolop
ziener, een voor den arrondissements-schoolop
ziener besternd. Eene ,week v:oor het: eindi
gen · van iederen. termijn ienden -dezen. hunne 
registers ter inv:ulling aan den directeur". 
_ Onze Minister van Binnenlandsche Zaken. 

is lielast met de ujtvoering van dit .besluit,' 
dat in het Stt1afsblad° zal worden ge))laatst en 
waarvan afschrift , zal worden gezonden aan 
den"Raad vawState. 

's-Gravenhage, den 5den April ·1917, 
. ' WILHELMINA. 

De Mihister van Staal, ·Minister ~•a~ 
Binnenlandsche Zaken, 
-UORT.V, D: LINDEN. 

(UitgPg. 4 Mei 1917 .) 

5 ·-April 1917_. · BESLUIT,- tot nadere _ wijziging 
van het_Koninklijk besluit van,13 Febru-. 
ari 1892 (Strtats.blad .n~. 43), waarbij aan 
de .vereeniging tot opvoeding en -vcrpleging. 
van idioten en achterlijke .kinderen; . ge-. 

. v:estigd· te ·Utrecht, .vergunning i; verleend
om het landgoed ,,'s Heerenloo", te· Ermelo, 
tot· een gesticht :voor idioten_.in te rich ten. 
8, 278. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op--dc voordracht van .Onzch Minister van. 

Staat, Minister van Bi.rmenlandsche Zaken, 
van 27 l\faart 1917,: n°. 3300, afdeelirig Vo_lks
gezondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet. van 27 April 1884 · (St'aats
blad.n0; 96), laatstelijk.gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad 11° .. 165); 

Hebben goedgevouden en verstaan·: 
te bepalen, dat. in Ons besluit van .. 25 Au; 

gustus 1916 (Staatsblad n°. 422 A) onder ;2°., 
in de plaats van· ,;l l\faart" wordt geleze-q : 
,,1 Juli". 

Onze Minister van Biunenlandsche Zaken is 
belast met de -uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad ·zal worde'n geplaatst. 

's-Gravenhago, den 5den April 1917. 
WILHELMINA. 

De lYiinister· van. Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 3 11iei 1917.) 

I 
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7 Apiil 1917. ·BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van [1,lle metalen in elken vorm. 

. 1'1. 279. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende,. dat hot in het belang van.den 

· Staat noodig is, den uitvoer van alle metalen 
in elken vorm te verbieden ; 

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

Dp de· voordraoht van Onze Min1sters van 
Oorlog, van Financien en _van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 3 April 1917, Kabi
net, Litt. E 45 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 April 1917, n°. 26); 

_Gezien het nader rappo_rt van Onze voornoerh
de Ministers van 5 April 1917, Kabinet, Litt. 
L•a; _ 
He.bben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. De uitvoer van alle m3talen in elken 
vorm- 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 doerl' verlemien: 

2. Het in het voorgaand- artikel omschreven 
verbod van uitvoer is niet toepasselijk op 
ijzer en staal, ton opziohte wa_arvan Ons Be
sluit -van 13 October -1916 (Staatsb/,ad n°. 473) 
ongewijzigd_ v~n •kra.cht blijft. 

Onzo Ministers van Oorlog, va1,1 .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 
warden gezonden aan.den Raad van State. 

'.s-'Gravenhage, den 7den- April 1917. 
WILHELMINA. 

De. Minister van Oorlog, Bosn0oM. 
De Minister van Financien, TREUB. 
De Min. van Landbo_uw,, Nijverheid en Handel, 

PosTHO:MA. 
(Uitgeg. 10 .April 1917_.) 

10 April 1917. BESLUIT, tot bepaling van den:• 
dag, waarop de wet van 16 December 1916 
(Staatsblad n°. 535) in ·werking zal treden. 
N. 280. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op ·de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 7 April 1917, 4de Afdeeling, 
n°. 2; 

Gelet op het tweede lid van artik31 2 der wet 
van 16 December 1916 (Staatsb/,ad n°. 535) en 
op de slotbepaling van Onze besluiten van 30 
Maart 1917, nos. 69, 70 en 71; 

1917 

'Habben goedgevontlen en verstaan: 
Eenig artikel. 

Te bepalon dat.da wet van 16 December 1916 
(Nederlandsch Staatsbwd n°: 535), houdende 
nadere wijziging van het Reglement op het 
beleid der Regeering van ·Nederwndsch-Indie, 
alsmede Onze besluiten van 30 Maart 1917, 
nos. 69, 70 en 71, tot uitvoering van eenige 
artikelen van · die wet, in working tretlen met 
ingang van 1 Augustus 1917. · 

Onze · Minister' van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lOden April 1917,_. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH .. };l. PLEYTE, 

( Uitgeg: 24 April 1917~) 

10 April 1917. BESLUIT, tot bepaling van den 
dag, waarop de ·wet van 16 December 1916-
(Nederlandsch Staatsblarl n°. 536, Indisch· 
Staatsblad 1917 n°; 115) in werking zal 
treden·. S. 281: 

Bepaald op 21 Mei 1918. 

10 ·April 1917. B:EisLurT, houdende w1Jz1g:mg 
van het Kopinklijk besluit van 21 Mei 1910 
(Staatsb/,ad n°. 137), tot organisatie v~n 
het personeel voor den dienst der Justitie~ 
gebouwen. S. 282. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 
Op de voo:rdraoht van Onzen Minister van 

Justitie van 12 l\l{aart 1917, 4de Afdeeling, 
n°. 633; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
.den 27sten Maart 1917 n°. 16); 

Gezien het natl~ rapport van Onzen voor:· 
. noemden Minister van ·den 5den April 1917; 
4de Afdeeling n°. 501 ; 

Hebben .goedgevonden en -verstaan : 
Ons .besluit van ·21 · Mei -1910 (Staatsblad n°. 

137), tot organisatie van bet personeel ,voor 
den dienst der.Justitiegebouwen, gerekend met 
ingang van 1 Janu'ari 1917, te wijzigen als volgt: 

Eenig artikel. · 
,In artikel 2, eerste lid, vervallen uit den aan

hef de woorden ,,adjunot-Rijksbouwmeosters", 
terwijl mede vervalt het in dat lid bepaalde, 
luidende: ,,voor de adjunot-Rijksbouwmeesters 
na 2, 4, 6 en 8 jaren dienst in dien rang tot 
f 2600, £ 2800, '£ 3000 -en f 3200 's jaars". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,ad zal. worden geplaatst en van hetwelk 

,• 14" 
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afscbrift zal worden gezonden aan den: Raad 
van State en aan. de Algemeene Rekenkamer. 

's-Grave°'hage, den lOden April 1917 . 

12 April 1917. BESLUIT, ·houdende bepalingen 

. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

~ betrefferide · eene schattingscommissie en 
commissien van aanslag voor de inkom
stenbelasting .. S. 284; 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

(Uitgeg. 20 April 1917.) - Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 6 April 19~7, n°. 78, Directe· 

12: April l!l17. BESLUlT, houdende bepalingen Belastingen; 
· betreffende ambtskringen van raden van Gezien artikel 67, 2de lid, en artikel 66, 3de 

bcroep voor de directe belastine;en. S. 283. lid, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
- WIJ WILHELMINA,. ENZ, - alsmede Onze 1;,esluiten van- 20 Maart 1916 

.- Op de. voordracht van Onzen Minister van (Staatsblad n°. 169) en-van 8Jarinari 1917, n°. 97_; 
Financien van 6 April 1917, . n°. 77, .Directe Hebben goedgevonden en- verstaan : 
Belastingen ; A.rt. 1. In den .als Bijlage I bij Ons boven 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December genoemd besluit van 20 Maart1916 (Staatsblad 
1914 (Staatsblad n°. 664), alsmede O nze b'lsiui- n°.169)gevoegden staatvervalt uit hetgeen voor
ten van 24 Februari 1916 (Staatsblad n°. 116), komt onderbet·opscbrift,,DirectieRo/terdam": 
gewijzigd. bij Ons . besluit van 26 April 1916 Rotterdam (alsvoren IV). Inspectie 4de afd. 

·(Staatsb'lad n•. 16!l), en van 8 Januari 1917, n°. 97; 2. In den als bijlage II bij ons in het vorige 
_Hebben goedgevonden en verstaan: _ artikel genoemd -besluit gevoegden staat zoo-

Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van ;_ls. deze is gewijzigd ·bij Ons besluit van 27 
24 .J<'ebruari 1915 (Staatsblad n°. 116) worden April 1916 (Staatsblad n°. 170), worden de 
de volgende wijzigirigen gebracbt: volgende wijzigingen aangebracbt: 

onderdeel 2 wordt gelezen als volgt: 1°. hetgeen voork_omt onder_. bet· opschrift 
bet gedeelte der provincie Noordbrabant, be- ,, Directie Amsterdam", wordt gelezen als -volgt: · 

bciorende tot de inspectien der directe belas. Hoorn, le afd. Ho9rn - Kantoor Hoorn. · 
tingen te Bergen op Zoom, Breda, R_oosendaal," _ Pnrmer.end - J:Iet overig gedee1te der 
Tilburg, lste en 2de afdeelirig, 'en. '-Wa~lwijk; inspectie. 
standplaats Breda; 2°. betgeen voorkomt onder het opscbrift 

onderde"ol 10 wordt ·gelezen als volgt: ,,Directie Breda", wor"dt gelezen als. volgt: 
het gedeelte der provincie Noordholland, be- _Breda. .Breda (aan. te duiden als Breda· I) -

hoorende tot ·de inspectien der directe betas. Gemeente Breda. · 
~ingen te Hilversuni, Zaandam en A."msterdam · Breda (Als voren II) - Het overig ge-
lbuitengemeenten); standplaats Amsterdam .(aan deelte der. inspectie. · 
te duiden als raad van beroep voor de directe Bergen op .Zoom. . Bergen _op Zoom .- Kan-
belastingen II" te Amsterdam); toren Bergen op Zoom en Ossendrecht. 

onderdeel 11 wordt gelezen als volgt: Steenbergen - Het overig geaeelte. der 
bet gedeelte · der provincie Noordholland, fospectie. 

behoorende tot de inspect~en der directe be- Middelburg. Kortgene - Kantoor·Colijnsplaat. 
lastingen te Haarle1n lste, 2de en 3de afdee-. Middelburg ~ Het overig gedeelte der 
ling; standplaats Haarlem; inspectie. 

onderdeel 12 wordt,gelezen .als volgt :. - · Zierikzee. Zierikzee - :jrantoren Zierikzee, 
· bet gedeelte der pMincie .. .N,oordh.olland, be- Renesse, Brouwershaven en Oosterlancl, 

.boorende tot de -inspectien der clirecte belas, met uitzondering van de gemeente St. 
tingen te Alkmaar, lste en. 2de afdeeling; Philipsland . 
. He_lder en Hoorn, lste en 2de afdeeling_; stand- . St. Maartensdijk ·_ Het- overig gedeelte 
plaats Alkmaar. , der. inspectie. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingaiig 3. Dit besluit treedt iii werking met in-
van 1 Mei 1917. · gang van_ den lsten Mei 1917 .. · 

Onzc Minister van Financien is belast met· . Onze Minister van Financien is helast met 
de uitvoering van dit l;>esluit, hetwelk in het de.uitvoering van dit besluit; hetwelk in het 

·Staa/sblad·zal worderi geplaatst. Sta_atsblad zal worden geplaatst. 
's-.G-ravenhage, den' 12den April 1917 .. · -·. 's-Gravenhage, ·p.en 12den ·April l!ll 7; 

WILHELMINA. . WILHELMINA.. 
De Minisle,· van · Financien. TREUB. De Minister van Financien, TREUB. 

1pitgeg. 23 April" 19_17.) (Uitgeg. 23 April 1917.). 
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12 April 1917. BESLUIT, betreffende inschrij
ving en keuring voor den landstorm. 
~-· 285. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister , van 
Oorlog van 10 April 1917, Kabinet, Litt. X 46 ; 

Gezien de wet vau 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 345), gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 
(Staa~blad n°: 361); 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
Art. .1. Voor den landstorm wo:rden. inge

schreve.n, zonder daartoe te behooren, de pel;
sonen, bedoeld in art. 4 der wet van 31 Juli 1915 
(Staatsblad n°. 345), gewijzigd bij de wet van 
29 Juli 1916 (Sta(ltsblad no. 361). 

2. Onze Minister van Oorlog regelt de tijd
stippen, waarop de inschrijving van de- ver
schillende · groepen van personen, · in art. 1 
bedoeld, moet zijn tot stand gekomen, en al 
hetgeen verder op hun inschrijving betrekking 

. heeft. 
3. ' Voor de ingeschrevenen, in art. l_ bodoeld, 

wo.rdt naar regelen, door Onzen Minist~r van 
Oorlog gesteld, de gelegenheid opengest.eld tot 
het onclergaan van eiin- onderzook omtrent 
de. geschiktheid voor den dienst. 

Omtrent dit onderzoek geldt het beJJaalde in. 
· de volgende artikelen. 

4. Het o~der~oek wordt opgedragen aan de 
keuringsradon, die belast zijn geweest met de 
laatst .gehouden inilitiekeuring. 

5. Omtrent ieder .ingeschrevene, vanwege 
·'den keuringsraad onderzocht, doet de raad 

uitspraak op de wijze, ten aanzien van militie
plichtigen bepaald. 

Iridhm niet beide. geneeslmndigen, die het 
onderzoek hebben verricht, den ingeschrevene 
ongeschikt achten, wordt hij voor geschikt 
gehouden. 

De uitspraak wordt in het openbaar mede
gedeeld. 

6. Onverminderd het· liepaalde in de artt. 
3, 4 en 5, kan door of voor den ingeschrevene, · 
die wegens een ziekte. of een gebrek in aan
merking wen,scht te komen ·om van h_et inschrij
vingsregister to worden afgevoerd, een daartoe 
strekkende aanvraag aan Onzen Minister van 
Oorlog Worden gericht,- onder bijvoeging ·van 
een- behoorlijk gelega!ise'erde geneeskundige 
verklaring t·ot staving van de gegrondheid dor 
aanvraag. 
_ Hetgeen in de artt. 43-45 van het Land
storm-Besluit is bepaald ten aanzien van den 
dienstplichtige, die ontslag wenscht, geldt. ook 
voor den ingeschrovene, in art. 1 bedoeld, die 
afvoering vraagt overeenkomstig het vorig lid. 

7. De geschiktheid voor den dienst · van 
de ingeschrevenen wordt beoordeeld naar de 
bepalingen, die gelden omtrent de beoordeeling 
van de geschiktheid van dienstplichtigen van 
den landstorm. 

8. De ingeschrevene, die ou·geschikt is ver
klaard, wordt terstond van het inschrijvings
register ~oor den landstorm afgevoerd. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
·uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden ·gepiaatst en waarvan afschrift zal 
wordengezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den April 1917. 
' WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, BosB00M. 
(Uitgeg. 14 April 1917.) 

13 April 1917. WET, tot tijdelijke afwijking 
van de wet van- 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), tot invoering van een wettelijken 
tijd. s. :2tlu. 

WrJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in ·overweging genomen hebben, 

dat het-wensohelijk is gedurende den komenden 
zomer den wettelijken tijd met een uur te ver
vroegen; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz, 
: Art: 1. Van 16 Aprill917 af tot 17 September 
1917;wordt de in. artikel 1 der wet van 23 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 236) bedoelde wettelijke 
tijd· met een uur vervroegd. 

· 2. De overgang geschiedt in dier voege dat 
wanneer de middelbare- zonnetijd van Amster
dam op 16 April 1917, twee uur-aanwijst in den 
voormiddag, het wordt geaclit te zijn drie uur 
op dien voormiddag, en dat wanneer het volgens' 
deze wet zoude zijn drie uur voormiddag, op 
17 September 1917, de tijdregeling naar den 
middelbaren zonnetijd van Amsterdam wederom 
wordt ingesteld. 

3. ·wanneer eenig ambtelijk geschrift eene. 
tijdsaarwijzing bevat, die betrekking heeft 
op het uur d9t eindigt met het in- artikel ,2-
geno·emde tijdstip van drie mir h den voormid
dag, op 17 September 1917, wordt bij die tijds
aanwijzing gebezigd ·het wo~rd ,,Zomertijd". 

4. Deze wet treedt in· werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gr~venhage, den 13d3n April 

1917. 
WILHELMINA. 

,De Minister van 8taat, · 
JYlinister va: Binnenlandsch~ .Zaken, 

CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. t4 April 1917.) 
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13 April 1917. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken · aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende de afgifte van paspoorten. 

Ten vervolge OJ) rnijne circulaire van 
29 Aug. 1916, n•. 6311, afd. B. B., heb ik de 
eer · U H.E.G. mede te deelen, dat de Mi
nister van Buite.nlandsche Zaken bij aanschrij
ving van 5 Maart 1917, afd. I, no. 5756'3, 
gericht tot de daarvoor in aanmerking komende 
diplomatieke en consulaire ambtenitreI.1, heeft 
bepaald, dat de ·Nederlandsche consulaire 
cambtenaren de afgifte of de verlenging van 
-een paspoort ·zullen weigeren aan de personen, 
behoorende tot de categorieen in mijne boven
vermelde circulaire genoemd. Ter voorkoming, 
.dat dit voorschrift onjuist zoude worden toe-

. gepast, zullen de consulaire ambtenaren, tel
:kens wanneer zij van oordeel zijn, dat de 
afgifte of de verlenging van het' paspoort 
behoort te worden geweigerd, doch ,dj dien
aangaande geen :volkomen zekerheid bezitten, 
zich tot het Departement van Buftenlandsgbe 
Zaken b_ebben te wenden, onder opgave van 
naam en voornamen van den betrokken per• 
soon,· den datum en de plaats zijner geboorte· 
en zijne laatste woonplaats. in N ederland, be
nevens van alle gegevens, die voor de beoor
deeling ·van bet geval van be,lang zijn. 
· (Gem.-stem.) , 

14 •April 1917. WET, tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1,917. S. 287. 

Bij deze wet wcirdt het !Ide hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitga ven voor het dienst
jaar 19).7, botreffende de Hooge Colleges van 
Staat en bet Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals bierna verkort volgt : 
Afd: 
1., De Staten-Gene~aal . . ·. . 
2. De Raad. vaJ:1 State. . . . 
3. De Algemeene .Rekenkamer. 

f 449,055.
,, . 118,-200.

'm,9i0.-
4. i;>e Kanselarij der N ederland

sche Orden . . - . . . . . . ,, 
6. B;et Kabinet der Koningin . ,, 
6. Pensioenen, wachtgelden, gra

tificatien, toelagen en kosten 
voor de vergadedngcn van 
den Ministcrraad._ . . . . .. ,, 

7, OnvQorziene uitgaven .... 

18,950.-
46,446.50 

38,098.-
5,000.-:-

Totaal ,'im-het Ude hoofdst. f 854,619.50 

14· April 1917. .WET, tot vaststelling van het 
twaalfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
.voor -het dienstjaar 1917. S. 288. 
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Bij' deze wet wordt het XIIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dien:st
jaar ·1917, betreffende de onvoorziene uitgaven, 
vastesteld op 50,000.-. 

14 April 1917. ·WET, tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der staatsbegrooting voor 
het dienst,jaar 1917. S. 289. 

Bij deze wet wordt bet IV de hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1917, betreffende het Departement van 
Justitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 
Afd. 

L Kosten v. h. Departement. f 2il4,725.-
2. Kosten van de rechterlijke 

· macht .. , .... , .. ; ,, 2,796,475.-
.3. Kosten van het Hoog Mili

tair Gerechtshof, van de 
krijgsraden bij de Land-, 
macht en van den Zee, 
krijgsraad binnen bet Rijk 
in Europa, ·van bet officie 
bij laatstgenoemden krijgs
raad en van de auditien 
in de militaire arrondisse-
menten . . . . . . . . . ,, 121,848.75 

4. Kosten van d'en Centralen 
Raad van Beroep en van de -
Raden van ·Beroep . . . . ,, . 215,660.-

5. Gerechtskosten ... · .... ,. ,,'· 421,000,-
6. Rosten van algemeene of 

Rijkspolitie ... · , .... - · .. ,,-. 2,216,738.-
7. Kosten van gevangenissen 

en Rijkswerkinrichtingen . ,, 3,188,257.-
8. Kosten van het Rijkstucht-

en opvoedingswezen ,, 2,833,815,-
9. Reclasseering . ,. . . • • ,, 128,716.-

10. Gebouwen .• : ..... ,, 560,114.-
11. Pensioencn·, wachtgelden, 

gratificatien enz. . • . . 
12. Verscbillende uitgaven . 
13, Onvoorziene uftgav~n. . 

681;430'..:_ 
88,900,-, 
50,000:-, 

Totaal van het lVdc hoodst. f 13;547,668. 75 

14 April 1917. WET, tot.vaststelling van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het·dienstjaar.1917. S. 290. 

Bij deze -wet wordt.het ·vde hoofdstuk der 
begrooting van ·de_ St_aatsuitgaven voor het 
dienstjaar, i917, betreffentle het Departement 
van Binnen/,andsc.he Zaken, .. vastgesteld,.zooals 
hierna verkort volgt : .. 
Afd. ·., 
L Kosten van het Departei:µent. C 219,601.-
2.· Binnenlandsch Bestuur; .. · ; ,, 1,103,078.-, 
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3. Volksgezondheid . en Arm-· 
·wezen· .... ·. • . f 4,732,550.-

,4. Rooger. en M iddelbaar onder 0 • 

wijs . , . .. . . . .. . . ,,. : .,,: 8,832,043.-::-
5. Lager. onderwijs.·•. -.. "'•···. ,;27,603,443.

.6.- Kunst~n en 'iVetenscbappen. ,, l,272,8Ql.
,7. :Nederlapdscbe Stuatscourant,' 

· Handelingen der f;ltatel) 0 Ge- • _ 
raal .. en. Staatsblad ...... ,, ._ 165,094.-

8. Pensioe.nen, Toelagen, ·G_ra-
tificatien, Wachtgelden, enz •. ,, 4,278,516.

-9. · Opvoorziene .. behoeftQn .... -. ,, .· ,Jc0,000.-

· Totaal van bet Vde _hoofdstuk f 48,247;216. 

14 April 1917. BESLUIT, houde~de vaststelling 
· .van bepalingen. ?mtrent de wijze van b~

vordering · e:n bezoldiging. ·van de .ambte
·naren, werkzaam ter. Secretarie-.van den 
'Raad van State, en van de bedienden a.an 

. dat College verbonden. . S. 291. 
wIJ··wrLHELMIWA, ENz. 

. Op: de voordracht. van Onzen Minister van 
Staat, Minister-van Binnenlandsch!l Zaken, en 
·.van Onzen Minister van: Financien van · den 
12 April 1917, n°,. 2986, afdeeling B.-B. en den. 
-13 Maart 1917; n°.·73.(Ge~erale·Thesaurie); 

Overwegende :·dat het wenschelijk is gebleken 
_ten aanzien van de bevordering en--de. bezol
diging van de · ambtenaren, werkzaam· ter 
Secretarie van. ·den Ra:;td .van State, en , van de 
-hedienden aari dat·. College verbonden,. nadere · 
voorschriften. te -geven. ;,· 

Geziei:1 ar-tikel 15 van de gewijzigde wet .van· 
21 December 1861 ·(Staatablad . n". 129), en 
artikel 6 van het gewijzigde Koninklijk besluit 
.van 4 September 1862 (Staatsblad n°. 174) ; • 

· Hebben .goedgevonden en. verstaan : : 
·met ingang van .1 Januari 1917 het.volgende 

te bepalen: 
Art .. i.· Ter Secretarie .van den .. Raad ·van 

State 7,ijn: werkzaam: : 
Een: Hoofdcommies ; 
Commiezen; 
.Adjunct,commiezen -en 
ten· hoogste vijf klerken. 
Voorts zijn· aan den ·Raad van State ver

bonden : ... · 
Een Kamerbewaarder en . · 

• Vier boden. 
2. Indien de werkkring van een:ambtenaar 

of. bediende een anderen titel vordert clan in 
·art. 1 is ,vermeld, wordt bij de benoeming.'een 
der rangeii ,in· dat artiket voorkomende, aan
gewezen welke door.den benoemden ambtenaar 
of bediende zal worden ingenomen.-

3 . . Bevordering in- rang geschiedt· bij-.keuze. 
Onve.rminderdde mogelijkheid·om:in bijzondere 
omstandigheden vroeger te worden bevorderd, 
worden de klerkeil wanneer zij daarvoor wegens 
hunne. bekwaamheid, geschiktheid ·en dienst
ijver iu- aanmerking ko:men, na gedurende een 
jaar hetmaxirimmtraktement van·klerk genoten 
.te ·hebben; · bevorderd tot adjunct'.commies. 

4. · De klcrk0n worden bij, voorke'ur .benoemd 
nit diegenen die.in het bezit zijn van het diplo
ma van voldoend afgelcgd. examen,• uitgereikt 
-door. de permanente • examen-commissie voor 
candidaten voor .de betrekking van ,klerk bij 
een der Departemehten. van Algemeen:Besfamr. 
·. 5. Dff bezoldiging· der.• ambtenaren en be
dienden, in art. 1 vermeld, bedraagt voor : 

den Hoofdcommies, ten: minste f- 2400 ·en .ten 
hoogste f ·2900 's jaars; · 

de· Commiezen, ten minste f 1800 en ten 
·hoogste f 2300 's jaars ; · 
, de Adjui:J.ct-comniiezen, ·ten minste f 1200 en 
_ten ·hoogste f • 1700 's jaars ; . 

de klerken, ten minste f 600 en ten hciogste 
£, 1100:-'s jaars·; 

den K;merbewaarder:Concierge, ten· minste 
·f 1000 en tep. hoogste f· 1300 's jaars; 

de ·Boden,· ten minste f 800 en .ten hoogste 
.f 1000 's jaars. 

Op den· dag van ·in.gang -hunner, benoeming 
. vangt .tevens het genot · der bezoldiging aan. 

· 6. :Ve bezcildiging van de-in.het vorig artikel 
gerioemde · ambtenar,en· . en , bedienden. wordt 
wegen·s hun diensttijd _bij den· Raad van State 
bij bekwaamheid, geschiktheid .en dienstijver 
verhoogd als vcilgt·: 
• ·voor, .den Hoofdcommies, na ·.twee, vier en 

zes jaren dienst in dien :ra..ng tot _f 2600, f 2800 
·en f 2900 's jaars;. 
.. voor,de. Commiezen, na anderhalf, c,lrie, vier 
.en een half, zes. en acht jaren. dienst sedert-he_t 
tijdstip waarop zij (zij. het ook in lageren: rang) 
voor het .eerst in het genot zijn ge.treden eener 
bezoldiging . van f 1800,. · tot f · 1900,- f_ 2000, 
f 2100, f .2200 en .f 2300 -'s jaars; 

·voor: de ·Adjunct,-commiezen·, na. een, twee, 
drie, vijf ·en zeven jaren. dienst in dien ra.ng tot 
f,1300, f 1400, f 1500, t' 1600 en f 1700 's jaars; 

· voor de klerken, na een, twee, vier, ze_s en 
acht jaren dienst j.n dien rarig tot f 700,•f 800, 
f 900, f; 1000 en-'f. llOO 's jaars, onverschillig 
of.zij v66r het in werking treden van dit besluit 
den rarig ha~den van eerste klerk .of tweede 
klerk; 

voor. den Kamerhewaarder-conciergi na ·elk 
~aar dienst in dien .rang met .f 50, totdat het 
maximum van f 1300 zal·zijn bereikt; 
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voor de Boden, na elk jaar dienst in <lien Wij behotiden Ons nochtans voor om i'n de 
rang met f. 50, totdat het maximum van f 1000 gevallen waarin een verlof langer dan een jaar 
zal _zijn bereikt. · achtereenvolgens in 's Rijks belang verleend 

De bezoldiging van Commiezen -en van Ad- wordt, te bepalen, dat de tijd van dat verlof0 

.. junct-coirimiezen, die de maximum-bezoldiging, als diensttijd in aanmerking zal komen. 
aan hun rang verbonden, hebben bereikt en die 7. Behah,e de voorges~hreven periodieke ver-
omdat de hun opgedragen taak hen niet in hoogingen, kunnen, tot het maximum voor · 
aanmerking doet komen voor bevordering, -in den rang vastgesteld, ook andere traktements
hun rang moeten gehandhaafd blijven,; wordt, verhoogingen warden verleend, wanneer zij 
indien hun ijver en toewijding ·niets te wen- in _het belang van den dienst wenschelijk, zijn. 
-schen overlaten, drie jaren na het bereiken van De aldus· ve:thoogde bezoldiging, alsmede 
de maximum-bezoldiging, · verhoogd met f 100 traktementsverhoogingen, v66r het in werking 
en na nogmaals drie jaar andermaal met f 100. treden van dit Besluit toegekend, 'wordt, zoo 
. Eveneens wordt de bewldiging van, klerken ... daaromtrent:niet- anders wordt beschikt, voor 
die de maximum-bezoldiging aan hun rang . toekenning van de naaste en de daarop volgende · 
verbonden heb_ben bereikt en die niet voor de_ periodieke verhoogingen beschouwd als ver
bevordering tot Adjunct-commies in aanmer- kregen door regelmatige periodieke verhooging, · 
king konien, drie jaar na het bereiken·_ van de na den daarvoor gevorderden diensttijd. 
maximum-bezoldiging verhoogd met f 100, na Het bepaalde in art. 6, vierde lid, is hierbij 
nogmaals. drie jaar andermaal met f 100 en na van toepassing. · · 
.wedercim drie jaar nogmaals met f ioo; mits Het vorig lid is eveneens van t~epassing voor 
hun ijver_ en toewijding niets te wenschen het geval dat bij ·de benoeming. eene hoogere 
overlaten. · dan de aan den rang verbonden ·minimum-

Gaat de benoeming in op een anderen dan bezoldiging is of wordt toegekend . 
. d ,n eersten dag van een kalenderkwartaal, dan Is de bezoldiging niet bepaald op een bedrog 
w,,rden de gestelde tijdvakken geacht aan te dat door regelmatige periodieke verhooging kan 
v.1,ngen met den eersten dag van het onmiddel- warden verkregen, dan wordt bij de eerst
liJk daarop volgende kwartaal.. , . ,volgende ·periodieke verhooging het verschil 
· De tijd, gedurende welken, krachtens wette- · aangezuiverd. 

lijk voorschrift, verlof wordt genoten ter ver- Ten aanzien -van den Hoofdcommies, de 
vulling van militairen dienstplicht, komt van Commiezen en de Adjunct-commiezen wordt 
rechtswege in aanmerking als diensttijd, geldig · beschikt door Ons; overigens -_door den Vice
voor de ·in .dit artikel bedoelde periodieke President van den Raad van State. 
traktementsverhoogingen: 8. Onverminderdhet bepaaldeinart. 7 kunnen 

D-3 toekenning van de hierbedoelde trakte- boven het maximum-traktement voor den rang 
mentsve~hoogingen geschiedt door den Vice- vastgesteld, _persoonlijke traktementsverhoo-. 
·-P~esid'3nt-van den. Raad van State. gingen warden toegekend aan. ambtenaren 

De Vice-President beslist eveneens .omtrent wegens den hun opgedragen meer belangrijken 
lat'lra. toekenning van eene verhooging, welke werkkring, zoomede aan ambtenaren en be
ontl-iouder, moest warden, omdat aan de.voor- dienden· van alle rangen, die zich gedurende 
:waarden van toekenning niet werd voldaan. hu.n langen diensttijd onderscheiden hebben, 

·Tenzij er reden is om ffeenaangaande anders mits de hiervoor benoodigde_ gelden op de 
te handelen; warden, voor het geval dat een begrooting bepaaldelijk voor dit doel zijn be
of meer verhoogingen ·onthouden. warden,, de schikbaPar gesteld. 

·v.erdere periodieke verhoogingen _zooveel later Ten aanzien van deze verhoogirigen :wordt 
toegekend als- de laatste onthouding heeft _beschikt door ·ons bij gemotiveerd besluit ... 
·geduurd. , 9. De thans in dienst zijnde ambtenaren, 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de wier bezoldiging het in art. 5 bepaalde maxi
tijd gedurende welken de amlitenaar of bedien- mum overtreft, blijven in het genot van die 
de is gesc)'.l.Orst inet geheelen of gedeeltelijken hoogere bezoldiging. 
stilstand van bezoldiging, alsniede die buiten Voorzoover de bezoldiging van de bij het in 
bezwaar van ?s Rijks schatkist met verlof do~r- werking treden van dit besluit in dienst zijnde 
gebracht/indien het verlof !anger dan een jaar ambtenaren en bedienden lager is dan zij naar 
-achtereenvolgens geduurd heeft, of verleend de in art. 6 gestelde regels zou kunnen bedragen, 
·is -op een vrijelijk door den ambtenaar·of be.- wordt-~ij, behoudens de in dat artikel gestelde 
diende gedaan verzoek in zijn persoonlijk belang. voorwaarden voor traktementsverhooging en 



: _:me~ ,inachtncining'·_v~n -hef liipaalde -bij het - afschr#t "iai wo'rcleii -iezoµd~n aan.- den __ Rg;ad" , 
~es~e_Jid van art. 6, v~rhoqg<:J.

1 
tqt het bedrag, da t van State. 

volgens :de- scha,al_ der peri_odieke-vElrh,;iogingen "-,~-9ravenhag!'l, -<:J.en_J6den"':AprH1917. 
'onmiddellijk. volgt op de g~noten _ bezoldigihg. WILHELMINA. 

- : Op_gelij~e wij~e_ en ohder gylijkc :vo-or~iarden __ De -Minister 'l!an Financien; - TREUJl. 
_ :w;otdt telkens na verloop v~~ ecn ja_ar de_- be- - (Uitgeg. 28 ,4pril 1911:) 
:zoldigingsverhoogd, t_otda t _ zij ~ct ,in a:rt.: 5_ be- . . 
-doelde maximum heeft·bereikt; - --- - _17_ Apri( 1917. - Bll:SLUIT,'.tot:nadere wijziging 
-_; 10;, n~:Konihklijke besluiten,-van'i4 ·0_ctob~r - van het Binnenvissclierijreglement. -s.: 293. -

. - · 1862/_~0 •. 81, ".an 19_ Juni 1863, -n°. 85, _va~ -WJJ WILHELMINA, 'ENZ. •, 
,t-Jam13;_ri l~83, n°.~2,,,van 5 Auguspus/1892,t Op di:voo"rdracht van 'bnzen"Minister van,- -

- -n°: 1() en onze Besluiten ~an 24'September 1903, - Landbou~. Nijve;i10m e~ Handel van 22 Jami- -
:- _11°. J2-.en_ van 2 Ju11H915,_n?;_ 60, worden irige-, ari:1917,_ nof5s1;::~fdeeli~g Nijverheiff; - --· 

'. trokken. : - _ , _GEJlet·op
0

deVisscherijwettwet'van60ctober' 
_ 0.ize .Ministers' Var\i Binnenlandsch.;. Z~ke~' \1908,- 'Sti:uitsb1ad _D".' 311), laatstelijk gewijzigd ·: 

. _)h ~~n-FinIJ,ncien zijn, ieder voor zo.oveel hem 'bij de· wet-;van,29·Juil I916"(staatsblact_n°. 346)'_· 
_: -betreft; _belast met de -uitvoering'-vii.ri dit 'lie- ; !)n -Op,-het -Binnenvisscnerijreglement (Ons. be- -

-sluitj.dat in het B_taatsbl~d zaJ warden geplaatst -shift - va~. 15 April f~ll, Staatslilacl' n°.- 119), ';. 
_en in-:afschrift za,l wwden me~egecleeld aan de~ ~af!,!'Van de gewijzfgde' tekst is bekerid gell_)~akt 
-Ra.ad, van State:en· aan ·de :Algemeene,Reken- fo- Ons besluit _vim 29 -~ovember 1915- (Staats:- --
kai:µ:er. _: -. : .. , - · · _ - ' blact n°.-- 484) en ·J.at' nader is gewijziga bij 

· 's-Gr_~venpage, den 14den ApriH917. - · . Oni besluit van 9.J u-~i)~l6(Staa1sblad-n?. 272); 
· _ , · -WILHE~MiN A.:__ _Den Raad ·van - $tat!) gehoord (acl vies v_ah . 

_ _ De·.Ministei--van 'Staat, 13 Maart 1917;.IJ0 • 34)'; __ .. - - _.· -
. /Y!inisier van- Binnenla'f/,dsche Z~ken, - ~ezien het ,nadei: rappoit_ v'an--Ol)z~n voor-

-, CORT y, D. LIN_DEN, . - _noemden Minister van 14- April l917,-n°. 2Ji97-, 
: De Minister:_v_an Financien, TREUB. , - afdeeling'Nij;erheid'; - . . - . '' 

-· · -- '-{Ui//Jeg;. 7";M-e.i.l~i:7.}: -,.:,. _. Iiefioeii_goedge:vondei; ~n-versta!\Il:; · · 
. , -':; - Art: ·1·. -_He(Binnenvi~scherii,reglement wordt 

_)6 April 1917: BESLUIT, houtlende ver!tmgi~g ,met 'ingang van 23 ~pril i917-als~ volgt_'!~e-
-~ _ van den.ten;n'ijn, gedurende welken het.in:- •-wijzigd:' ·- · ,.. -.3 

voeri~cht :voor de stciffen;,l>edoeld:bij ·art_i- '. ·r:,"ArtikelJ;,mL 11, .n°>.15,-wordt gelezeri: 
-kel 1, twee_d_e ijd,- ·der wet van 6_April 1877 - ;-,Spi~ringzegeii",', ied!)r.e -zegeI\_'. _die: gebruikt. __ 
(B_taatsblad n°. 71), n1,1a:r:het-tegenwooidig wordt op -de _wijze al-i; o~der n°: 21, letter c, 
bedrag zal worden geheven; ' /3. -292. . - . voor -de 'zalm- •of eift~egen -is omschreven, f.lt):ti 

. WIJ WILHELMINA; ENZ: - le-ngte, heeft ·van ineiir dan,40 _M, en een maas-
Op. de voordraclit::van Onzen Minist~r:~an-- ,wijdte· vari ·teri hoogst" !1,0 m. M.,. - - -

·Financ,ien vaU::24 Maa,;t 1917;n°. 6(Accij~zeI_J;, • II. _In artikel--7, letter t.i;-wordt aan het_ 
: Gezieh ·artikel IV de,r ·wet_ van 20_. Janua/ri -sl9t -van -de 'op.somi:ning- van ·wat~ren. in de 

-_l,9l'r(Stdatsblad n° .. 192)_en_:artlkel:l' van·Ons provincie _Friesland, in :de plaats-·van ,,de 
. -'];>esluit van 29 '.Januari 1n5 (Staatsblad n". :31)_;. -_Houtwi\)len e~ de ·sa:n;jes", geleze~: ,,de,Hout-

-_ ];>en· Raad van S~ak geho.9rd-_(advies ;an- wielen., .-de S_anjes.-- enide Lindii, ·voor zoover 
-.3 April 1917, n°: -25r; , - ~ - , -- . ._ dez~ de grehs vormt" tusschen de .. 1-'ircn;i11cien 
. _-Geiet ·op het nader rapport van_·o~zen v;oor- Friesland_ en Overijssel';. . __ 
poemJeri Minist~r yan'_ 13 April J9b, :ri0 • _ms, . . Aan l:\et slot va~--iie~op~~mming van wateren 

-h.~Gijn~en ;,- , , ., - , 'in· de-,-provincie, Drettthe -~ordt, in de:pJaats - --_ 
- Hebben goedgevohden en ·verstaan_ van ,,µet Scholtensli:anaaC·en _bet Veenhuizer - _ 
te, bep~leri,: . , kanaal", _ ·gelezen : ,-,het- Scholtenslrartaal; het_-

' ' Eenig \,rtikel. _ .Veenhuizer ka~aal, de .Reest en de kleine0- of 
'Waar in ·artikel;l van Ons :voorin\ildbesluit · Koe:v:ct~de:nsche Veclit''.-- -_ . . , _ _ -

, ,:van 29 J~nuad ,1915 (Staatsblati n°. ,31), s~.i'.~t: . Lette'~ b ·va~. artikel ·7 \vordt gelezen: ,;met-
- ,,3i, December 1917;;;.~ordt'd~arvC>or-,gel~~eri,: M·. spieringz~ge'n in alle wateren,' be~al'!'e~d·ev-

31 December 19S3.- :_. - . Geiaerschen: IJsel ·lln p.et 'Zwa_rte .Wa.ter'.' .,-. -
,· - Onze Minister ~ari Finahcien _is belasJ(met _ III. In_ artikel ·s; letter c, en-in artikel 10, 

- de·, lritvoering ·van. dit _besluit,- hetw~lk:
0
in, J:iei letter _,,, '\\'.Ol'dt,. in_· plaats 'van .. ~pierjng: ·of -

- fj_taa_tsblad_ zal · _worc;l(sln · geplaa tst , en · waa:r:v_an: _ . al verzegen", -gelezen : ... ~1;1ieringzege11~"-:_ ' 

-I 
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· IV. · :Artikel 9, iid '1, letter b, wordt gelezen: 
,,van 23 April tot 31· Mei op barbeel, blank

voom, i'bi-asem,, kolblet · meun, i-uischvborn, 
sneep, -snoekbaars,- win.de en v.eelt". , 

Aan dat artikel wordt een nieu_w -vierde -lid 
toegevoegd,, luidende : 

.,,4. Met afwijking in zoover van het be~ 
vaalde· in· .. Jid-· 2 van' dit artikel en: in. lid 2 
van . nrtikel: 23-der Visscherijwet, mogen zij, 
die van 23 April "tot 3i-Mei'visschen met'den 
aaldobber en den aalreep, en· zij, die in 'de 
maand Mei visschen met· den zetangel 'en: de 
-zetlijn, blankvoo.rn:- .. en 'ruischvoorn in 'liun 
~aartuig vervoeren en· in' 01Yslag hebben, ·:ils
mede als :1okiuis-voor-de genoeinde visclttui-

'gen bezigen:'-' · 
V: ,.· Aan ·artikel'J0, °letter c,, ,vordt-het vol

gende· toegevoegd:: 
,, , ·behoudens dat Onze Minister bevoegd is 

l;>ij een in de Btaatscoifrant te plaatsen· be
schikking te bepalen, dat in de -daarin aan te 
wijzeri water&n: ·bereids·· van· l ·Augustus 'o{ 

: van een lateren', dag v66r 30 September af 
met de v1schzegen mag .\vorden gevischt:'' 

2. · Dit ·besluit treedt in •Werking met in- · 
gang ·van 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 bela'st ·met de'.·uitvoering van 
dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staats- · 
blad·,.en in ·de. Staatscourant zal worden ·ge
plaatst, .. en waarvan afschrift zal wo_rden ge
:Zonden aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 17den April 1917:· 
WILHELM.IN A.· 

De Min. van.Landbowo; Nijv,rheid en ·Handel, 
' . l'OSTHUMA. 

(Uitgeg. 18 April 1917.) 

Hi 'April 1917 .. · -BESLUIT,tot aanwijzing, o·ver0 

- eenkomstig- ·art; 157 .der_. hooger-onderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van· het 

· Nederlandsch Lyceum van de·-Vereenig'ing 
· ;,het Nederlandsch Lyceum", gevestigd te 

· · 's-Grauenhage. · S. ·294. 
·WrJ. WILHELMINA., •ENZ. 

·: ,op de -vo6rdracht: van Onzen Minister, van 
Staat, Minister-: v_a\\· :13.innjn}andsclre'(•Zak~ri-,_ 
van .. 27 Fe];>ruari ', 1917 : :n•: 2112/3,: afdeeling 
Onderwijs ; , 

Gelet op' 'artikel 167:der hooger,onderwijswet; 
Den• Raad -~all' State gehoord· (1nfvies _-van 

27 Maarf1917, n°. 17); 
Gelet op ·liet··nader .. rapport van Onzen voor-
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noerrtden Minist'er van 7 .. April '1917, 'n_0
.' 4664~ 

afdeeling 'Onderwijs ; · 
Hebben goedgevonden· en 'verstaan : 

- ,het' gymnasium ·.:het- N ederlandsch Lyceum'-' 
te 's-Gravenhage van de ·Vereeniging ,,het, ·Ne
derlandsch Lyceum", "gevestigd··te: '•s, Graven, 
hage, te rekenen van 1 J imuari · i917 -v66~:eeri 
tijdvak van zes jaren'aan te•wijzen·aJs·bevoegd 
om, met inachtneming , d·er 'desbefreffende 
wettelijke voorschriften, aan zijne- leerlingei:i, 

'die het onderwijs tot aan het einde-hebben 
bijgewoond, een getU:igschrift van bekwaamheid 
tot· imiversitaire studien af te geven, dat met 
het getuigschrift, · in artikel 11 der hooger
onderwijswet 'Vermeld, wordt gelijkg~steld:-
. Onze Minister van· Bin'nenlaiidsciie Zaken 

is- belast met de uitvoeri'ng··van dit beslnit, 
dat. in het Btaatsblud en iii de- Btaatscoui-ant 
zal worden geplaatst eri waarvari. afschrift· zal 
-word en gezonden. aan den Raad v'an State.- ·:, 

's-Gravenhage, den 19den April 1917. · 
- . WILHELMINA: ' 

De Min:.van .Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
·(J'oR'r v;·,n. LINDEN. 

(Uitge.i,.·12 Mei 1917.) 

19 April 1917. BESLUIT, -'tot vernietiging va"n 
· - , het besluit van den gemeenteraad van 

Haarlem, van 10. Januari• 1917, n°. 11, 
.betreffende het' sloopen:: van :de gemeent'e
:lijke· gebouwtjes 'ten ·'.Noorden' van de 
Groote · Houtbtug· te Haarleni en: tot 
wijziging' van: den straataahleg ,bij die 

, brug.. S. 295. 
Wrf WILHELMINA; ENZ.-" 
Op de voordracht; van -Onzen: Minister van 

Staat, Minister, van Binnenlandsche ,Zakeri van 
7 Maart 1917, n°. 507i2, afdeeling- -Kunsteii 
en "Wetenschappen, tot vernietiging· van '-het 
besluit •van den ·gemeenteraad van Haarlem, 
van 10 Jannari' ·1917,- n°. 11, betreffende o.a. 
het sloopen van de-gemeentelijke geboui.vtjes,ten 
Noorden van de groote Ro'utbrug te Haarlem, 

Overwegende, dat bedoelde ·gebouwtjes' in 
1826.zijn·gebouwd· naar een ontwerp,van:den 
Zuid-Nederlandschen architect T. F.· Suys,, eb 
als beeld van den• bouwstijl uit het begiri van 
de 19de eeuw hunne waarde hebben, dat· zij 
d_oor ·hunne plaatsing _ ter weerzijden van de 
bt_ug, met het · eigena(1rdige hek eb. genoemde 

. brug een schilderachtig geheel . vormen en · op 
karakteristieke wijze_ -den zuidelijken toegang 
tot de stad Haarlem versieren; dat·,door. af. 
braak van· deze_ huisjes de welstand en·. het 
stadssch6on ·-daar'.ter plaatse belangrijk,,zou 
worden. geschaad ; · 
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· Ovetwegenae,: dat .het.--in strijd '.met. ·he't, ,:De §§" 3 eno'4:worden :vervangeii: .door.·~e 
,iJglclmeen ·belang .fs, · wanneer een: gemeente- volge.nde paragrafen:: ,•, · ~•, ,,,, ,,.., 
bestuur daartoe doet overgaari ·;':• ·. : .. :·, -. - · :,;§ 3. De door :de burgemeesters krachte.ns 
, Overwegenue, dat niitsdien ·de slooping'.dezer a'rtikel ·:3 van net•,,:Besluit.gedarie. betalingen 

,geboiiwtjes niet kan ,worden,,toegelaten, 1lenzij worderi 'op·· doclaratign• iri .tweevoud.aan·,het 
een antler, meer overwegend, belang 'die zou Rijk 'iri,:rekehirig gebracht: ·Voor het'Depar, 
eische:il!; teinent••va:il ·oorlog, en voor 'dnt· vaw]War,in'l· 

Overwegende, dat als zoodanig '.niet kan worden: a:fzonderHjke 'declaratien ·opgeniaakt 
gelden:de wijziging van den straataarileg bij en'aan deze 'Depa:rtelnimten toegezorider\.'·'.:· 
de ··gr6ote Routbrug; zooals 'die op -de, bij voren- ,, Bij 'deze : declaratien word en overgel egd de · 
genoemd raadsbeshiit'behoorende teekerirng is quitantien··voor ontvan·gen:tegemoetkomingen, 
aangegeven, aangezien geenszins vaststaat, :dat . opgemaakt ·volgens het hierbij gevoegde model, 
de door -deri gemeentera:ad· v:an Haarlem ·daar- alstnede 'de: v'erkiaringen der corisuiaire: ambte- -
mede beoogde verkeersvetbeteririg'' inderdaad ren, bedoeld ·in artikel 2 van liet Besluit " 
drihgend"n'i:Jodig •is, ·tenvijl,: ook· al. ;zoude de ,;§ ·4,, ve·riangen, de burgemeesters, op·grond 
no'odzakelijklieid ·aaarvan- vastst~an, deze' ver, van het bepaaide bij artikel 4 van het Besluit, 
keersverbetering op andere wijze kan worderi tot;het doen· ·van. de in· §"3'oedoelde betalingen 
verkregen ;",, ·" d', 'een 'voorscliot te .. ontvangen;,,·dan'wenden zij 

Gelet op artikel 153, der ,Gepieentewet; · zi,ch tot den Ministe~ van' Oorlog; die voor de 
- Den Raad- vari- State gehoord (ad vies ·van · verstrekkirtg zoi'g· draa:gt." · -

.27 Ma:a:rtl9t7; n°.,25.):;.;.' , , ·" - ·_ ,;De.:terugbet';Hing van:,een,·voorschot'·ge
. Gelet op )iet nader' rapport: vim '0nzert'; Mi- schiedt zoo spoedig mogelijk, doch· in elk ge_

nister, van Staat; Minister. va:rr Btnnenlandsche val· 'binrien drie · maariden na- den;·datum· der 
Zaken, van 10 April 1917; n°.· 786, afd; Kunsten verstrekking." 
011-'.Wetenschappen; ' - , .§ 6' vervalt. - ·,. -... ,, ·,,, 

·· ,Hebbeii goedgevonderi en verstaan :' - ··§ 7"wordt· § 6.-
h~t• ·besl;uit .v·an · den.· Raad "der -gcmeente De :M'inis't'efieele Beschikking van:19 Jan'uari 

Haarlem; van· 10.·Janirari 1917, n°, 11;, betref- 1915, VIII Afd., n°. 66, vervalt. -_ , 
fendEi°''het. sloopen van de gen:1eentelijke- ge- · De·, ee·rste en de' tw~edii alinea van·§: 6 · der 
bomvtjes , ten :noorden: va:rr. de· groote,' Hout, Ministerieele Beschikking v·an 2 October 1915, 
brug 'fo' Haarlem en tot, wijziging van•'den Afd. Dienstplicht;'n°. ·307 L, ·vervallen; · 
straataanleg'·: bij ;, die -brug wegens strijd met 
het algemeen 'belang te · :verhietigen: · 

Onze Minister van· Binnenlandsche ·.zaken is · 
belast \net d-e, uitvoering ·vaii.• dit b~sluit; het
welk in het Staatsblad ·geplaatst en in afschrift, 
aan -den· •Raad :van State medeged.eeld .zal · 
worden. 

's-Gravenhage, den 19den April 1917. 
WILHELMINA. 

. ·ne · JJfini§ter :van Btaat;·-·· 
1vlinisier·va1i, 'Binnenland,iche .. zaken, 

_; _., ':>CoRT·:,v. 'ri:: LINDEN.· 

.(Uitgeg:,9 Mei 19l7.) 

19--April 19i7. · BESCHIKKING :van,den ·Minis
ter · :van Oorlog "tot,:, wijiiging •van' zijne 
beschikking van o 'April 1912 :tot uitvoe-· 
riµg van·het·KoniiiklijkBesluit'van 4 Maart 

· 1912 (Staatsblad n°. 99}:: : :~ 
·_ De Minis'terieele Beschikking ,yan 6 April 

1912, Afd. Militia en ·Landweer· (M.); n~. 175, 
gev,,:ijzigq,· bij ·de Beschikking van: 13 Febril.ari 
1914, VIII• Afd., :n°. 34; wordt· nader :gewij
zigd als volgt :. 

20·April 1917; "BESL~'.l', houdinide·verbo'c:fvan 
:uitvoer vawgip8. , s. 296. 

· "W1J :wmHE'LMINA, El'lz:, ,-, 
Ovetwegimde, dat het in het.belang·van den 

Sta:tt'noodig is;· den uitvoer·van ·gips·.te ver-
bieden ;,,·, , , , , 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
olad,ri0. 344).; , 

· op ·ae voordrachf van."Onze.'·11,:Iinfoters ·van 

I 

Oorlog, van Financii\n' en van Lahdbouw; Nij-

~:;!.~ii.:; H~~d~l ".ari_l·~:Ap~,1- Hi 17, Kabinet, 

Den Raadi van· State geh:ootd (advies:·van 
'17· April 1917', ri0 ; 25); "; · 
, · :Gezien: -het nader' :rapp'ort · van Onie.·voor: 
noemde··Ministers van·19 ·.April 1917; Kabinet~ 
Litt. M62 ; ' . , . , 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: · · , · 

·. Eenig · Artikel. 
De··uitvoer v'a:rr gips is verboden van den dag 

der afkondiging van dit. Besluit. 
Wij. behouden ·ons voor ·dit verbod tijdelijk, 
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op. te heffen of in bijzondere ge~allen d.aarvan 20 April 1917. BESLUIT, houdende verbod van 
onthe:ffing te doen verleenen. ui tvoer van m,andenwerk. -S. -298. 

Onze Ministers van Oorlog, van 'Financien. WrJ WILHELMINA, ENZ. 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, Ove~egende, dat het in het belang van den 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de Staat ·noodig is, den uitvoer van mandenwerk 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad te verbieden; - -
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
worden gezonden aan den Raad van _State. blad n°. 344); 

's-Gravenhage, den 20sten April 1917. Op de voordracht van Onze Ministers van 
WILHELMINA. Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-

De Minister van Oorl.og, . BosBOOM. verheid en Handel van ·16 April 191.7, Kabinet, 
be Minister van Ji'inancien, TREUB. ·· Litt. ps.o; 

.De· .Min. van LandbouµJ, Nijverheid en Handel,. . Den Raad van State gehoord (ad vies van 
POSTHUMA. 17 April 1917, n°. 26); 

(Uitgeg. 21 April 1917.) GezienhetnaderrapportvanOnzevoornoem-

20 April 1917. BESLUIT, houdende verbod 
~an uitvoer van 1'.uu,e tabak. $1. 297. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van ruwe tabak te 
verbieden; 

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

Op _de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien ell van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 17-April 1917, Kabiriet, 
Litt. ·B51 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 April 1917, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 April 1917, Kabinet, 
Litt. P 52 ; 

Hebben goedgevondenen verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. 

De uitvoer van ruwe t-abak is verboden :van 
den dag der afkondiging van ait B esluit. 
. Of tabak als ruw is aan te merk~n, wordt, 
zoo noodig, door Onzen Minister van Finan
cien beslist. 

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 Financien 

· en van Landbouw, Nijverheid. en· Handel zij.n, 
ieder yoor zooveel hem betreft, belast .met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarva.n a.fschrift zal 
worden gezonden. aan den Raad. van State. 

's-Gra.venhage, den 20sten April 1917. 
WILHELMINA: 

De Minister va.n Oorlog, BosBoOM. 
De :Minister van Ji'inancien, TREUB. 
De Jvlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. 
, (Uitgeg. 21 April 1917:) 

de Ministers ,;-an 19 April 1917, Kabinet, Litt. 
Fa•: 

Hebben goedgevonden en ver.staan te bepafon: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van mandenwerk is verboden van 
den dag d~r afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzon'dere gevallen daarvan 
onthe:ffing te .doen verleenen. · 

Onze Ministers vari 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 gepla.atst en _waarvan afschritt zal 
worden · gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister vari Oorlog, BosBOOM. 
De Min_ister van Financien, TREUB. 
De Min. van· Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 21 April 1917.) 

21 April 1917. BESLUIT, waarbij, ·metintrek
°king van het bij Koninklijk besluit van 27 
J:un:i 1901 (Staatsblad n°. 190), gewijzigd 
en aangovuld bij Konin)tlijk besluit van 
18 September 1912 , (Staatsblad n°. 297) 
vastgestelde Algcmeei:i Reglement en Pro
gramma wordt vastgesteld. het Algemeen 
Reglement en Programma der H.oogere 
Burgerscholen met vijfjarigen cursU:s, ver
meld in de artt. 55- en 57 der Wet op het 
Middelbaar Onderwijs. S. 299. 

WrJ WILHELMINA,_ ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat; Minister van Binnenlandsche Zaken van 
2~ Maart 1917, n°: 3791/3, afdeeling Oµderwijs; 

Gezien Ons besluit van 27 Juni 1901 (Staats-
blad n°. 190), ge:wijzigd en aangevu)d bij Ons 
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besluit van 18 September 1912 (Smatsblad 
n°. 297); · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 April 1917, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe~ van 19 April 1917, n°. 5~16, 

·afdeeling Onderwijs ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: . 

l 0. Met intrekking .. van het bij Ons voormeld 
besluit vastgesteld Algemeen Regloment en 
Programma, vast te · stellen bet - Algemeen 
Reglement en Programma, voor de eindexa
mens der Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen 
cursus, vermeld in de artikelen 55 en 57_der_Wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad- n°. 50), ,houdende 
regeling van het Middelbaar Onderwijs, zooals 
dit hierbij is gevoegd ; 

2°. te bepalen, dat dit reglement voor het 
eerst zal worden toegepast op de in dit jaar 
te houden examens, met uitzondering van 
artikel 6, derde lid, da t voor het eerst b_ij de in 
1918 af te nemen examens toepasselijk zal zijn. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken· is 
belast_ met de uitvoering van dit besluit, ·het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en w11-arva,n afschrift zal worden gezonden ·aan 
den Raad van- State. 

's-Gravenha,ge; den 2lsten April 1917. 
WILHELMINA., 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zalcen, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 30 April 1917.) 

ALGEMEEN REGLEMEN'f voor de eind
ei:amens der Hoogere 13urger-Soholen met 
vij fjarigen cursus, afgenomen krachten8 
de artt. 55 en 57 der ·wet van 2.Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), 

Art._1. De eindexamens der hoogere'burger
scholen met vijfjarigen cursus worden in de· 
afzonderlijke of tot dat doei gecombineerde 
provinciiin afgenomen tegen het einde van den 
cursus, en we! in de laatste helft van Juni; in 

·Julien, zoo noodig, in Augustus.· 
2. Onze Commissarissen in de provincien 

benoemen, na ·ontvangen aanbeveling van den 
inspecteur van het middelbaar onderwijs in-de 
provincie, de examencommissien v66r den 
lsten April en wijzen tegelijkertijd de ·gemeente 
aan, waar het. mondeling exanien zal wo-rden 
g~h9uden. · , . 

Van._ die benoeming en aanwijzing doen zij 
aanstonds niededeeling aan onzen Minister van 
Binneniandsche Zaken en aan den inspecteur 

· van liet middelbaar onderwijs in de provincie. 
De examencommissien zijn enkele of dubbele· 

commissien. · Eene enkele comm1ssre is' eene 
zoodanige, waarvan het aantal leden tusschen 
14 en 16 ligt; eene dubbele commissie telt ten 
minste 29 en ten hoogste 31 leden. 

3. De voorzitter en de ondervoorzitter der 
commissie worden door Onzen Commissaris in 
de provincie aangewezen. 

De commissie benoemt een harer leden tot 
har~n · secretaris. · 

4. Het examen wordt schriftelijk en mon
deling afgenomen. 

De omvang-der kennis, die in elk vak van de 
carididaten kan worden gevorderd, is' aange
wezen in het als bijlage bij dit reglement gevoegd 
programma ... 

5. Hot schriftelijk examen heeft-plaats aan de 
openbare hoogere burgerschofon met vijf-jari-. 
gen cursus alsmede aan de jaarlijks door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken daartoe 
aan to wijzen bihondere hoogore burgerscholen. 

6. De ·voorzitters der commissien doen 
terstond na hunne benoeming in eenige dag
blad~n naar hunne keuze oproepingen plaatsen, 
waarbij _ de leerlingen van de· open bare of 
ingevolge art. 5 aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen, die het eindexamen voor hunne 
commissie wensch_en- ;.f te leggen, worden uit
genoodigd zich schriftelijk bij hen aan te meJ, 
den met opgave van de school, aan welke zif 
onderwijs ontvangen. · _ 
· De voorzitters zenden v66r den lsten Mei 

aan den inspecteur van liet middelbaar onder
wijs in de provincie eene lijst_ der eandidaten 
met aanwijzing van de school; aan welke elk 
h~uµier het - schriftelijk examen zal aflegge~. 

De candidaten, die geeri leerlingen van eene 
openbare of ingevo_lge art. 5 aangewezen bij
zondere hoogere burgerschool zijn, melden zich 
v66r den lsten Mei aan bij den inspecteur van 
het middelbaar onderwijs• in hurine provincie. 
Deze wijst de hoogere burgerschool aan, waar
aan ieder hunner het schriftelijk examiin, en de 
commissie, voor welke ieder hunner het monde
ling examen zal hebben af te leggen. 

7. · Het schriftelijk exanien omvat de rnl
geride vakken : · 

1 o, de wiskunde, 
2°. de beginselen d!3r theoretische en toe-

gepaste mechanica, 
3°. de natuurkunde, 
4°. de scheikunde, 
5°. de Nederlandsche taal, 
6°. de Fransche taal, 
7°. de Engelsche-taal, 
8°. de Hoogduitsche taal,-
90. het hand- en ·rechtlijnig _teekenen. 
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8. De -- V:oorzitter: ,der examencommissie 
roept, zoo spoedig -mogelijk na. -de_. benoeming, 
de leden samen .tel' plaa tse; waar het mondeling 
examen zal worden gehouden, en .deelt hun bij 
die oproeping tevens mede, v.oor welk vak ieder 
hunner.als examinator optreedt.; In die bijeen
komst v.erdeelt de commissie zich in sub-com
missi~n, elke: ~eer,.bepaa]delijk _belast met•. het 
onderzoek in eene of meer der .v:olgende af!l_ee
lingen: 

A. wis- en werktuigkunde (vak (£ en b van 
art. 17 der .wet), 

B. natuurkundige · wetenschappen. (vfJ,k c, 
- d, e en f van art. r7. der wet), _·. 

0. geschiedkundige, staats- en_handelsweten
schappen (vak g, .h, i,:k.en p van.art. 17 c;ler 
wet), _ 

. D . . taal- en letterkunde (vak l, m, n en o van 
art. 17 der·wet), · 

E, hand-. eh .rechtlijnig teekenen- (vak r van 
art .. 17 der . wet). 
-·. Eenzelfde lid der commissie ,kan in verschil
lende. s'ub-commissien zitting hebben. 

In eene enkel~,commissiewordt.vooriedervak 
of onderdeel daarvan een lid_meer bepaald aan
gewezen als examinator, die· zich belast met het 
nazien van. het <!a.arvoor gemaakte schriftelijke 
werk en:.het. afnemen van· het mondeling exa
men ; een -tweede lid om e.veneens -het schrifte, 
lijke werk na te zien en bij- het .mondeling exa
men tegenwoordig.te zijn. - Indien de c01p.missie 
eene ciubbele· is; .zien beide, examinatoren _het 
schriftelijk werk na ... 

. De. voorzitter.regelt, na overleg .m·et de. corri
missie;. den .. duur. van het mondeling exf),men 
voor _de. verschilleride vakken._ De. leden -van 
elke sub-commissie treden onderling_ in overleg 
cirritrent -de te volgen -wijze .v~n ondervragen 
of .beoordeelen. · 
· 9 .. · In . dezelfde b~jeenkomst .der commissie 
worden de door.de leden opgerriaakte opgaven 
voor het ,schriftelijk werk in de onderscl\eidene 
vakken besproken. en va:stgesteld. -Deze opga
ven worden v66r den 20sten 'April met de 
noodige toelichting. en, vobr zooveel de v_oor
gestelde I vraagstukken betreft, _ vergezeld . v:an 
de oplossing, gezonden aan den -inspecteur 
van het middelbaat.onderwijs in de provincie. 

10. Het schriftelijk examen wordt ieder jaar 
door ·onzen Minister van Binnenlandsche Z<1ken, 
op voordracht ·van de inspecteurs Yan .het 
middelbaar onderwijs, z66danig g(lregeld; da.t 
alle candida ten op denzelfden dag het schrifte
lijk werk voor hetzelfde vak_ verrichten. 

De dageh, waarop het schriftelijk examen 
plaats heeft, en de duur.van elk examen worden 

222 

!door_:d.e :inspecti:,urs v_om; 1 .Juni me_degec;leeld 
aan -de vo~rzitters der examen-conu:ci.ssi~n,_ ~an 
.de. directe11ren_ der· J:ioogere burgerscholen, aan 
welke het 1schriftelijk ;w:erk 'Yordt g_emaakt, en 
aan de-plaatsel.ijlrn commissiiin, met het_tgezicht 
op ;_d,ie schoJen belask _ 

De voorzitters der examen,commissiiin geven, 
daarvan kennis aan de candidaten ... 

. 11.. De _inspecteur; doeU: iU: ~eU:e. <!a_arvoor 
bestemde bijeenkorl).ste_en_e l!:.e~s.uit de hun door 
de voorzitters der eximen-commissiiin toege
zonden· _opgaven ~oor s~ilriftelij;k ~~:rk.'' Zij 
kunnen zich. daarbij. -doen voorlic_hten door 
leden dier commissii'\n __ qf _ d99:c _leeraren _der 
hoogere _burgerschoien. _ 
. Voor die_ vakken,. w_a"rin. _e!)n_ opstel wordt 
gevorderd, zo~gen zij, dat d_en candidaten -de 
keus ._tusschen ten rajnste twei:, on_derwerpen 
wordt_· gelaten. · 

Deze opga ven worden, met de vereischte·_:zorg 
voor geheimhouding, op Rijksk9sten gedrukt. 

12._ D"1 inspecteu)'.s_zenden af),n de_ ~recteu
ren der hoogere burgt1rscholen, _ aan : welke het 
schriftelijk exaI)len zal plaats hebben, eime lijs} 
der candidaten,- die daa_raan zullen i;leelnemen, 
alsmede in verzegelde _paldrntten de !!Oodige 
exemplaren der in het vo_orgaande artikel ver
melde_ .gedrukt(l~opgaven. Op _die .pakketten 
zijn uitgedruktJ1.e_t_ vak, tot.hetwelk de opgaven 
behooren, __ de dag, Wf),arop zij ,moe_ten_ w9rden 
gebruikt, en de tijd, _die .voor het werk beschik
b~ar is gesteld. · 

I)e pakketten worden in tegenwoordigheid 
der cai;ididaten geopend· _bij den aanvang van 
het_ s~hriftelijk examen in eik vak. . 

:13;· · De canclidaten inaken het schriftelijk 
werk -o~dii"r toezicht ;an den. directeur en de 
le~raren der hoogere burgerschool, · met dien , 
verstande, da t de directeur voor _ den geregelden 

· gang van zaken verantwoo,d,elijk is en da~ steeds 
in elk lokaal, waar dit_ we_rk gemaakt wordt, ~£ 
t_wee _ leeraren of de _directeur -en een leeraar 
t_egenwoo_rdig zijn. 

Al het werk der candidaten. moet gomaakt 
:worden op pa pier, door den directeur der sclwol 
verstrekt. Hierop _moet a_Ileen _het n-gmmer, 
maar niet de naam-v_an den_ c_andidaat ver
meld zijn. 

Nadat de pakketten geopend en, onmiq,dellijk 
daarop, de opga ven rondglldeeld zijn aim, de 
candidaten, mogen geene mededee_lingeh of 
inlichti;,_gen omtrent _de opgaven, van welkei:i. 
aard. of door_ :wien ook,- aan de candida ten wor
den verstrekt. 

Pauzeeringen· worden den candidaten bij het 
examen niet toegestaan. 
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Het gebr!lllcyan el)nig gesch~,eyen of gedrukt 
. ~_u~pJlliddel, :met _lritzondering van eene logarith

mentafel;.die,door,den- directeur voor deri-aan
vang. v~ri ,ii~_t .. e~a~en :moet zijn oncierzocht, is 
den candidaten.:ve.rboden. 
-,.:D.e candiaaj;_en, die zich aaµ:eenig l:iedrog bij het 
schr_iftii_lijk, ex3ew.en .. schu!dig ,Jllaken, : 'fOrden, 
:ii_ie_t.ve_r<j.er to~ ~et exall).en _t()egelaten,, . Inclien 
dei,qn tdekking_ van eenig. bedrog _()erst _Ila a_floop 
van.J1et sc.hr_iftelijk .e~amen .. pla;i,ts vindt, kan. 
h,,(ltg()tuigscb.rift _den c,andidaa,t; difl zich clairaan 
§ch11!dig,.m;i,aktei _Worden, onthoTI;den._ 
. ,Clp •deze- voorschriften· _behoo~t de :directeur 

lpj 9:~n a~nv~~g :vaµ .. cle -~er;te. zit~ii:Jg. ~;_o~r 1/.~:t 
schriftelijk examen,_ en we! v66r cle _opening van_ 
h_et_,;.pa,kket, _ ,de ,_candidaten uitdrukke@z :op-
rrierkzaam ~e. maken.. . : . _ .. 
"yaI1.i!Jde; ~cb.rjftelijli_exa1nen·_we>rcl_t,door.hen., 
die, daarbij het toezicht J1ebben, uitgeo(lfep.d, 
een •. proce~:,VtlrbaaLopgemaakt.', Aan, de_ ._direc-· 
te\1:reI\:/~or_deI\: deA!>arvoqr nq{)dige gocli:uk~e. 
exe,11).plaren. door, of vanwege Onzen. lVIinister 
van Binnenlandsche Zaken toegezonden: -.. 
)Iet. door de. candicJ.aten gema_akte schrift()]ijk 

"'.li!-'.\5r~an .doCJr cleq. yoorzitte_r.Aer ·q9mmissie 
drje;daren na. afloop .vail het_ examen worden 
Vflrnietigd,, . , . . . . . . . . . , . . 
_,,-H,.J Iede_ren clag; wotdt het,door · de ,candida-, 
t_en_-,gema_akte .. w:erk. _m_et . \)en, :e~e-mplaar, \J:er 
gedrukte opgave en he_t,,proces:yerbaal,y;i,n·,het 
\lXlJ:1Il!3n-door: den.dirocte.ur de_r school g13zonden 
a,ail ,.dpn .voorzitter der ,exan;ienco'?'lmissie, clic 
het,._eveµeens _:µiet e_en .ex:_empla_11r der gecJ.ru~te 
opga;·e, yervolgens toezendt .aan het_ .lid of de 
lecl.eµ,, J!leElr. bepaa)d ,m_et he~_exa,men._in -.. cla~ 

·ya,li: belai,_t., · · · ·, · 
, _ 1_5,1 ,N:a a,floop ~;i,n. het gel:ieele schdft~lij~ 
examen._zenden de inspecteurs een volledig stel 
;a-;;_ ·ae· opg~~,-e~ voor het schriftelijk we;k a~n 
film" hoog~re bmgers,9)100! ._ A1,et · "ijfj~_~igen 
cursus. 

16. Indien. een· candidaat door behoorlijk 
l;,ewez(_l1i ,, ongesteldheicl' o~ oni . aI\dere. w~ttige 
redenen, - ter· beoordeelil)g van den voorzitter 
der commissie, verhinderd is bij het schriftelijk 
examen in eenig vak tegenwoordig te zifn; ·wordt 
hem nag #i~el)S de'mo:ridelinge examens_gelegen' 
heid tot het maken van schriftelijk we_rk, onder 
to~~icht van. de co~missie~, g~g~~~n. ·D~ o~ga~ 
'\ln voor '_zo~danig- we~k,, stelt_ .de_ c_omIIJ.issi~ 
va,st, daarbij zorgende, .dat deze niet dezelfde 
zijn __ als de· aan de andere.· candidaten v:oor
ge~telde, ~aar .zoo~eel mogelijk v_an gelijken 
omvang en moeilijkheid:' ' . . 
. 17. V66-i: den aanvang van het mondeling 

examen,. waar:v3:n de. d:i,~ door de commissie 

WQrqt. bep~ai<).;. :µiqet )let schri:ftelijk werk :·der
candidaten zijn µagezien. 
,. _De voorzitter .. wortlt ge:rµach~igd de i1;clen te~ 
gen een d_oor hem,t~ bepalen d~g v66r,den.aan-, 
ya,ng ,van het. mondeling examen-op te-_r_oepen. 
in.cle gemeente. waar.dit wordt-gehouden. -.·Op-. 
<;iezen dag. word en ae _cijfers · voor het sch~ift_e!ijk 
werk vastgesteld en op eene ,lijst ·geschrfv()n: en, 
de "vrijstellingen volgens art .. 18 bepaald .. 
,, _Bedraagt -het- aantal, candidaten voor eene, 
enkele. commissie. meer dan--48. en -v:ooi; eene, 
dubbel~. 1:1,ieer clan_ ·96, ,clan-. ,is ·de. voorzitter· 
be;\'oegd eene·tweede :vergaderjng.yoor !l,at do_et 
uit te schrijven. Jri•dat geval kunnen;boyen-
dien .. door den voorzitter- en den_ secretaris. q.er· 
CQ:i;nmissie _ ten. hoogste twee :vacaties .in rek·e.,. 
ping Worden _gebracht:.voor ·liet v,;ii:richten,van 
de yerschillende _admii:tistratieve . w,erkzaam-
heden. 
· : . Y oor de _beoordeeling-van het schriftelijk •wer:\i:: 
yan elk:24s-tal cand.idat_en ontvangen de exami
n_a toren,: -die. -met .. de --beoordeelipg belast . zijn;. 
eene vac;i,tie; is het,aantal niet juist een veel_
.;;_oudi;van 24, .da~ · WQrcJ.t .voor de beoordeeling· · 
va,n het w()rk der- pvergebleven candidaten· · 

-evenzeer eene ·v1wa tie· berekend., , . 
:D_e !~den der _subcommi~sie.:v_oor !J!l. afdeeling 

:$,_bedoeld _in art. -8, kuimen, q.esgewens~ht, de, · 
teekeningen beoord_eelen ter plaa tse, -}"aar deze, 
vervaardigcl. _zijn.·-': _. · 
. ·: Z:oo spoeq.ig mogel\ik_wordt-aa,n de qandidat,:m 
medegedeeld, welli:e cijfers ;ij voor hun schrifte-
~ijk _werk liebben:,verkregen., 

.De regeling van . de _mol).delinge examens, 
ge~chieg.t door:den voorzitter, .metinach_tne:m,ing 
van hep-in.de .artt .. 1_8 en.19.:voorgeschreveno .. · 

18. Een mondeling examen wordt in elli:. 
geval_ afgeh,gd in de krachtens. de. wet' tot liet, 
examon beho9reµcle . vakken, waaryoor, _geen 
schriftelijk werk i_s gemaakt, in de drie_ vreemde, 
talen en hare letterkunde en in d(_l N ederlandsche, 
letterkunde, 
.. Van.een mondeling exam~n in elk ander vak 
ziJn. desge~enscht vrijgesteld zi},,die in-dat.vak _. 
niet minder clan. _liet .praedicaat ,,ruim v_ol-,-
doende" (7) hebben. beha_ald. . . . 
. Ingeval de. commi_ssie grbiid heaft' te'vermot1-
den, dat er bij het schriftelijk we_i;k ·bedrog 
i~ gepleegd,.kan de candidaat, die_ zich.daaraan 
schuldig heeft gemaakt, in alle vakken .monde
ling ge~xamineerd. worden._ _ . 

19.· Bij eene. enk<;l_le .comniissie worden de· 
candidaten voor het :mo;ndeling examen opge
roepen in_ -groepen van .ten hoogste 12, bij eene 
dubbele commissie in groepen van ten hoogste. 
24. Het aantal gr~epe1; wordt, 'met inachtne-
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ming van deze maxima, tot het kleinst mogelijk 
getal beperkt. 

Het mondeling examen loopt voor iederen 
candidaat binnen drie · dagen ten einde met 
een duur van ten hoogste drie uten daags. 
Elke candidaat wordt afaonderlijk onq.ervraagd. 

Des avonds wor,dt geen examen gehouden. 
20. De ·voorzitter geeft aan c;le candidaten 

tijdig kennis van· den:tijclen' de·pl#ts/waaf·hi,t. 
monde'' g _examen zal warden gehouden, en 
noodigt de plaatselijke commissie van toezicht 
op het Middelbaar Onderwijs in c;le. genieente, 
waar het examen plaats heeft _ ter •hijwo-
ning nit. - · 

21. Voor de beslissing omtrent de toela
ting van de candidaten warden de vakken, waar
over het examen zich uitstrekt, verdeeld in vijf 
afdeelingen, die in art. 8 zijn aangewezen. 

22. Het is aan de sub-commissieu- geheel 
vrijge)aten, op welke wijze zij tot een'. oordeel 
over de kennis der candidaten in eenig vak of 
in elke der in art. 8 genoemde afdeelingen willen 
geraken. In geval van twijfel raadplegen zij, 
voor zooveel de in art. 6, eerste lid, · bedoelde 
candidaten betreft, de_ rapportcijfers van het 
laatstffschooljaar. Te dien einde warden do~r 
de directeureh der hoogere burgerscholen tijdig 
voor den_aanvang van het mondeling examen 
de rapporten van dat ·schooljaar nopens alle 
leerlingen, die aan het examen deelnemen, aan 

· den voorzitter, der betrokken commissie toe: 
gezonden. 

Het oordeel o.ver de kennis der candidaten 
in elk der vakken, genoemd in art. 17 der wet, 
wordt uitgedrukt door een der·cijfers van 1 tot 
10, aan ·welke de volgende beteekenis is te 
hechten: 

10 uitmuntend, 5 even voldoende,. -
9 zeer goed, · 4 onvoldoende, 
8 goed, 3 · gering, -
7 ruirn voidoende, 2 slecht, 
6 voldoende, 1 zeer slecht. . 
De aldus toegekende cijfers warden op daar-

toe door het Departement van Binnenl~ndsche 
.Zaken te verstrekken tabellen ingevuld en de 
eindcijfers vooi de afdeelingen A, B; 0, D en E
worden daarliij bepaald. Voor de berekening 

- van het eindcijfE,r van de afdeelingen A, B en O
worden voor de verschillende -vakken coefficien-
ten gebruikt en. wel : -

_ ·rn afdeeling A : wiskunde : 2. 
mechanica : 1. 

In afdeeling B: natuurkunde: 3. 
scheikunde : 3. 
plant- en dierkunde : 2. 
cosmographie: 1. 
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In afdeeling 'O : staatsinrichting: 1. 
staathuishoudkunde: 1. 
geschiedenis : 2. 

-aardrijkskunde : 2. 
boekhouden : 1. 

Voor de berekeriing van het eindcijfer van ·de 
afdeelingen D en E wordt aan ieder der daartoe 
behoorende vakken gelijli:e waarde toegekend. 
.· 23. · Na - affoop van het .. examen :voor elke 

groep wordt eene - vergaderi~g gehouden, in 
welke de commissie over de;,_ uitslag beslist. 

Is aan een candidaat voor·elke der vijf afdee
. ling en het cijfer 5 of . hooger toegekend, dan 
wordt hem · het getuigschrift we'gens voldoend 
afgele.gd examen uitgereikt. 

Heeft hij voor een der afdeelingen A, B, 0, D 
of E, of een der eerste vier afdeelingen en afdee
ling E minder dan het cijfer 5 verkregen, dan 
wordt door de commlssie over de uitreiking van 
net getuigschrift · beraadslaagd, en, zoo noodig, 
bij meerderheid · van stemmen beslist. 'Bij 
staking van de stemmen is de candidaat ge-
slaagd. .. 

De candidaat, die in twee der afdeelingen A, 
B, 0 of D een eindcijfei verkrijgt, dat beneden 
5 ligt, is afgewezen;;tenzij minstens drie-vierd'l. 
drir aanwezige leden van de commissie zich ·v66r 
de uitreiking _van het getuigschrift verklaren. 

Met meer dan t}Vee onvoldoende groepen is 
de candidaa t afgewezen. 

De uitslag wordt den candidaten terstond 
medegedeeld met overlegging van eene lijst der 
door hen voor iedere afdeeling en, zoo mogelijk, 
voor ieder vak, behaalde cijfers en met uitrei
king van het getuigschrift aaii de geslaagden. 

24. Na ·afl9op van het geheele examen houdt 
de co=issie eene vergadering tot het opmaken 
van het verslag, _bedoeld in. art. 67, tweede lid: 
der-wet. _ 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 April 
1917 (Staatsblad n°. 299). 

l\1ij bekend, 
De Min. van Staat, 1liin. van Binnenl. Zaken, 

CORT. v. D. LINDEN . 

BIJLAGE; 

· PROGRAMMA. 
' Daar het eindexamen der hoogere burger-

scholen moet dienen om- te onderzoeken; of de 
jongelieden, die zich daartoe aanm_e\p.ep, 'rnet 
vrucht den vijfjarigen cursus eener hoogere 
burgerschool hebben gevolgd of een daarm ede 
gelijkstaand onderricht hebben genoten, ·be
hoort bij dit onderzoek het hoofddoel der hoo- -
gere burgerschool, de vorming van ontwikkelde 
jonge_lieden, toegerust met de kundigheden, die 
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<le hedendaagsche maatschappij in el].i: beschaafd 
" man-eischt, op den voorg,;ond te staan. De can-

-<lidaten moeten dus bewijzen.kurinen geven, dat 
zij door degelijke studie een voldoenden giond
slag hebben gelegd voor de speqiale voorberei
<ling tot 'vet!lchillende ambten of.bedrijven, en 
door veelzijdige oefening van het verstand in 
staat gesteld zijn om met oordeel partij te 
trekken van de ervaringen, die, het practisc~e 
leven hun zal aanbieden. 

Het examen moet meer de strekking hebben 
om. te ontdekken, wat de candidaten weten en 
tot welke mate van inzicht hun\ie studie heeft 
geleid dan om de leemten aan den dag. te bren
gen, die in z_aken van ondergeschikt belang 
hunne kennis verraadt ; het eische daa.rom 
meer van het vei:stand dan van het geheugen: 
De grenzen, die aan de verschillende vakken
behooren te worden gesteld, en de · eische:q., 
welke als billijk mogen worden beschouwd, 
worden hiero:rider opgegeven.; Het . examen 
be pale zich in hoof dzaak tot hetgeen in · de 
vierde en vijf_de klassen is onder~ezen. 

A. De Wiskunde. 

Ret examen omvat: 
a. de driehoeksmeting, reken- en stel

k;unde; · 
b. de stereometrie en de beschrijveride meet

kunde. • I 

Het examen in de driehoeksmeting strekt 
zich nit over de goniometrische betrekkingen 
van een of meer hoeken en de toepassing hiervan 

. op meetkundige vraagsttikken! De oplossi,ng 
van goniometrische vergelijkirigen. wordt niet 
geiiischt. ' 

Het examen in de reken- en stelkunde omvat 
de logarithm.en en de reken- ~n meetkundige 
reeksen; benevens de toepassing hiervan op de 

. samongestelde intres~rekening. · 
Bij de stereometrie worcft inzonderheid 

geeischt inzicht in rnimtefiguren en bekendheid 
met . de eigenschappen van de eenvoudigste 
veelvlakken en omwentelingsliphamen. · · 

Bij de beschrijvende meetkunde zal bekend
heid met de nitvoering van ;de voornaamste 
werkstukken op den voorgrond '.treden. 

Toe'passingen betreffende onderwerpen, .waar
-op de bovengenoemde steunen 'of die daarmede 
iri onmicldellijk verband staan, zijn niet nit-

. . I . 
gesloten. · _ . . _ 

· J3. De beginselen van de theoretische en toegepaste 
mechanica,- van de kennis van werktuigen en van 

de technologie. 

Ret ·examen om vat .de begin~elen der mecha-

J\Jl7. 

nica, voor zooverre die voor _eene degelijke be: 
oefening der natuurkunde, overeenkomstig de 
oischen voor dit vak, hieronder omschreven, 
noodig zijn. 

De candidaat behbort bekend te zijn met de 
leer der beweging en der krachten. Bij de 
bewegingsleer·wordt de kennis geeischt van.de 
wetten der eenparige en eenparig veranderlijke 
bewegingen, de parabolische en de cirkelvori:nige 
beweging. Tot de leer. der krachten wordt 
gerekend te behooren het opmaken van even
wichtsvergelijkingen in een voudige gevailen, ook 
met inachtneming van de wrijving, de wet van 
het behoud van het arbeidsvermogen en · de 
wetten voor de eenvoudigste gevallen van bot
sing. 

Het examen in de kenriis van werktnigen en 
de technologie bepaalt zich . uitsluitend tot 
datgene, wat daarvan bij de natuur- en schei
kunde behande]d wordt. 

C. De natiiurkun~e en hare voornaamste 
toepassingen. 

Het examen oin.vat de ·proefondervin:delijke 
natuurkunde en de belangrijkste toepassingen, 

' die in het dagelijksch leven en de nijverheid 
voorkomen. De candidaat behoort.. bekend. te 
zijn met de voornaamste natuurkundige .me
thoden, welke dienen tot· he_t · opsporen van de 
natuurwetten en tot de bepaling van de stand
vastige grootheden ; hij moet de wiskundige 
uitdrukki.ng dier wetten ku;men toepassen op 
eenvoudige vraagstukken'. . 

Inzonderheid wordt gewicht gehecht aan een 
jnist begrip van het verband, dat tusscheU: de 
verschillende groepen van verschijnselen be
staat, ,meer dan aan eene uitvoerige kennis 
van bijzonderheden. 

D. De scheiku~de en hare voornaamste toe
passingen. 

Het exam en om vat de beginselen der anorgani
sche scheikunde, de hoofdpunten der organische 
scheikunde en. enkele belangrijke toepassingen. 

Ve,der wordt, in aansluiting met het onder
·wijs in de scheikunde, de kennis geeischt van 
enkele handelswaren ter keuze van den candi
daat en van die ,delfstoffen, welke als yan zelf 
bij het onderwijs in de scheikunde behandeld 
warden. . 

I 
E: De beginselen der delfstof-, aard-, plant-

en aierkunde. 

De beginselen der delfstofkunde zijn reeds bij 
de scheikunde genoemd, die van de aardkunde 
zullen bij de aardrijkskunde worden vermeld. 

15 
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_ Het examen _in plant- en' dierkunde omvat 
_· eenige lrnnnis :van. een t{ental patuurlijke plan-
tenfamilien, zoo.veel mogelijk op ' eigeI\ aan' 
schon:wirig gegr~nd, ter keuze v~n., den ca~di-

. daat, waarbij hij _blijk moet geven verschillende . 
i;nheemsche _plant('lA ,te kennen ; aan.deze ]l:e~mis 

_ • .behoo:rt be)rnndheid met de_ hoofdtmkken der 
orgaansbeschrijving· en :\fiet_ de hoofdindeeling 
;an -Ji.et planten:rijk t_en grondslag te liggen ;' 
voorts kennis- v~n de levensverrichtingen van 
de rinde.rscheide~e deelen der _plant. en vai;i. ha,re'n 

·anatomischen bouw, "i;"00r zoover dez~ daarbij_ 
_v~;ei~cht wordt. . · .. 

De. candidaat .behoort' verder, · voor · zo_over 
mogelijk door eigen aansqhouwtng, gqed bek,:,nd 
te zijn: 

l~ .. met ·den bouw en de verricht_ingei'i· van 
het menschelijk lichaam ; 

20. met de klasse -der zoogdieren e.q eene 
andere klasse ;an de· hoofdafdeeling der g~wer
velde dier,:,n te zijn'er keuze ; 

·3<i, met.den bouw van een vertegehwoqrdiger 
van elke der andere hoofdafde~lingen ; 

40, -ter keuze van den carididaat 
a. : met een p_a~r. d~r bela~grijkste ins('l_Ct_en-

orden, of . . 
- -b: met. <3,<:irie der aiide;e hoofdafdee!ing~ii 'met 
:hare voomaamste klassen. . 

• _ :F. -De ·beginselen der ;cosmographie,' 

,- · Het ·examen ·in- de cosmographi~ strekt zich 
uit over de gedaante en de afmetingen der aarde, 
de wijze,· waarop deze bepaald word.en, de plaa ts
bepaling op hare oppeFvlakte en aan den hemel, 
de. ve,schijnselen ontstaande door de~asbeweging 
der·' aa.rde, ·door de ·beweging,- zoowel van de 
:airde als ·van de planeten om de zon en door de 
beweging vari de maan, de ·bewegirigswetten en 
_de algemeene aan'trekkingskracht. 

G.- De gronden van de gemeente-, provinciale en 
· · staatsinrichting_ van· N ederland. 

· · :V oo; dit vak w'o~dt eenige kennis geeischt vari 
: d~ iiitichti:i;_g van het besti:mr van den staa t, ·de 
pl'ovinc;ien_8n_4e geme0ntei?-_0Il van de ondt:r
·]ihge verhouding der onderscheidene staats
·machten in Nederland .. 

H. De staathidshoudkund,e . en ~-de statistiek, 
·inzonderhefd van N ederland en ·va_n 'zijne kolonien 

e1,_ bezi/tingen in ande_re wereldde~len. 

Het examen in staathuishoudkunde omvat 
'de hoofdbegiiise_len .van: de yoortbrenging, den 
omloop, de v~rdeeling. en· het_ verbrui)l: van de 
m.aatschB,ppelijke goede_ren._ Van enkele hoofdc 

on<ierwerpen, ter keuze van "den candidaat; kan 
.eenige meerdere k'ennis wortlen gevorderd. 
.. Bij het examen)n d_e statistiek wor<;lt eenige-· -
kerinis geeischt_ van hare hulpbronnen, voor
namelijk met betrekking tot de statistiek v~n. 
:Nederland en van zijne kolonien en bezittingenc 
in and_ere werelddeelen. · · 

L De aardrijkskun'de: · 

Het examen in de a,ardrijkskuhde o_mvat.een 
civerzicli.t· van den natuurklllldigen toestand 
benev:ens de·staatkundige indeeling van Neder
Jand, zij'ne kolonien en_o~erzeesche bezittingen, 

".van Europa en in algemeene trekken van d!l-
wereiddeelen. 

_Verder, ·wat de .. algemeene aardrijkskunde
betreft, eenige kennis van lucht-_en zeestroomen 
in ~erban<;l met hun invloeiL op het klimaat, 
_alsmede·. van eenige belangrijke· han<;lelspro
. ci ucten en· van de ethnogra phische ver4eeling-·de~ 
menschheid .. 

Va:q de aardkunde. wordt · bij dit examen 
geeischt de. kennis van· de hoofdtrekken der
grondsoorten van N_e<;lerland. 

K_. .· De geschiedenis. 

Het examen •in de ge'schie_denis omvat: 
a: de vaderlandsche gescµiedenis, nieer:in he_t;; 

.bij~onder sedert 1713 ; · 
b. · de · algemeene geschiedenis · sed_ert ,de

Fransche rev,o!utie, met. e'ene inle_iding se-dert. 
17i3. \· 

L. De Nederl,andsche taal en letterkunde. 

·.Zo:Owel bij_ het schriftelijk als bij het monde- . 
ling ex~men moet de candidaat de bewijzen 
g~ven, dat h:ii eene :voldoende_ kennis .bezit :van· 
de_ ~ederlandsche taal, zood~_t hij in staat is: 
zich jmst en vaardig in. die taal·uit te drukken·, 
haar ~ui.:er te schrijven e~ _de voornaa~ste · 
·yoortbrengselen der letterkunde €e verstaan .. 

B:et ,examen in de lett'erkunde omvat naast. · 
_d<:i kennis de_r hoofdtrekken .vari hare geschie--
denis sedert het liegin der I 7de eeuw, die ·v_au.· 
:enkele harer . voornaamste 'voortbrengselen 
sed_ert dienzelfden tijd en_ meer in het bijzonder' 
v~n het faatste ho'nderdta! Jaren. · 

M. N.• 0: 'Fransche; E_ngel8che en Hoogduitsche, 
- taal-. en letterkunde. 

Het examen bestaat uit het schriftelijk weer,
geven in• de vreemde taal van een verhaal of 
·verhalend_ gedicht in liet Nederlandsch, waaruit 
'blijken moet, dat de candidaat ·zich .;~n eike-. 
der · 'drie vreemde talen- zohder grove fouteTu 

, beclienen ka~; -
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Bij het mondeling onderzoek wordt geiiischt, 
dat de candidaat toont een hem voorgelegd 
stuk in die talen goed te begrijpen, da t hij zich 

·in de vreemde taal redelijk goed weet° uit te 
drukken ·en een~ behoorlijke uitspraak -heeft. 

Het onderzo~k in de letterkunde blijft beperkt 
tot eene bespreking van eenige werken, die de 
candidaat in de vreemde. taal gelezen heeft uit 
twee harer hoofd~ijdperken. · 

P. De beginselen der handels_wetenschappen, 
waaronder die der warenkennis en het boekhouden. 

De eischen van het examen in w~renkennis 
zijn nader omschreven in het programma voor 
de scheikunde.-

In · het dubbel of Italiaansch boekhouden 
behoprt de candidaat genoegzaam ervaren te 
zijn om eenige inemoriaalposten in journaal te 
kunnen o_verbrengen en eene proefbalans en 
eene ba_lans t~ kunnen opmaken .. Verder wordt 
eenige kennis geeischt van de _voornaamste 
berekeningen, die bij het boekJ:i.ouden _te pas 
komen. 

R. L Het handteelcene·n. 

De candidaat moet :vaardigheid bezitten in 
het maken van eene op eenvoudige wijze ge
schaduwde perspectievische teekening ·van een 
paar voorwerpen uit het dagelijksch .Jeven, 
waarbij een omwentelingslichaam kan voor
komen. 

. R. _2. Het rechtlijnig teelcenen. 

De candidaat moet vaardigheid bezitten: 
a. in het projecteeren en zuiver·in teekening 

brccmgen van een of meer voorwerpen uit het 
dagelijksch !even, waarvin de hoofdvormen 
bestaa:ri uit meetkundige- lichamen (ook om
wentelingslichamen) naa~ gegeven perspectie~ 
vische schets niet ingeschreven maten; · 

b. in het uitwerken van een vraagstuk uit 
de planimetrie, toegepast op een vlak-ornament. 

De candidaat _wordt slechts in een dezer 
onderdeeien, ter keu,;:e van de inspecteurs, 
geiixamineerd. 

25 April 1917. WET, tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1917. S: 300. 

Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven .vo6r het dienst
_jaar 1917, . betreffencle bet Departement van 
~Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 

Iste AFD, :M{litaire uitgaven. 
Actieve zeemacht. 

1 • Underafd. Kosten· van be-
beer en administratie. . . f 

2• Onderafd. Jlfaterieel der zee
macbt en- van ;s Rijks vier-
ven, maritieme etablisse-

582,550,-

menten en i11ricbtingen. , ,, _24,405,886.-
30 Onderafd. Per.soneel der 

zeemucht . . .· . .· . . . 6,334,1~7.-
4• Ohderafd .. Pensioenen, on-

stanclen,. wacbigelden, enz. ,, 3;565,791.-

f 34,888,424.-
Ude AFn: Niet-militaire uit

·gaven. Looclswezen, be
tonning, bebakening, ~er
lichting en liydrographie. 

l• Onderafd. _Loodswezen, be-
tonning, bebakening en ver
lichting. . . .... , . 

2• Onderafcl. Hydrographie . ,-, 
3• Onderafd. Pensioenen, oii-

3,644,781.-
195,273.-

derstanden, wachtgelden, enz.,, 365,638.-
------

f 4,205,692.-
ll,Ide Aim. Qnvoorzi_ene uit-

gaven .. · ...... . 60,000.-

['otaal van het Vlde hoofdst. f 39,154,116.-:-· 

25 April 1917. WET, tot nadere wijziging 
van p.et zesde hoC>fdstuk der Staats begroo
ting vcior -het dienstjaar 1915. S. 301. · 

Bij deze· wet worden eenige artikelen ver
hoo.gd en verniinderd . 

Tengevolge hiervan wordt het totaal · cler 
Ude Onderafdeeling van de Iste Afdeeling 
verminderd met f 18,800 en. dat der Vde 
Onderafdeeling van die afdeeling verhoogd 
:r_net f 18,800 .. _ ~ 

25 April 1917. Wlln, tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der.Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1917. S. 302. 

Bij deze wet wordt het IIIcle,boofdstuk der 
Sta.atsbegrooting voor het dienstjaar 1917, be
treffende het Departeinent van B;,ite11la11dsche 
Zaken; vastgesteld,_zooals· bierna verkort.volgt_: 
Afd. . -

1. Kosten van het Departement. ·f · 147,137.!J0 
2. Kosten van buitenlandsche 

zendingen en consulaten , . ,, 1,370,300.-
3. Verschillende uitgaven ... ,; 76,850._- · 
4. Pe.nsioer:en, wachtgelden en< 

toelagen . . . . . . . . . . ;, 43,166.~ 
6. Onvoorziene uitgaven .... _,, __ l_0_,_0_00_._-_ 

Totaal va~ bet Illcle hooi'(lst. f 1,647,453.50 
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26 April 1917. WET, tot voorkoming van in
breuk op d·e volkenrechtelijke verplichtin
gen van den Staat in zaken van burger
lijke rechtsvordering. S. 303. 

Bij/. Hand. 2• Kamer 1916/17, n•. 846, 1-7. 
Hand. id. 1916/17, bladz. 1805-1821. 
Hand. l• Kamer 1916/17, bladz. 884,458, 

459, 477-480, 489-496. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
·Alzoo -Wij ,in overweging genomen hebben, 

_ da~ het noodzakelijk is door eene uitdrukkelijke 
wetsbepaling te voorkomen, dat in zaken- van 
burgerlijke rechtsvordering inbreuk wordt ge
maakt op· de volkenrechtelijke verplichtingen 
vari den Staat ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art., 1. ,Tusschen cie ar.tikelen 13 ·en 14 der 

wet van den 15dEln Mei 1829 (Staatsblad n°. 28), 
. houdende algeme_en.e bepalingen der wetgeving 
van het Koningrij_k; wordt een nieuw artikel 13a 
ingevoegd, luidende als volgt : 

,,De regtsrilagt_ \':an den regter en de uitvoer
b_a,arheid van regterlijke vonnissen en van 
authentieke akte_n worden beper:kt door de uit
zonderingen in het -volkenregt erkend." · 

2. Daze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen; enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, <l:en 26sten · April 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B .. ORT. 
De· Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. 
(Uitgeg. 28 April 1917.) 

26 April 1917. Wet, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen: 
dommen noodig voor het verbreeden van 
een dee! van den Rijksstraatweg in de 
kom der gemeente Beverwijk. S. 804. 

. 26 April 1917. WET, tot bestendiging van den 
. staat van beleg. 8. 305. ' · 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
·Alzoo Wij in overweging genomen hebben,, 

dat het wenschelijk is in : 
1 o. het territoria,al zeegebied ( voor zooverre 

niet reeds in staat van beleg verkeerende); 
-2°. de hlernagenoemde gemeenten of ge-

d_eelten van gemeenten : -
·in de. provincie Gelder/and : 
·Arnhem (voor _zooverre niet reeds 

vari beleg verke'erende); Gorssel, 
Steenderen, W arnsveld ·en Zutphen ; 

in staat' 
Rheden, 

in de provincie Overijssel : 
Bathmen, · Dalfsen, Deventer, J)iepenveen, 

'Hasselt, Heino, Ho]ten, Nieuwleusen, Olst,. 
· Raalte,· Staphorst,. Wijhe, Zwolle en Zwoller
kerspel, den staat van beleg, verklaard bij Ons 
besluit van 13 December 1916 (Staatsblad 
no. 527), te doen voortduren; 

Gelet op art·. 5 van de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ; · . 

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

De staat van beleg, verklaard bij Ons besluit 
van 13 December 1916 (Staatsblad n°. 527), 
wordt bestendigd. 

Lasten en bevelen, eriz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten April 

1917. 
WILHELMINA . 

De Minister van Oorlog, BosB00M. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. -LOUDON. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De Min .. van,' Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

O0RT-V, D. LINDEN. 
De Minister van Marine, ·J. J. RAMBONNET .. 
De :Minister van Financien; TREUB. 
De .il1inister van Waterstaat, C. LELY. 
De Min~ van Landbouw, Nifiverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
De 1l1inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 27 April 1917.) 

26 April 1917. WET, houdende wijziging van 
de wet van den 4den :M:aart 1916 (Staats
blad no. 107), houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voo:r het dienst
j aar 1916 en nad~re regeling van de aaµ 
's Rijks Middelen uit te kee.ren rente. 
s. 306., 

26 April i917. WET, tot vaststelling van de 
begrooting. van inkomsten en uitgaven 
van het ,,Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging", dienst 1917. S. 307. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 1,817,850. 

26 April 1917. ,WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven, ten ·behoeye van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1917. _ s. 808. 

De begrooting -wordt vastgesteld op een be-
drag van f 845,000. ' 
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26 April 1917. WET, tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Staats begrooting voor 
het dienstjaar _1917. S. 309. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk 
der I begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstj aar 1917, betre:ffende het Departement 
van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
· 1. Kosten van het Departement. f 348,768 
2. Bezoldiging van het personeel 

der staven van het Jeger .. ,, 317,025 
3. Bezoldiging van het personeel 

der militaire administratie . ,, 361,433 
4. Bezoldiging van het personeel 

der verschillende wapens en 
der landweer. . . . . . J0,512,657 

5 . .Kosten van voeding van on-
derofficieren en- soldaten. . . ,, 2,151,414 

6. Rosten van kleeding en uit
rusting van onderofficicren en 
soldaten en van ledergoed . . ,, .. 2,459,868 

7. Kosten van huisvesting, stal-
· 1ing, nachtligging en reiniging. 730,382 

8. Aanschaffing, voeding en ver
zorging van paarden en trek
honden; maatregelen in het 
belang der remonteering en 
africhting van honden v·oor 
oorlogsdoeleinden. . . 2,406.,575 

_9. Studien, onderwijs eri oefe-
ningen. . . ..... 

10. Administratiekosten. . 
11. Verschillende ilitgaven bij de 

staven en diensten en de wa
penkorpsen. . . . · . . . .. 

12. Geneeskundig~ dienst . - . • . ,, 
18. :j:nrichting(ln van onderwijs . 
14. Kosten van de Luchtvaartaf

dealing . . • . · • . . . . . ,, 
15. Kosten, vallende op de motor

afdeeling . . . . . . . . . ,, 
16. Centrale magazijnen. van mili

taire · kleeding en uitrusting 
en militaire verplegingsin.rich-
tingen ; aanschaffing en onder-
houd van kampementsgoede-
ren, -velduitrusting en voer-
tuigeri voor den verplegings
dienst te velde . . . . ·, . . 

17. Materieel der artiilerie, zoo
mede practische oefeningen en 
proeven bij het wapen der 

492,254 
184,971 

499,200 
1,216,664 

553,245 

876,330 

89,915 

713.150 

artillerie . . . . . . . : . . ,, 3,533,518 
18. Militaire verkenningen- en To

pographische Inrichting. . . ,, 307,503 

19. Dienst der Genie. · ....• f 
20. Kosten van verplaatsing van 

person en en goecieren. · . . . ,, 
21. Subsidien, gratificatien en 

verdere uitgaven van bijzon
der~n aard . . . . . . . . . ,, 

22. Nonactiviteits-'traktementen, 
pensioenen en daartoe betrek-
kelijke uitgaven, lijfrenten, 

904,255 

287,870 

143,200 

toelagen en wachtge_lden ,, 3,996,034 
23. Wapen dei- marechaussee 516,767 
24. Buitengewone uitgaven . ,, 1,618,700 
25. Onvoorziene uitgaven 50,000· 
26. Voltooiing van het vesting

stelsel . . . . . . . . . • . 
27." Verbetering van de_kustver-

Me,norie. 

dediging .· , . . . . . . . ; ,, - 600,000 
28. Begrooting. van inkomsten en 

uitgaven van het Staatsbedrijf 
der 'artillerie-inrichtingen , . Menwrie. 

Totaal van het VIII• hoofdstuk. f 35,856,698 

27 Ap,·il Hl17. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat

. kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsb-lad 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. 310. 

27 April 1917. WET, tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1917. S. 311. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar }917, betreffende het Deparfe,nent 
van Ifandbouw, Nijvei-heid en Hanqel, vastge
steld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. ' 
1. Kosten van het Departement f 287,087.50 

4,493,350.345 

. ,,18,151,042.50 
499,250.-
559,530.-

2. "Laudbou·w 
3. Nijverhilid . 
4. Handel. .. 
5. Arbeid ... 
6. Pensioenen, wachtgeld~n. 

gratificatien,. schadeloosstel
lingen en toelagen, (met uit~ 
dering van die, welke komen 
ten laste van het Staatsmijn
bedrijf). . . . . . .. 

7. Onvoorziene behoeften. . . ,, 
102,433.-
50,000.-

Totaal van het Xde hoofdstuk f 24,142,693.345 • 
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27 April · 1917 .. WET, tot aanvullin~ en 
verhooging van het tiende_.hoofdstnk der 
Staatsbegrooting vocir het dienstjaai 1917. 

, (Beschilcbaarstelling van levensmiddelen.) 
s. 3m. 

Bij deze wet wordt een artikel ingelascht. 
Tengevolg~ hiervan wordt het totaal der 

IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormel_d hoofdstnk, ve'rhoogd met f 80,000,000. 

27 Ap.-il 1\117. BEsLUIT, tot verdere wijzigipg 
van het .Koninklijk beeluit van den 15den 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 1112), hoildencle 
vaststelling van bepalingen mntrent de 
inrichting van het Dcpartement van Bui
tcnlaudsche Zaken_. S, 313 .. 

WrJ WILffELi\IINA, E~z. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandscbe Zaken van den 17den Maart 
., 1917, A.fdeeling Oomptabiliteit, n°. 11453; 

Overwegencle, dat naclere vaststelling van 
bepalingen omtrent de inricbting van_ het De: 
partement van Buitenlandsche Zaken wen
scheliJk is : 

Den· Raad van State gelioord (ad vies van 
den 17den April 1917, n°. 19); 

Gezien bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van den 
23sten April 1917, Afdeeling Oc:,mptabiliteit, 

· n•. 17183; 
Hebben goedgevonden en .verstaan: 

Art. I. Artikel I van Ons Besluit van den 
15clen Mei 1913 (Staatsblad n°. 182), zooals 
het gewijzigd is bij die van den 17den_ April 
1914 (B_taatsblad n°. 182) en van den 18den 
J anuari 1917 (Staatsblad n°. 177) te lezen als 
volgt: 

. _ ,,Het aantal burgerambtenaren in de rangen 
van Administrateur, HE;,ferendaris, Hoofdcom
mies, Commies, Adjun.ct-Oommies en Rlerk 
bij het Departement van Buitenlandscbe Zaken 
b_estaat uit ten boogste: 
· 3 Administrateurs ; 

_. 5. Referendarissen ; 
6 Hoofdcommiezen ; 

26 Commiezen, Adjunct-Oommiezen en 
Klerken. 

II. Te bepalen dat de in artikel I van dit 
h·esluit vermelde formatic geacbt zal worden 
te zijn -in werking getreden den 4den Maart 
19lff .. 

Onze :Minister van. Buitenlandsche Zaken is 
b_elast met de uitvoering van dit b.esluit, het0 

. welk in bet Staatsblad zai worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal gezonden worden aan 

' 'den· Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravonbage, den 27sten April 1917. 
WILHELMINA: 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 12 Mei 1917.) 

27, April 1917. BESLUIT, houdende wijzi-. 
ging van de ,,Oorlogsinstructie Stelling
commandanten". _S. 314. · 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onze Mini_sters van 
Oorlog en v:111 Marine van 20 April 1917, Kabi
net, Litt, A 53; en van 25 April 1917, Bureau 
S. no. 72; 

Gezien bet sedert herhaaldelijk gewijzigde . 
Koninklijk besluit van 8 September 1909 
(Staat8blad n°. 3,05), houdende nadere va_ststel
ling van de Instructie voor Stellingcomman
danten en Commandanten van Afzonderlijke 
Forten, voor .tijd van oorlog of van oorlogsge
vaar; 

He b ben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat in de bij bovengenoemd Koninklijk besluit 
vastgestelde Instructie de volgende wijzigingen 
worden aange_bi;acbt : 

1 o. De bijlage I van meergenoemde Instructie, 
zooals die bijlage. opnieuw bij Koninklijk be
slmt van 5. November. 1913 (Staatsb_lad ri0 • 

406) is va,stgesteld en bij de Koninklijke be
sluiten van _7 December 1914 (Staatsblad n°. 
550), van 22 Juli 1916 (Staatsblad n°. 330) en · 
van 2 November 1916 (Staatsblad n°. 489) is 
ge~ijzigd; wordt -nader gewijzigd als volgt : 

A. Het gestelde onder I., B. wordt gelezen : 
B. Te water. 

Het gedeelte va~ de Zuiderzee, begrepen 
tusschen den· vasten . wal van de provincie ,. 
Noordholland en eene lijn, welke aanvankelijk · · 
de oostelijke grens van de gemee_nte .iJiu "den 

. de Zuiderzee) volgende, ]oopt van de noord
oostelijke punt van bet gebied der genoemde 
gemeente naar de meest oostelijke ·punt· van 
het · eiland Marken, en verder in de ricbting 
van de toren van Hoorn tot aan eene lijn, 
welke in recht oostelijke riohting de grensschei
ding tusschen d<c)_ gemeenten Avenhorn en 
Berkl1.out verlengt, om van daar bij die grens
scheiding aan den vastiin w91 aan -te sluiten: 

Het gedeelte van bet territoriaal z_eegebied, 
gelegen tusscben de lijnen, die van de punten, 
onde;scheidenlijk waa,r de grens tussche_n. de 
gem:eenten Oastricum 'en Egmond-binnen, en c;lie 
tusschen de gerneenten Bloemendaal en Zand-
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vooi·t de kust ontmoet; in recht westelijke 
-richting kunnen worden getrokken. 

B. Het gestelde onder III. B. wordt gelezen: 
)3. Te wate1·. · 

Het gedeelte van het territoriaal zeegebied, 
gelegen tusschen de lijrien, die onderscheidenlijk 
van de· noordwestelijke · punt van het eiland 
Texel, en van het punt, waar de grens tusschen
de gemeentep Gallantsoog en Petten de kust 
-0ntmoet, in recht- westelijke richting kunnen 
worden getrokken. 

Het ;watergebied- in het oosten begrensd 
door een cirkelboog; getrokk'en ·uit liet midden 
van den oostelijken koepel van bet fort op de 
Rarssens afs middelpunt, met een stra~l van 
IO·K.M., in het noorden aansluitende aan den 
vasten wal van Ter-el, en in het zuiden aari dien 

· :van Noordholland. 
C. Het gestelde o·nder IV en V wordt gelezen 

als volgt: · · 

IV. De Stelling van de Monden der 11![aas_ 
en der Schelle. ' 

a. D e S t e 11 i n g v a n d e ,M o n d e n 
de r- Maas en van be _t Haring v 1 i et. 

In de provincie Zit_idholland de ge~eenten :_ 
_Abbenbroek. Brielle. Dirksland. Geervliet. 

Goedereede. 's Gravenzande. Heenvliet, Heke-
. lingen. Hellevoetsluis. Helvoet (Nieuw-). Her
kingen. Melissant. Nieuwenhoorn. ·oostvoorne. 
Ouddorp: Oudenboorn. Rockanje. Rotterdam 
(onderdeel .Hoek van Holland) .. Rozenburg. 
Sommelsdijk. Spijkenisse. Steliendam. Vier
polders.· Zuidland. Zwartewaal. 

Het territoriaal zeegebied gelegeri tusscben 
de lijn, die van bet punt, waar de grens tusschen 
de gemeenten 's Gravenzande en Monster de 
kust ontmoet, in recbt westelijke richting kan 
worden getrokken, en de - voor zooveel 
noodig in techt westelijke richting te verlengen 
-· grens tusscben de provincien Zuidholland en 
Zeeland: 

b. D e We r k e n a a n d e W e s t e r
S c held e. 

De provincie Zee_land. 
Het territoriaal zeege bied gelegen ten zuiden 

van de - voor zooveel noodig in recht westelijke 
richting te verlengeri ....:.. gre·ns tusschen de pro
vincien Zuidholland en Zeeland. 

V. De Stelling van '.t Hollandsch Diep en 
het V olkerak, · 

In de provincie Zuidholland de gemeenkn : 
Beijerland (Zuid-). Bommel (den). Gouds

w-;;,ard. Klaaswaal. Jl,,liddelharnis. Numansdorp. 
Ooltgensplaat. Stad aan 't Haringvliet. Strijen: 
Tonge (Nieuwe-). Tonge (Oude-). 

In de provincie Noordbrabant de gemeenten ;
Fijnaart en Heiningen. Klundert. Stand

daarbuiten. Wi]leinstad. Zevenbergen.: 
Bovendien het ·door boverigenoemde ge-· 

meenten ingesloten watergebied, voor zooveel 
dit niet tot eene gemeente behoort. . 

20. In de bijlage II van meergenoemde 
Instructie, zooals deze ·bijlage is vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 7 • December 1914 
(Staatsblad n°. 550) en bij de Koninklijke be- · 
sluiten van 22 Juli 1916 (Staatsblad n°. 330) · 
en van 2 November 1916 (Staatsblad n°. 489) 

. werd gewijzigd,. wordt bet gestelde antler III, 
. gelezen als volgt : 

III. Het fort Nieuw St. Andries. 
In de provincie Gelderland de gemeente : 

Heerewaarden. 
In de provincie Noordb.rubant ·de·gemeente·: . 

Alem, Maren en Kessel. 
Onze Ministers van o·orlog en· vallc Marine· 

zijn, ieder yoor zo9veel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan, Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandscbe Zaken, van Water
staat en van Landbouw, Nijv~rheid en Handel, 
en dat in het Staatsblad zal-worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1917. · 
WILHELMINA . 

De Minister van Ool'log, BosBOOM. 

De .JYiinister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

·(Uitgeg. 30 April 1917.) 

:l8 Apl'il 1917. WET, tot vaststelling van het 
zevende ·boofdstuk B der 'Staatsbegrooting' 
voor· het dienstjaar 1917. S. 315. 

Bij ·deze wet·wordt het VIIde hoofdstuk B· 
der begrooting van Staatsuitgaven :voor het 

· dienstjaar '1917, betreffende het Departernent 
van Financii!.n,_ vastgesteld, zooals liierna ver
kort volgf: _ 
Afd. 
1. Kosten v.an het Departement f 412,108.-
2. Kosten van de Grootboeken 

der N ationale Schuld, van 
de rentebetaling en van het 
Agentschap van het Ministe-_ 
rie van Financien tc Am-· 
sterdam • . . . . .. . . . ,, 75,000,-

3. Kosten van's Rijks scliatkist,, . 133,473.=-
4. Kosten van bet Muntwezen. ,, 2,525,_000.-
5. Kosten van administratie der 

directe ·belas_tingen, invoer
rechtenenaccijnzenen van den 
waarborg en de belasting der 
gouden en· zilveren werken. ,, 11,810,540.:_ 

6. Kosten van administratie 
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van het:zegel, de regis~ratie, · 
de successie, de hypotheken. 

· en het.kadaster, -de ·vermo: 
gensbela8ting, de Staatslo
terij, . de. ·domeinen. on·der 
beheer van het Departement. 
van Fi~ancien, het geldelijk 
behe.er der · groote wegen, 
vaart~~. ve_ren en 'd!!r vls
scherijen. op de Zeeuwsche 

·s_troomen ........... f.3,539,998.50 
7. Koste:p. der Eerediensten . ,; (988,502.085 

-8. Ko~ten van de·,Pensioen-
. raden·, pensioenen, enz .. •. ·,, -3,246,371.7p 
9. Uitkeeringeh, verschillende 
, uitgaven·, wa~htgelden, ~n: 

derstan°den, gratificatien en - ~ 
toelagen . .- . . . . : ,, 13,010,240.-

10. Vo~rschotten uit 's Rijlr~. _ . 
. ·schatkist . . . . . . . . - . ·" 22,392,350.-

11. Onvoorziene uitgaven ... ~,, ··50,000.-

· Totaal v. h. VIIde,hoofdst. B f 59;183,583.3_35 

28 April 1917. WET, tot heffing van opcen
. ten _op de Inkomstenbefasting en. op de 

Vermogensbelasting over )rnt belasting
jaar 1917/1918. S. 316. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doe~ te wete.n : 

Alzoo Wij in. overweging genomen hebben, 
dat de maatregeleu van duurzamen aard tot 
;erste;king d~r_ :::nid'delen slechts ten. deele 
hunn~n in~Ioed .kunnen --doen gelden op de 
opbrengst van :<le middelen ter_ goedmaking 
yan de , µitgaven, begrej:Jen in de S_taatsbe
grooting voor ·het dienstjaar 1917, weshalve 
maatregelen _van tijdelijken aard voor de aan
vulling van die middelen · noodig zijn ; · 

Zo,o is het, dat Wij, deri Raad van State; enz. 
-Art. 1. Er worden gehevEm tien opceI)ten op : 

a. de aanslagen in_ de -inkomstenbelastiI)g 
over het belastingjaar, Ioopende van 1 Mei 1917 
tot en·. met 30 April 1918, op te leggen aan 
de in artikel 1, onder a en .c, en· in artikel 2 
der Wet op ·de Inkomstenbelasting 1914 be-
doelde belastingplichtigen_;' . · 

b .. ·de aa!1slagen in de vermogensbelasting 
ove·r het_belastiiigjaar, Ioopende vanl Mei 1917 

. tot en met_ 30 April 1918. 
·2. De opbrehgst wegens de volgens 1et 

voorgaande .artiker geheven opcenten wordt 
toegevoegd · aan de middelen ter goedmaking 
van . de -u.itga,ven; begrepen .in de Staatsbe-

-.grooting voor het dienstjaar 1917. · 

Lasten en' bevelen, -enz .. 
Gegeven te !s-Gravenhage, den 28)lten April_ 

1917. 
WILHELMINA. 

De ]}finister van Financiii,n,. TREl!B'
(flitgeg. 2 Mei-1917)_ 

28 Ap1'.il 1917 .. WE,, tot vaststelling van de· 
begrooting v;m inkomsten _en uitgaven· 
van h_etLeeningfonds 19H voor_het diimst
jaar 1917. S. 317. 

WrjWILHE:r.,MI;NA,ENZ. · .. doen te,weten ~ 
_Alzoo Wij ih _overweging· genomen hebben, . 

dat, ingevolge artikel 31 der Leenjngwet 1914. 
eene afzonderlijke beg,ooting van. inkomsten_ 
en uitgaven va11 het- Leeningfonds 1914 voor-· _ 
~et jaar 1917 bij de_ wet· behoort te word en · 
yastgesteld ; - . 

.·zoo is het, dat Wij, den ~aad van State, enz. 
Art . .(. 'De begrooting · van . uitgavetl van, 

JJ,et .. Leeningfonds 1914 w:ordt .voo~ het dienst
jaar 1917 vastgesteld als volgt : . 

A.rtikel 1. Renten van de- krachtens de
. Leeningwet 1914 uitgegeve~ ·schuldbekente
nissen, tegen. vijf ten honderd in liet jaar, 
over een gezamenlijk kapitaa,l'van f 261,250,00(} 
verschijnende l Ji'ebruari 1917 · en ove~ een. 
gezamenlijk _ kapita'aJ· ,van f 247,500,000 ver-, 
scnijneride 1 Augustus 1917 , .. • f 12,718, 75(): 

Artikel 2.. Af!ossing van schuld~ 
bekenten'issen als . in het ~orig 
artikel bedoeld •. · :. • . ; . -~ . ,, 13,.750,000' 
· Artikel 3. Periodieke kosten van- -
het behee, der leening 1_9H, daar-
onder begrepen provisie van_ een 
achtste· ten honderd van het no mi-

. naal bedrag van de in h·et buiten: 
lah'd . betaalde coupons . v;n_. de 
schuldbekentenissen dier leening ;, 2,000' 

Artikel 4.· Renten van de krach
tens de eerste Leeningwet 1916 
uitgegeven schuldbekentenissen, 
tegen :vier:en een half ten hon:derd 
in het jaa.r, over_ een gezamenlijli 
kapitaal van f ;125,000,000 ver
schijilende 1 Mei 1917 en·l N ovem- . 
ber .1917. : • . • • . • • • -•.• ,,, 5,625,000' 
- ·A_~tikel 5. · 'Aflossi~g_van schuld-

. bekentenis'sen ·ars in het vorig 
ilrtikel bedoeld. • • . • • • • . " 312,50() 

A.~tikel 6. Uitgav"en in 1917 ge-. · 
daan ten behoeve van.de _uitgifte 
der krac_htens de _eerste Leening• 
wet 1916 aangegane leening, met. 
· inbegrip. van de provisie .•. ; . ,, 10,000: 

Artikel 7. Per:iodieke kosten van 
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het beheer der eerste leening 1918, 
daaronder begrepen provisie van 

· een acbtste ten !10nderd van het 
nominaal bedrag van de in het · 
buitenland· betaalde coupons van de 
schuldbekentenis~en dier -leening. f. 1,000 

Artikel 8. ·Renten van de krach
tens· de Tweede Leeningwet 1916 
1iitgegeven schuldbekentenissen, 
teg~n vier ten honderd in het j•tar, 

_ over een gezamei:J.lijk kapitaal van 
f 1)!5,000,000 verscbijnende 1 Octo-
ber 1917. . . . . . . . . . . , ,, · 3,337,500 

Artikel 9. Uitgaven in 1916 _en 
1917 gedaan ten beboeve van de 
uitgifte der kracbtens .de Tweede 
Leening'fet 1916 aangegane lee- , 
ning, met inbegrip van de•provisie ,, 377,000 

Artikel IQ. Perfodieke_ kosten 
van bet bebeer der tweede leening 
1916, daaron_der begrepen provisie 
va_n een acbtste ten bonderd van 
bet nomina,al bedrag van de in bet' 
buitenland betaalde coupons van 
de scbuldbekenter.issen dier lee-
ning . . . . . .· . , . . . _. . ._ 1,000 

Artikel 11. Gratificatien wegens 
kleine uitgaven, gedaan ten be
hoeve van de· uitgifte uer in artikel 
8 -bedoelde leening . . . . . . . . ,, 300 

Artikel 12. Uitkeering aan de 
· algemeene middelen tot defrking 
der uitgaven begrepen in de Staats-
begrooting voor bet dienstjaar 1917 ,, ·. 500,000 

A rtikel 13. N adeelig slot van de 
. rekening .van bet Fonds .over het 
dienstjaar 1916. . . . . . . · . . Menwrie. 

II. Tot _dekking van de ui-tgaven, begre
pen in de bij artikel I dezer wet v_astgestelde 
begrooting, worrlen aangewezen de volgende. 
middelen: · 

·- A. Het -voorde~lig slo_t · van de rekening 
van bet Fonds over het dienstjaar 1916; 

B. Opeenten op directe belastingen: 
L .. de ·:twintig opcenten, welke kracbtens 

artikel • 34bis der Leeningwet-1914, zooals dat 
artikel is vastgesteld bij de wet van 20 J anuari 
1917 tSfaatsblad n°. 192), worden gehe'ven op 
de aanslagen in de grondbelasting over het 
b_elastingjaar· 1917; · 

2. de twintig opcenten, welke· kracbtens 
artikel 34ter, onder letter a, der Lr.eningwet 
1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij de 
wet van :JO Januari 1917 (Staatsblad n°. 192)1 

worden gebeven op de aanslageri in_ de perso~ 
neele belasting over bet b~lastingjaar Hll 7 ;_ 

3. de tachtig opcenten, welk'e kra.chtens 
artikel 34ter onder letter . b, der Leeningwet 
1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij de 
wet van 20 Januari 1917 (Staatsblad n°. 192), 
worden - geheven op de aanslagen naar den • 
vijfden en den zevenden_grondslag der perso~ -
.neele belasting over bet belastingjaar 1917 ;_ 

4. 1/ 3 gedeelte van de drie en dertig op
centen,. welke kracntens artikel 35 der Leening
wet 1914, ~ooals dat artikel laatstelij_k is ge
,vijzigd bij de wet van 20 J anul)ri 1917 (Staats- . 
blad n°. 192), worden gebeven op d~. aan
slagen in de inkomstenbelasting' over bet 
belastingjaar 1916-1917; , · 

5. 2/ 3 gedeelte van de veertig opcenten, 
welke krachtens artikel 35bis, I, onder letter b, . 
der Leeningwet 1914, z~oals dat artikel is 
vastgesteld bij _de w13t van 20 J anuari 1917 
(Staatsblad n°. 192), wor-den geheven op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting over bet 
belastingjaiir 1917-1918; 

6. 2/ 8 gedeelte van de drie en dertig _op
centel\, welke kracbtens .artikel 35bis, Il, der 
Leeningwet 1914_, worden geheven op de al
daar bedoelde aanslagen, voor zooveel .betreft 
bet belastingjaar 1917-1918; 

7. 1/ 3 gedeelte van ·de drie en dertig QP· 
centen, welke kracbtens artikel 35 der Leeriing- -
wet 1914, zooals dat artikel laatstelijk is ge
wijzigd bif de wet van :JO J anuari (917 (Staats- _ 
blad n°. 192), worderi geheveri op de aanslagen 
in de vermogensbelasting over bet belasting: _ 
jaar 1916-1917; · 

8. 2/ 3 gedeelte · van de veertig ··opcenten, 
welke kracbtens [lrtikel 35 bis, I, onder letter 
a, der Leeningwet 1914, zooals dat artikel 
is vastgesteld bij de wet -an 20 Jan uari 1917 
(Staatsblad ·no. 192), worden gebeven op·de 
aanslagen in de vermogensbelasting_ over bet 
belastingjaar 1917-1918; 

0. Opcen ten op indirecte belastingen. 
1. · de opcenten, . welke krachtens artikel 

36 bis der Leeningwet 1914, zooals dat artikel 
is vastgesteld bij de wet van 20 Jantrnri 1917 
(Sta.atsblad n°. -192), wo_rd_en · gebeven op de 
zegelreebten van buitenlandsche -effecten ge
beven of verschuldigd geworden in bet tijd
perk ,van 1 Januari 1917:._31 December 1917; 

2. · de. opcenten, · welke kracbtens evenge
. noemd artikel 36 bis worden ge_heven op de 
recbten en boeten van registratie alsmede op 
de rechten en boeten van bypotbeek, verschul
digd van de in bet· tijdperk van 1 -J anuari 
1917---31 December 19J7 geregistreerd~ akten; 

D. Opcenten op acci;jnzen. 
1. de krachtens artikel 37 der Leeningwet 
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1914 geheven wordende tien opcenten op den 
gedistilleerdaccijns, .die in het tijdperk 1 Januari 
1917-31 December 1917 vorderbaar wordt; 

2, de krachtens evengenoemd artikel · 37 
geheven wordende twintig opcenten ·op den 
accijns _op sui~~r, welke geheven wordt in 
het jaar 1917; 

3. de krachtens evengenoemd artikel 37 
geheven wordende twintig opcenten op den 
accijns geheven van wijn, die in het jaar 1917 
wordt ingevoerd. hier te lande vervaardigd 

, of uHgeslagen uit entrepot of uit een berg
plaats, als bedoeld in artikel i4 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127)," alsmede op 
den wijnaccijns, die in· het jaar 1917. ter zake 
van ondermaat in, een particulier entrep6t 
mciet worden ingevorderd; 

E. de in 1917 door het Rijk ontvangen 
sommen wegens rente van vo<Jrschotten -aan 
gemeenten en andere lichamen in verbancl met 
de buitengewone oms.tandigheden i0: de jaren 
1914 en-1915 ten laste van het Rijk verstrekt; 

F. de in 1917 door het Rijk ontvangen 
sommeri wegens den verkoop van zaken, welke 
ten_ laste vaIJ het Rijk zijn gevorderd of aan
gekocht ten behoeve van de mobilisatie en 
van het in staat van verdediging brengen 
van stellingen en· f~ten, alsmede wegens de 
restitutie van betalingen, welke ten laste van 
de hoofdstukken VI en VIII der -Staatsbe
grooting zijn -geclaan uit de in verband met 
de buitengewone omstandigheden toegestane 
buitengewone credieten ; 

G. P.ene uitkeering uit 's Rijks middelen, 
als bedoeld in artikel 32 der T,;eede Leening-
wet _1916; · 

H. andere ontvangsten en toevallige baten. 
L_asten en· beyelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 

1917. 
WILHELlVIIN A. 

-De Minister van Financii!.n, TREU.B. 

(Uitgeg. 2 lYlei 1917.) 

28 Ap,·il 1917. WET, tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor . het dienstjaar 1916. 
s. 318. 

28 April 1917. BESL-UIT, tot uitvoering van 
_ artikel 56, eerste lid, der Wet op de Oor

logswinstbelasting 1916. S. 319. 
Wrj·WILHELJ\UNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 25 April 19_17, n° .. 89, Directe 
.- belastingen ; 

Gezien artikel 56 der We_t op de Oorlogs- · 
winstbelasting 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
·ne machtiging tot navordering van oorlogs

winstbelasting, bedoeld in artikel 56 der Wet 
op de Oorlogswinstbelasting 1916, wordt ver- _ 
leend door de directeurs der directe belastingen, 
elk in zijne directie: 

Onze voornoemde · Minister is belast met de 
uitvoering van_ dit besluit, hetwelk in het 
Siaatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten_April 1917. 
WILHELJ\UNA. 

De .Minister van Financiiin, TREUB. 

- (Uitgeg. 12 Mei 1~17.) 

28 April- 1917. BESLUIT, tot wijziging van de 
Regelingen van bet instituut der onder
luitenants-apothekers-adsistenten, en der 
onderluitenants bij den magazijnsdieµst 
der intendance en van het wape'n der ar
tillerie en der genie· van het N eder landscb
Indische leger ; van de nadere regeling 
van de pensioensvooruitzichten der onder• 
Iuitenants, en van het Koninklijk besluit 
van 20 Mei 1914, n°, 46 (Indisch Staatsblad 
n°. 545), betreffende de gelijkstelling van 
de magazijm;neesters 4e klasse der genie in 
h unne pensioensvooruitzichtenmet meester
geweermakers- der le, 2e of 3e klasse. 
S. 319A. 

WrJ WILHELlVIINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 2::lMaart 1917, Se afdeeling, n• 34; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 April 1917, n°. 31); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 April 1917, Se af
deeling, n°. 17 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De ,,Regeling van het instituut 
der onderluitenants-apothekers-adsistenten bij 
het leger in Nederlandsch Indie", vastgesteld 
bij Ons besluit van 10 Maart 1903, n°. 40 
(Indisch Staatsblad n•. 221), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit_ van 20 April_ 1\112, n•. 29 
(Indiscl, Staatsblad n°. 365), wordt n~der ge
wijzigd als volgt : · 

1°. In artikel 1, §·4, wordt punt b gelezen: 
b. i~ artikel 1, § 9, bet tweede ·lid: · · 
Overigens hebber. zij slechts aanspraak op 

gagement of pensioen volgens den rang van 
militair-apothekers-adsistent der le klasse ; 

en wordt instede van het vervallen punt c 
ingelascbt een· nieuw punt c, ·1uidende: 
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c. •in artikel 3, § 1, punt a, 10. en punt b, 
alsmede § 2, in .plaats ;,m ,;adjudant-onder
officier", ,,militair apothekers-adsistent der le 
klasse". 

2°. In artikel 2 vervallen de woorden: ,,nog 
ten. minste 2 jaren hebben te volbrengen_ van 
de verbintenis om te dienen bij de koloniale 
troepen zoowel in als buiten Europa, en" ; 

2. De ,,Regeling van-het instituut·der onder
luitenants bij den mugazijnsdienst der inten
clance en van het wapen der artillerie en der 
genie",. vastgesteld onder B van Ons besluit 
van 14 Ma:1rt 1913 n°. 64 (Indisch Staatsblad 

· n°. 376), laats_telijk gewijz1gd bij Ons besluit 
van 18 J\faart 1916 n°. 28 (Indiscl, -Staatsblad 
n°. 456), wordt nader gewijzigd als volgt : 

1°. In artikel 1; § 9, warden de slotwoorden, 
luidende-: 

,,als magazljnmeester "let den rang van 
militair opzichter, le klasse of op gagement 
als . militair opzichter le klasse" vervangen 
door de woorden : 

,,of gagement als voor een meester-geweer-
1naker der le klasse is vastgesteld". 

2°. In artikel 2, le lid,· wordt de laatste 
zinsnede gelezen : 

die der genie, uit deadjudant-~nderofficieren
magazijnme.ester, die - nadat zij in het ge
not zijn getreden van de laatste aan hunne 
betrekking verbcinden traktementsverhooging 
- drie jaren we!'kelijk als, zoodanig hebben 
gediend; 

3°. In · artikel 3, .§ 1, punt a ten 1°. en 
punt- b vervalle11 de woorden : ,,of tot maga
zijnmeester met den rang vap. militair op
zichter le klasse" ·; 

4°, Artikel 3, § 2, 2e lid wordt gelezen : 
Dit optslag heeft bij terugstelling tot ad

judant-onderofficier-maga/lijnmeester voor hen,. 
die bij hunne benoeming tot onderluitenant 
hunne dienstverbintenis nog .niet hebben ver
vuld, tevens de herleving van het dienstver
band ten gevolge met al de daaraan verbon
den rechten en plichten, met dien verstande 
dat - bij eervol verleel.ld ontslag - de dienst, 
tijd als onderluiten ant v_olbracht, in mindering 
komt van dat •dienstverband en meetelt voor 
de berekening der gratificatien omschreven 
in artikel 3 van het Koninklljk besluit van 
5 lYiaart 1888, n°. 17 (Ind1sch Staatsblad n°. 81), 
er. bij de berekening van het pensioens:' of 
gagementsbedrag geldt als diensttijd doorge
bracht in den rang van adjudant-onderofficier
magazijnmeester (c. q. adjudant-onderofficier) 
of meestergeweermaker der le klasse. 

3. · Artikel J punt f van Ons besluit van 

10 November 1905, n°. 28 (Indisch. Btaatsblad 
1906, no. 6), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 15 April 1915, n°. 4 7 (Indisch Staats
blad_ n°. 436), · wordt gelezen : 

f. voor zooveel betreft de onderluitenants
magazijnmeester der genie naar den rang van 
meest'er-geweermaker der le klasse. 

4, In Ons besluit van 20 Mei 1914, n°. 46 
(Indisch Staatsblad n°. 545), zooals het luidt 
ingevolge Ons besluit van 22 Februari 1916, 
n°. 30 (Indisch Staatsblad n°. 316), wordt 
instede van. ,,magazijnmeesters 4e klasse" 
gelezen : ,,adjudant_-onderofficieren-magazijn
me.ester". 

Onze Minister van Kolonien is belast !)let 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift
zal warden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, · aan den Raad van State' en aan de 
Algemeene RekeIJkamer. · 

's-Gravenhage, den 28sten April 1917. 

WILHELMINA. 

1Je Minister van Kolon1.en, TH. B. PLEYTE, 

· (Uitgeg. 2fl lYiei 1917.) 

28 April Hll 7. WET, tot vasbtelling van het · 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 320. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der 
begrooting vim d..e Staatsuitgaven v9or het 
clienstjaar 1917, bet~effende het Departemei1t 
van lVaterstaat, va.;itgesteld, zooals hierna ver-' 
kcirt volgt : · 
Afd. 
1. Kosten van het Departement f 233,600 .. -
j, vVatersta.at . . . . ." · 16,377,524.16 
3. Spoorwegen. . • : . . . . ,, 2,293,525.-
4. Arbeidersverzekering . . . ,, 12,472,275.--
5. Werkloosheid en arbeidsbe-

bemicldeling · . . . . . . . ,, 
G. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien, enz. . . . ·. . ,, 
7. Onvoorziene behoeften ... ,, 
8. Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie . . . . . . . . . . ,, 

806,250.-

382,100.-
50,000.-

1,126,250.-

Totaal van het IXde hoofdst. f 33,741,624.16 

28 April Hl17. W~:T, houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegraffe en Telefonie, voor het dienst
jaar 1917.· S. 321. 

De begrooting bedraagt f 36,606,900. 
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28 April 1917. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, waar in art. 6 der Hinderwet spr~ke 
is van perceelen grenzende aan het per
ceel waar <:ie- inrichting zal warden opge
richt, daaronder niet alleen zijn begrepen 
de kadastrale perceelen die grenzen aan 
het perceel der inrichting, maar alle aaii
grenzende perceelen en dus oak de per
ceelen die gelegen zijn op hetzelfde 
kadastrale perceel als het perceel der. 
inrichting en die aan laatstgenoemd per
ceel grenzen. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. Th. Overkamp e. a. te Groen lo, tegen het 
besluit van B. en W. dier gemeente van 
15 Mei i91~. waarbij aan de firma Mendels
Heymans aldaar en b·are rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk ver11:anning i~. verleend tot het 
oprichten van eene exportslagerij op het per
ceel kad. bek. gem. Groenlo, Sectie An°. 2382; 

Den Raad van State. Afdeeling voor de Ge
scbillen van_ Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Januari 1917, n°. 507 en van 281\'Iaart 1917, 
nO. 507/25; 

Op de-voordr~cht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Maart 
1917, n°. 60 H, afdeeling Arbeid en van 
25 April 1917, n°. 214 H, afdeeling Arbeid; 

Overwegende: dat B. en W. -van Groenlo 
·de gevraagde vergunning v~orwaardelijk heb-
1Jen verleend ; .._ 
- dat J. Th. Overkamp e. a., alien te Groenlo, 
van het besluit van B. en W. bij Ons in be
roep zijn gekomen, in hoofdzaak aanvoerende 
dat aan hunne ten overstaan van bet gemeente
bestuur ingebrachte bezwaren niet is tegemoet 
gekomen; dat zij tegen het besluit van B. en 
W. eenige formeele bedenkingen hebben, 
welke hierop neerkomen dat van bet verzoek 
om vergunning door het· gemeentebestuur 
geen kennis is gegeven aan C. de Vries te 
Groenlo, hoewel deze woont in een huis ·ge
legen dicbt bij de plaats en op hetzelfde kad. 
perceel waarop de exportslagerij zou warden 
opgericht; · dat de vergunning is gevraagd 
door en verleend aan de firma Mendels
Heymans hoewel er geen handelsvennootscbap 
onder die firma bestaat: dat ·bij de vergunning 
ook geen termijn is gesteld binnen welken de 
inrichting moet zijn voltooid en in werking 

. gebracht; 
dat zij, wat de hoofdzaak betreft, aanvoeren 

dat de plaats voor de opricbting der slagerij 
bestemd gebeel ongescbikt is; dat zij vreezen 
voor hinder door bet loeien van vee, het ver-

voer van· afval, het wegschrobben van bloed, 
bet been en weer loopen van vieze en bebloede 
slachters, de walgelijke uitdampingen en stank 
e~ dergelijke meer, gevolgen waartegen het 
aangevallen besluit we! zooveel rnogelijk voor; 
ziening heeft willen treffen, rnaar die nimmer 
voldoende kunnen warden voorkornen; dat 
het ook verkeerd is dat in een woonbmirt vol 
met klein·e kinderen geregeld bet slacbten 
zou plaats hebben van talrijke runderen, wier 
geluiden naar buiten doordringen ; dat de 
gestelde voorwaarden we! is waar waarschuwen 
tegen ,,rechtrnatige klacbten" van de omwo
nenden, maar waar de rechtmatigbeid eener · 
klacht altijd een ding is vatbaar voor debat, 
en waar het nag de vrrag is welk g(1zag ten 
slotte over die rechtrnatigheid zou bebben te 
oordeelen, gemakkelijk is te begrijpen wat in 
de praktijk van .die recbtmatige klacbten zal 
terecbt komen; · , 

Overwegende: dat B. en W. van Groenlo 
erkennen, dat aan C .. de Vries, bewoner van 
een buis betwelk dee] uitmaakt van bet perceel 
A 4382, niet scbriftelijk kennis is gegeven van 
het verzoek tot oprichting der exportslagerij; 

dat volgens bunne mededeeling d~ze\ennis
geving opzettelijk is achterwege gelaten orndat 
art. 6 der Hinderwet spreekt van perceelen 
onrniddellijk grenzende aan dat waar de in
richting zal warden opgericbt en bet perceel 
van De Vries ni~t grenst aan, rnaar gelegen 
is op het perceel waar de inrichting zal war
den opgericht; 

dat waar in art. 6 der Hinderwet sprake is 
van perceelen ,gre_nzende aan het perceel waar 
de inrichting zal warden opgericbt, daaronder 
niet alleen zijn begrepen de· lrnd. perceelen 
die grenzen aan bet perceel der inrichting, 
rnaar alle aangrenzende perceelen en dus oak 
de perceelen die gelegen zijn op betzelfde 
kad. perceel als bet perceel der inricbting en 

- die aan laatstgenoemd perceel grenzen; 
dat mitsdien ook aan De Vries van bet 

verzoel~ schriftelijk _kennis bad moeten warden 
gegeven; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

bet besluit van B. en W. van Groenlo van 
15 Mei 1916, waarbij aan dP, firrna 1\Iendele
Heymans aldaar en bare rechtverkrijgenden 
voorwuardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene exportslagerij op het per
ceel kad. bek. gem. Groenlo, sectie A no. 2382, 
te vernietigen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. (W. v. d. B. A.) 
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30 April 1917. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk. der Staats
begrooting voor -het dienstjaar 1917. 
s. 322. 

Bij deze wet·wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wcirdt zoowel het totaal 

van de Vlde Afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 15,00Q en daar
door onderscheiden_lijk gebracht op f 53,098 en 
op f 869,619.50. 

Bij deze wet worden· 2 artikelen ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Vlde afdeeling verhoogd met f 250,000, dat 
der VIIIste afdeeling met f 30,000 en het 
eindc_ijfer van genoemd hoofdstuk met f-280,000. 

30 April 1917. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie eri Telefonie 
voor het dienstjaar 1917. (Tegemoet
komingen- wegens duurte v~n levensmid
delen.) S. 330. 30 April 1917. WET, tot wijziging en verhoo. 

ging van het ·zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 30 

, s. 323. 

April 1917. WET, tot wijziging van de 
begrooting van, inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJrnuiden voor het dienstjaar 1917 .. (Tege
moetkoming wegens duurt,e van levens
middelen.) S. 331-. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal van 
de IXde Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
genoemd hoofdstuk verhoogd met f 248,000. 

30 April 1917. WET, tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaa:r 
1917. s. 324. 

30 April 1917. WET, houdende wijziging van 
de hegrooting van uitgaven van het We
duwen- en weezenfonds voor burgerlijke· 
ambtenaren voor het dienstjaar. 1917. 
s. 325. , 

30 April 1917. WET; tot aanvulling en ver- _ 
hooging v~n het derde hoofdstuk der Staats
begrooting- voor het. dienstjaar 1917. 
s. 326. 

_Bij deze wet wordt een artikel ingev.oegd. 
Tengevolt-re hiervan wordt zoowel het totaal 

der lste afdeeling als bet eindcijfer van bet 
hoofdstuk verhoogd met f 7000. 

30 April ,1917. WET, tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening ten beboeve 
van -aanleg ·van een spoorweg van 's-Graven. 
hage over Voorburq naar .Leiden. S. 327. 

30 April 1917. WE1', tot vcrhooging en aan. 
vulling van de begrooting van inkomsten 
en_ uitgaven van het Staatsvisscbershaven •• 
bedrijf te IJriwiden voor bet dienstjaar 
1916. s. 328. 

30 April 1917. WET, tot-aanvulling en ver
hooging van bet negende hoofdstuk · der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 329. 

30 April 1917. WET, tot wijz1gmg en ver
hooging van bet· vijjde hoofdstuk der 
Sta~tsbegrpoting voor het dienstjaar 1917. 
s. 332. -

Bij deze wet wordt een artikel ingeyoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

VIIIste afdeeling van· genoemd hoofdstuk ver
hoogd ·met f 1,200,000 en het eindcijfer van 
ciat hoofdstuk met gelijk bedrag. 

! 

30 April 1917. WET, tot,wijziging en verboo
ging van het zesde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1917.- S. 333. 

Bij deze wet worden 2 artikelen ingevoegd. 
Tengevolge hiervan warden : 
a. het t_otaal van de IV de onderafdeeling der 

lste afdeeling van genoemde begrooting en 
bet· totaal der lste afdeeling verhoogd met 
f 630,000; 
· b. het· · totaal van de Illde onder~fdeeling 
der 2de afdeeling .en het totaal der 2de afdee
ling dier begrooting verhoogd met f 120,000; 

c.· bet eindcijfer van bet yrae hoofdstnk 
der Staatsbegrooting voor 1917 verboogd met 
f 750,000. 

30 April 1917. WET,- "tot wijziging en verhoo
ging van -het tiende _ hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. (Tege
moetkoming wegens duurte van levens
middel,;,n aan hiervoor in aanmerking 
komende ambtenaren en beambten.-) S. 334. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het tota\(l 

der Vlde afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk-verhoogd met _f 132,000. 

I 

-I 
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30 April 1917. · WET, houdende wijziging en 
verliooging van het. elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1917. 
s. 335. 

· Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervau wordt zoowel het ge

zamenlijk bedrag, der Vde afdeeling als het 
• eind'cijfer van het hoofdstuk verb_oogd met 

f 10,700. 

30 April 1917. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 336 .. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hjervan wordt het totaal van de 

XXIste afdeeling van meergemelcl hoofdstuk 
der Staatsbegrooting en het eindcijfer van dat 
boofdstuk verhoogd met een bedrag van 
f 327,000. 

30 April 1917. WET, tot wijziging en- verhoo
ging van de begrooting van inkoi'nsten en 
_uitgaven van bet Staatsbedrijf der Artille
rie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1917. 
& ~~ . . 

. 30 April 1917. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstui, der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 338. 

Bij deze wet wordt een l!rtikel inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal der 
Xlde afdeeling en het eindcijfer van het hoofd
stuk, in het vorige artikel vermeld, verhoogd 
met f 406,000. 

·30 April 1917. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

. Maria Helena Wolfs, geboren te Kohlscheid 
(Pruisen) den 7 Januari 187~, naaister, 
wonende te Kohlsche-id; Pruisen. S. 339. 

Nicolaus Heinrich· Jansen, geboren te Alten
dorf ·(Pruisen) den 26 December 1872, 
mijnwerke:r; wonenae te Walsum a/Rhein, 
Pruisen: S. ·340_ 

Emma Mathilde Gertrud Grube, geboren te 
Eschweiler (Pruisen) den 16 December 
1880, zonder beroep, wonende. te Le -Locle, 
Zwitserland. • S. 341. 

Maria Magdalena Riitten, geboren te Aken 
(Pruisen) den 8 April 1876, fabrieksarbeid
ster, wonende te Aken; Pruisen. S. 342. 

Anna Oatharina Rutten, ge_boren te Aken 
_(_P,,.uisen) den. 5 September 1_872, zonder 

· beroep, wonende te· Aken (Pruisen)• 
s. 343. 

Anna Elisabeth Hubertina · Schwalbach, 
weduwe van ]\fathijs Hubert Hollanders, 
geboren te Gereonsweiler -(Pruisen) den 
28 December 1863, zonder beroep, wonende 
te Gereonsweiler, F'_ruisen. S. 344 . 

Johanna Orombach, weduwe van Jan Joseph 
Kreiten, geboren te Forsterheide (Pruisen) 
den 26 November 1843, zonder beroep, 
wonende te Forsterheide, Pmisen. S. 345 .. 

Bernard Johannes Benediktus ten Haaf, 
. geboren te Lirich (Pruisen) den 14 Septem
. ber 1874, mijnwerker, wonende te Sterkrade

Buschhausen, Pruisen. S. 346 .. 
Jacob Herman Vanzanten, geboren te La 

Louviere (Belgie) den 16 September 188.2, 
procuratiehouder, wonende .te 's-Gra-pen
hage, -provincie Zuidholland_. S. 347. 

Winand Hubert Joseph Oonsten, geboren te 
Neutraal,Moresnet den 3 Juni 1856, smid, 
wonende· te Neutraal-Moresnet. S. 348. · 

·Anton Joseph Woute_rs, .gebo,en- te Orefeld 
(Pruisen) den ·6 December 1874, beeld
houwer, wonende te Dusseldorf, Pruisen. 
s. 349. 

Peter· Heinrich. Vossen, geboren te Neuss 
(Pruisen) den 8 Juni i880, -koopman, 
wonende. te Keulen-Bickendorf, Pruisen. 
s. 350. 

Johannes Lambertus J\foellenkamp, geboren 
te Oberhausen (Pruisenr den U- October 
1874, mijnwerker, wonende te Wattenscheid, 
Pruisen. S. 351. · 

Gerhard Janssen, geboren te Asperden 
(Pruisen) den 16 Mei 1866, fabrieksarbeider, 

\Wonend_e · te Huls bij Orefeld, Pruisen. 
s. 352. 

Hermann Cohen, . geboien te Hainholz 
(Pru-isen) den 18 -Mei 1869, koopip.an, 
,;onende te Landen, Groot-Britannie. S. 353. · 

Hermann Fischer, geboren te Bischofshagen 
(Pruisen) den 16 Juli 1873, tabakshande
laar, wonende te Amsterd_am, provincie 
N oordholland. · S. 354. -

John Pappenheim, geboren te Frankfort 
a/d Main (Pruise~) den 28 Februari 1872,. 
tabakshandelaar, wonende te~Amsterdam, 
provincie N oordholland. S. 355. 

Max Hertz, geboren te Gangelt (Pruisen) den 
21 Juli-1852, tabakshanc;lelaa,, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 356. 

Fritz Funke, geboren te Haarlem den 20 No
vember 1893, vaandrig, wonende te 
Ha'arlem, provincie Noordholland. _ S. 357. 
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1 .ilfei 1915. WET tot wljziging van de Be-
roepswet. S. 358. 

Bijl. Hand, 2° Kamei· 1916/17, n°, 297, 1-9. 
Hand. ·id. 1916/17, bladz. 2282-2287, 
Hand. 1°· Kamer 1916/17, bladz, 354,487,488, 

557-559. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

.dat"" bet wenscbelijlr is de Beroepswet en, in 
verband daarmede, artikel 349 van de In
validiteitswet te wijzigen : 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad vnn State, enz. 
Art. 1. Ariikel 2 va11 de Beroepswet wordt 

gelezen: 
Wij siellen bij algemeenen m'aatregel van 

bestuur de rechtsgebieden en de standplaatsen 
van de raden van beroep vast. 

Het aantal van deze raden bed raagt ten 
minste zeven. 

Bebalve ter standplaats zu!len, overeen
komstig regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen, terecbtzittingen van de 
raden van beroep, bijeenkomsten in raadkamer 
en nederlegging .van stukken 1.er -kostelooze 
inzage van belanghebbenden plaats bebben 
in de gemeenten, bij algemeenen maatregel 
van bestuur aangewezen. 

De l'ereiscbte voorscbriften van 'inwendigen 
dienst worden te~ens bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgesteld. 

2. Artikel 8 van de voormelde wet wordl 
gelezen: 

De voorzitter en de griffier hebben bun 
vast en voortdurend verblijf in de gemeente, 
waar de raad gevestigd is. 

De plaatsvervangende voorzitters en gdffiers 
hebben bun vast en voortdurend verblijf in 
die gemeente of in een d'er andere gemeenten, 
waar .de raad zitting boudt. 

3. Achter artikel 8 van de voormelde wet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend : 

Artikel 8a. In gevaI van afwezigheid, be
let of ontstentenis van den griffier wordt bij, 
bij gebreke van een plaatsvervangenden grif
fier, vervangen door een beeedigden klerk 
ter griffie. 

De beeedigde klerken ter griffie .worden, op 
aanbeveling van den griffier, door den voor
zitter van den rand van beroep tot wederop
zeggens bcnoemd ; zij worden door hem ge
scborst en ontslagen. 

Zij moeten den vollen ouderdom van drie 
en ·twintig jaren bereikt hebben en leggen, 
alvorens in bediening te treden, in handen 
van den voorzitter den door Ons vast te stel
len eed nf belofte af. 

Beeedigde klerken ter griffie, die niet in 
bet bczit zijn van ee13 diploma als in al:tikel 7 
bedoeld, zijn niet bevoegd den griffier ter 
tcrecbtzitting te vervangen. 

4. Het tweP.de lid van artikel 10 van de 
voormelde wet ve·rvalt. 

5. Artikel 12 van lie voormelde wet wordt 
gelezen: · 

Voor elken raad van beroep worden twee· 
lijsten van Jeden en plaatsvervangende leden 
(ledenlijsten genaamd) vastgesteld. In gelijken 
getale warden op de eene lijst werkgevers, 
op de andere .werklieden geplaatst. Achter 
den naam van elk lid wordt die van zijn -
plaatsvervanger gesteld. 

De vaststelling van de ledenlijsten gescbiedt _ 
door de Gedeputeerde Staten van d~ provincie 
of de provincien, binnen wier gebied zich 
bet rechtsgebied van eenen raad van beroep 
uitstrekt. Voor zoover de r·aden betreft, wier 
rechtsgebied zicb binnen bet gebied van meer 
dan eene provincie uitstrekt, bepaalt een al
gemeene mnatregel van bestuur bet aantal 
leden en plaatsvervangende leden, dat de be:. 
trokken Gedeputeerde Staten voor elke pro
vincie of elk dee! eener .provincie uit de· 
daarin gevestigden onderscbeidenlijk zulle11 
benoemen. 

. Bij overigens gelijke gescbiktbeicl warden 
bij voorkeur op de ledenlijsten geplaatst per
sonen, die gevestigd zijn in of anders zoo . 
dicht mogelljk bij de gemeente waar zij bunnc 
werkzaambeden bij den raad bebben te ver
vullen. 

Elke ledenlijst bevat de namen, voornamen 
en woonplaatsen van 24 leden en• evenveel 
plaatsvervangers. Dit aantal kan voor elken 
raad van beroep door Onzen Minister van 
J ustitie, mits voo1 beide- lijsten met gelijk 
aantal, warden verhoogd of verlaagd. 

6, Ue artikelen 13, 14, 16, Hi, 17 en 18 
van de voormelde. wet vervallen. 

7. In het eerste lid van artikel 19 van de 
voormelde wet wo~dt . bet -woord ,,drie" ge
lezel1 : ,,zes". 

8. In artikel 20 van de voormelde wet 
wordt bet waord .,en" gelezen: ,,of", 

9. Artikel 21 van de voormelde wet vervalt. 
10. In het eerste lid van artikel 23. van 

de voormelde, wet worden de woordcn: ,,aan
wijzende den tijd gedtirende welken iedei' 
lid-werkgever of liJ-werkman zijne functie 
zal uitoefenen" gelezen : ,,die de onderlinge 
verdeeling der werkzaamheden tusschen de 
leden regelt". 

In het tweede lid van artikcl 23 van de 
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voormelde wet wordt het woord: ,,tweede" I 
gel~~e~ : ,;eerste". 

11. · Het eerste lid van artikel 25 van de 
voormelde wet wordt gelezen : 

Degenen, die werkgevers zijn krachtens de 
Ongevallenwet 1901, het bestuur der Rijks
verzekeringsbank, de kamers van arbeid, de 
districtshoofden der arbeidsinspectie, de ge
meen te besturen en alle andere openbare or
ganen en ambtenaren verstrekken aan Gede
puteerde Staten op hun verzoek, overeen
komstig bij algemeenen J?laatregel van bestuur 
te stellen regelen, voor zoover zij c.aartoe in 
staat zijn, .de inlichtingen en opgaven, ·die 
deze voor het richtig volbrenge:O. van hunne 

· taak behoeven. 
12. · Achter artikel 31 van de voormelde 

wet wordt een,nieuw artikel ingevoegd, luidend: 
Artikel 31a. De voorzitters. en de griffiers 

1mnnen niet · tevens zijn a~vocaat, procureur 
<>f notaris. 

Het is hun verboden eenig openbaar ambt 
te bekleeden, waaraan eene vaste wedde ver
bonden is. 

13. In artikel 34 van de voormelde wet 
wordAn orider n°. 3 de woorden : ,,de voor
zi tter" gelezen : 

,,de voorzitter, indien hij handelt in strijd 
met artikel 31a, de voorzitter". 

14. Aan artikel 37 van de voormelde wet 
wordt een nieuw tweede· lid toegevoegd, 
luidend: 

Onder leden en plaatsvervangende leden 
van den raad van beroep zijn in dit, gelijk in 
<le vijf voorgaande artikelen, voorzitters eu 
plaat_svervangende voorzitters mede begrepen. 

15. In den aanhef van artikel 38 van de 
voormelde wet worden de woorden : · ,, Van 

_ elk ontslag, schorsing en opheffing van schor
sing doet" gelezen : 

,,Van elk ontslag, schorsing en opheffing van 
schorsing doet, voor zoover leden-werkgevers, 
leden-werkiieden of hunn.e plaatsvervangers 
betreft,". . • 

De beeedigde klerken ter grfffie worden, 
op aan baveling van den gr iffier, door den 
centralen raad van beroep tot wederopzeggens 
benoemd ; zij worden door hem geschorst en 
ontslageP.. 

Zij m ieten den v.ollen ouderdom van vijf 
· en twintig jaren bareikt hebben en leggen, 
alvorens in bediening te treden, in handen 
~an den voorzi tter den door Ons vast te stel
len eed of belofte af. 

Beeedigde klerken ter griffie, die niet in 
het - bezit zijn van een diploma als in ar
tikel 44 bedoeld, zijri niet bevoegd den griffier 
ter terechtzitting te ·vervangen. 

18. In artikel 78 van de voormelde wet 
worden de woorden : ,,te Utrecht" gelezen;: 

,, , bij algemeenen maatregel van bestuur 
aangewezen". 

19. In bet eerste lid van artikel 101 van 
de voormelde wet wordt het woord : ,,griffie" 
gelezen: 

,,griffie, · of indien de terechtzitting buiten 
de standplaats wordt gehouden, in bet gerechts

. gebouw op de zittingplaats". 
In bet derde lid van artikel 101 van de 

voormelde wet vervallen de woorden: ,,ter 
griffie". ' 

20. In artikel 118 van de voormelde wet 
worden de woorden : ,,voor bet nemen van 
iozage van boeken en_ bescheiden'• gelezen: 
.,voor het vervullen van hunne werkzaam
heden". 

21. De artikelen 133 en 136 van de voor
melde wet vervallen. 

Artikel · 138 van de voormelde wet wordt 
gelezen: 

Als misdrijf wordt beschouwd het in ar
tikel 137, ;ls overtredingen de in de artikelen 
134 en 135 strafbaar g!lstelde fciten. 

. Overgangsbep~/ingen. 
22. De tha.ns bestaande raden van beroep 

zijn ontbonden. 
. 23. De voorzitters vim de ontbonden raden 
van beroep en de griffiers, de schrijvers en de 
bedienden bij die colleges be)louden de volle 
wedde, ten tijde van de in:werkingtreding van 
deze wet door hen genoten, als wachtgeld 

16. In bet eerste lid van artikel 39 van 
de_ voormelde wet worden de woorden : ,,waar 
de raad van beroep is gevestigd" gelezen : 
,,wa·ar zij hunne werkzaamheden bij 'den raad 
vervullen". -en·wel: 

1,7. Achter artikel 44 van de voormelde 
· -ivet wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend: 

Artikel 44a. In geval van afwezigheid, be._ 
let of ontstentenis van den griffier, _wordt 
hij, hij gebreke van een substituut-griffier, 
vervangen door e'en · beeedigden klerk ter 

. griffie_. 

·1°. zij die op den dag van deinwerking
treding van deze wet den voller, ouder
dom van 65"jaren bereiken of bereikt heb
ben, levenslang ;' ·· · 

2°. de ancleren, tot dat zij hetzij op hun 
. verzoek in eene van Rijkswege bezoldigde 
betrekking geplaatst zijn,_ hetzij ·eene be • 
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trekking weigeren te aanvaarden, die bun 
kracbtens de artikelen 25, 28 of 29 oak 
buiten bun verzoek kan warden opgedragen. 

Indien een bediende, als in bet eerste lid 
· ·bedoeld, ten tijde van de inwerkingtreding 
-van deze wet, in het genot was van vrije 
woning al of niet met vrij gebruik van vuur 
-en licbt, ontvangt bij als wachtgeld zijne 
wedde, vermeerderd met bet bedrag, waarop 

-dit genot voor de regeling van den pensioens
grondslag was begroot. 

24. Als diensttijd komt bij de regeling 
van de pensioenen der ambtenaren, in artikel 
·23 bedoeld, oak in aanmerking de tijd, ver• 
loopen tusscben de inwerkingtreding van deze 
wet en hunne herplaatsing of hunne weigering 
om ecne hun overeenkomstig de artikelen 25, 

:28 of 29 opgedragen betrekking te aanvaarden. 
25. De volgende betrekkingen kunnen aan 

-de voorzitters van en de griffiers bij de ont
bonden raden van beroep oak buiten hun 
-verzoek warden. opgedragen : 

_ 1°. aan de voorzitters, de betrekking 
van voorzitter van eenen raad van beroep 
of van lid van den centralen raad van 
beroep of die van reehter van een kanton 
der eerste klasse, van lid van eene ai-ron
dissements-recbtbank of van lid van een 
gerech tshof ; 

2°. aan de griffiers, behalve de onder 
n°. 1 vermelde betrekkin_gen, die van 
recbter van een kanton der tweede of 
derde klasse of die van griffier bij eenen 
raad van beroep of bij den centralen ruad 
van beroep of die-van griffier bij een kanton
gerecht, eene arrondissements-rechtbank, 
een gerechtshof of den Hoogen Raad. 

26. Indien de voorzitter van of de griffier 
bij eenen ontbonden raad van beroep, krach
tens artikel 25, wordt benoemd tot eene be
trekking op eene wedde, die niet 1000 gul
-den meer bedraagt clan d_e tot dusverre 
-door hem genotene, ontvangt hij als toelage 
het verscbil tusschen het beloop der nieuwe 
en het met 1000 gulden verhoogd hedrag _der 
tot dusverre genoten wedde. 

Indien aan de nieuwe betrekking eene aan
vangswedde verbonden· is, bondt de toelage 
geheel op, zoodra bet b_edrag van deze wedde 
tot 1000 gulden boven bet beloop der tot dus
verre genoten wedde is gestegon. 

De toelage wordt geacbt tot de wedde te 
· bebooren. 

27. De voorzitters en griffiers van de ont
bonden raden van beroep, die tot voorzitter 
of griffier van een nienwen raad van beroep 

il.917: 

wordeu benoemd,. kunnen de door hen 6p 
bet tijdstip van de inwerkingtreding van 
deze wet bekleede openbare.ambten, waaraan 
eene vaste wedde verbonden -is, blijven be: 
kleeden, voor zoover door Ons niet anders 
wordt-bepaald. Het bedrag dier wedde wordt 
in mindering gebracht op de toelage, be
doeld bij artikel 26. 

28. De volgende betrekkingen knnnen aan 
dfl schrijvers bij de ontbonden raden van 

·beroep oak buiten hun verzoek wordcn op-
gedragen: . 

die van schrijve_r bij den centralen raad 
van beroep of bij eenen raad van beroep 
of die van scbrijver ter griffie of ten 
parkette van den Hoogen Raad, een ge
r'echtshof, eene arrondissements-rechtbank 
of een kantongerecht, of van het Hoag 
Militair Gereohtsbof, de krijgsraden bij 
de landmacbt en den zeekrijgsraad bin
nen bet. Rijk in Europa, 

mits de maximum-wedde, aan de nieuwe 
betrekking verbonden, gelijk is aan .of meer 
bedraagt dan de maximumwedde, aan de ou
de betrekking verbonden. 

29·_ De volgende betrekkingen kunnen aan 
de bedienden bij de· ontbonden raden van 
beroep oak buiten hun verzoek worden op
gedragen: 

1°. aan de bodeu, die van bode: 
2°. aan de knechts, die van bode of van 

knecbt: 
3°. aan de concierges, die van bode of 

van concierge : 
bij Jen centralen raad van beroep of eener( 

raad van beroep of bij den Hoogen Raad, 
een gerecbtshof, eene a-rrondissements-recht
bank, een kantongerecbt, bet Hoag Militair 
Gerechtshof, de krijgsraden bij de landmacht 
en den zeekrijgsraad binnen het Rijk in 
Europa of de parketten bij een dier gerechten, 
mits de maximnm-wedde aan de nieuwe be
trekking verbon·den gelijk is aan of meer 
bedraagt dan de maximum-wedde, aan de 
onde betrekking. verbonden. 

Zij die tot dusverre meer dan een der 
betrekkingen van bode, knecht. of concierge 
vervulden,. warden, voor de toepassing van 
het eerste lid van deze bepaling, geacbt 
tegen de tot dnsverre genoten wedde slechts 
een dier betrekkingen vervnld te hebben. 

30. Indien een schrijver of een bediende 
bij eenen 'ontbonde·n r[\ad van beroep, op 
:djn verzoek of krachtens de artikelen 28 • 
of 29, wordt benoemd tot eene van Rijkswege 
bezoldigde betrekking op eene wedde, die 

16 
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l'ager 'is dan de maximum-wedde verbonde.n 
aan de tot dusverre door hem bekleede be
trekking, ontvangt hij op zijn verzoek · de 
wedde, waarop hij in deze !aatste betrekking 
aanspraak zou hebben gehad, wanneer .hij niet 
op_ wachtgeld gesteld ware, totdat de wedde, 
op welke hij in zijne nieuwe betrekking aan
spraak heeft, gelijk is aan of meer bedraagt 
dan de maximum-wedde, ·aan de oude betrek
king verbonden. 

De ambtenaar moet het verzoek, in het 
eerste lid van dit artikel bedoeld, binnen drie 
maa'nci.e~ na zijne benoeming tot Onzen Minis
ter- van J ustitie rich ten. 

31. Indien aan de oude of de nieuwe be
trekking of aan beide het genot van vrije woning, 
al of niet met vrij gebruik va_n vuur en 'licht, 
verbonden was of (en) is, .wordt voor de toe
passing van de artikelen 29 en 30 de aan de 
0~1de of d() aan de nieuwe hetrekking verbon
den wedde of worden deze beide geacht zoo• 
veel meer te bedragen als. de so~ beloopt, op 
welke dit genot voor de regeling van den 
pensioensgrondslag was of (en) is begroot. 

32. Indien een ambtenaar -krachti:ms de 
artiko1:m 28 of 29 benJemd wordt tot· eene 
nieuw3 betrek:king, die moet worden vervuld 
in erne and.ere gemeente dan waarin hij tot 
dusverre werkzaam was, ontvangt·hij na de 
aanvaarding van de. nieuwe betrekking eene 
door Onzen Minister van Justitie te bepalen 
vergoeding voor verhuiskosten : 

a. voor zoover de schrijvers bij de 
ontbonden raden van beroep betreft, van 
teIJ hoogste f 150 ; 

b. voor zoover de bedienden bij de 
ontbonden raden van beroep_ betreft, van· 
ten hoogste f 100. 

33. Indien een ambtenaar weigert eene h~m 
krach_tens de artikelen 25, 28 of 29 opge
dragen betrekking te aanvaarden, vervalt het 
in. artikel . 23 bedoelde wachtgeld geheel, in
dien de zfltel van de betrekking welke wordt 
opgedragen, gevestigd _is in. dezelfde ge
meente, waar de ontbonden raad van beroep 
zijn zetel had, en wordt het met de helft 
verminderd, indien de eerstbedoelde zetel 
gevestigdis in eene andere gemeente. 

34. Twistgedingen, ten tijde van de in
voering van deze wet bij de ontbonden raden 
van beroep aanhangig, warden afgedaan: 

1°: voor zoover aanhangig · bij eenen 
raad, geves_tigd _in. eene gemeente, waar 
een nieuwe raad van beroep gevestigd 
wordt'. door den nieuwen _raad.; 

2°. voor zoover aanhangig bij eenen 

elders gevestigden raad,' door den nieuwen 
raad van beroep, tot wi!]ns rechtsgebied 
de ·gemeente behoort, waar de ontbonden 
raad gevestigd was, 

De twistgedingen warden voortgezet in den 
staat, waarin zij ten tijde· van de invoering 
van deze wet_ verkeeren. 

35. Het verzoek tot nietigverklaring va11 
eene uitspraak, door eenen ontbonden raad 
van beroep gewezen, wordt ingesteld bij den 
nieuwen raad, die de voor den ontbonden 
raad aanhangige zaken afdoet. 

36. De oproeping am voor eenen ontbon
den raad van beroep te verschijnen geldt al_s 
oproe.ping om te verschijnen voor den nieuwen 
raad, die de - voor den ontbonden raad aan
ha_ngige z,iken afdoet. 

Indien deze, raad op den bepaa!den dag 
geene zitting -houdt, wordt de oproeping_ ge
acht gedaan te zijn teg!3n de eerstvolgende 
zitting. 

37. De _minuten, registers en verdere be
scheiden, benevens de boeken, ter griflie van 
eenen ontbonden raad van beroep berustend,. 
warden overgebr,acht naar de griflie- van den 
nieuwen raad, die d_e voor de~ ontbonden. 
raad aanhangige z_aken afdoet. 

Slotbepalingen. 

38. In artikel 349-van de Invaliditeitswet 
worden de tweemaal da·arin voorkomende woor
den ;,te 's-Gravenhage" telkens gelezen: 

,, , bij algemeenen maatregel van bestuur
aangewezen". 

39. De in artikel 23 bedoelde ambtenaren, 
die niet voor_ het. !even zijn aangesteld, ont
vangen geen wachtgeld, indien zij na den lsten 
September 1916 benoemd ziin. 

40. Deze wet alsmed,e de te harer uit
voering uit te vaardige~ algemeene maat
regelen van bestuur- treden in werking op, 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Benoemingen en beeedigingen, gelijk alles
wat verder voor de tijdige samenstelling van 
de nieuwe. raden van beroep (de vaststelling
van de roosters inbegrepen) vereischt is, kun
nen plaats vinden, zoodra het tijdstip voor 
de inwerkingtreding van deze wet is vastgesteld. 

Op het tijdstip, waarop deze wet in werking 
treedt, vervallen de bestaande ledenlijsten van
de ontbonden raden van beroep en beginnen. 
de voor de cerste maal vastgestelde ledenlijs
ten van de nieuwe raden v~n beroep te geld(:n. 

Indien deze wet ·Diet met ingang van eenen 
eersten J anuari in werking treedt, gelden de

. voor de .eerste maal vastgestelde ledenlijsten. 
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van .de nieuwe raden. van beroep tot den eer· 
st~n Januari ·van het zesde op het loopend 
jaar volgend kalenderjaar. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van Justitie, B. ORT. 

JJe. Mi1iister van Watersiaat, 0. LELY. 

(Uif.qeg. 3 Mei 1917.) 

1 l'tiei 1917. iVETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

Felix Vaal, geboren te Schapen _(Pruisen) den 
12 April 1859, f_abrikant, wonende te Rottei"
dam, provincie Zuidholland. S. 359. 

. Hermine Adrienne Carp, weduwe van Ber
nardo. Vittorio Giusep_pe de Ferrante, 
gebo:reri te, Stuttgart ( Wiirttemberg) den 
5 Mei 1861', zonder beroep, wonende te 
Renkum, provincie Gelderland. S. 360. 

Ludwig Emil Albrecht, geboren te Iserlohn 
· (Pruisen) den 25 October 1879, fabrikant, 

wonende te Oi.tlemborg, provincie Gelder
land. S. 361. 

Ernst Adolf Bolte, ,gE,boren ·te Amsterdam 
(provincie Noordholland) den 2 Mei 1895, 
sergeant, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. S. 362. 

Johann Gerhard Els sive Meyermann, gebo
reh te. Thiene (Pruisen) den 10 Augustus 
1875, vischhandelaar, wonende te Amster
dam; provincie N oordholland. S. 363. 

Guillermina Emerenciana Leyba, weduwe 
van Marie Maurice Petit, ·geboren op 
Oura<;ao den 21 November 1875, zonder 
beroep, wonende. op Oura<;ao. S. 364. 

Franz Robert Muller, geboren te Kleinneus
slitz bij 1Wertewitz (Saksen) den 23 Mei 1858, 
gepensionneerd adjudant-onderofficier-·ge
weermaker van het Nederlandsch-lndische 
leger, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. · 365. · 

' Joseph Heinrich Ducrot, gcboren te Kalk 
(Pruisen) den 19 Augustus 1857,. portier, 
wonende te Schoten, provincie Noord
lwlland. S. 366. 

dr. Frederik David Kan Bosch, geboren te 
Potchefstroom (Transvaal) den 17 Juni 1887, 
adjunct-oudheidkundige bij den oudheid
kundigen dienst, wonende te · W eltevreden, 
Nederlandsch-Indiii. S. 367. 

Philipp Heinrich Weisbart, geboren te Gaub 
(Pruisen) den 14 Januari 1859; Rijnschip
per, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 368. . 

Johannes Maria Hencke, geboren te Liidwig
hausen (Pruisen) den 19 September 1864, 
rentmeester, wonende te 's Heerenberg, 
gemeente Bergh, . provincie. Gelderland. 
S. 369. 

·Johan Gerrit Gotlieb Ferdinand Schroder, 
geboren te Utrecht (provincie Utrecht) den 
22 Februari 1895, sergeant, wonende. te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 370. 

Rene Edouard Borle, gebciren te 's-Graven
hage den 5 Juli 1893, candiclaat in de rechts
wetensch~p, wonende te Rotterdam, pro

. vincie Zuidholland. S. 371. 
Oscar Hermann Bernard· Kniep, geboren te 

Arnhem, provincie Gelderland, den 10 Ja
nuari 1895, journalist, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 372 . 

Gerard Marinus Kramer, geboren te _Vqlburg 
(Gelder/and) den 10 December _1893, serge
ant, wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 373, 

Gerhard Reder, geboren te Schiedam den 
27 Juni 1894, vaandrig, wonende te Schie
dam, pro·vincie Zuidholland. S. 374. 

. Johann Heinrich Moss, geboren te Meppen 
(Pruisen) den 21 M:ei 1862, koopmah, 
wonende te Amsterdain, provincie Noord
holland. S. 375. 

Bernhardt Zikel, geboren te Jassy (Roeineniii) 
· den 10 December 1867 ·(Grieksche Kalen
' cler), 23 December 1867 (Gregoriaansche 

Kalencler); koopman, wonencle te Nijmegen, 
provincie Gelderland. S. 376. 

Jan Kleine-Rammelka.mp, geboren· te Fre~
dorf (Pruisen) den. 9 Feb.ruari 1865, land
bouwer, wonende te JJenekamp, pro.vincie 
Overijssel. S. 377. 

Johann Bernard Clemens Niehoff genaamd 
Werning, geboren i;_e Elte (Pruisen) den 
3 Augustus 1871, koopman, wonende te 
Gouda, proyincie Zu,idholla~d. · S. 378. 

Jakob RitterLgeboren te l'tiannheim (Baden) 
!i~n 7 April 1864,• kapper,. wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 379. · 

1 llfei 1917. BESLUIT, houdende nadere wijzi-· 
ging van het Koninklijk besluit van 17 Mei. 
1909 (Staatsblad n°. 122), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoer-ing van de artikelen 45 en 47bis 
der Ongevallenwet 1901, laatstelijk gewij
zigd bij het K0ninklijk besluit ,van 21 Ja
nuari 1914 (Staatsblad n°. 21). S. 380. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. 

Op de voordracht van on·zen Minister van 

16" 

.I 
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Waterstaat van 19 Maart 1917, n°. 623, Af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 45 en 4 7bis ,der 01).ge
vallenwet_ 1901 (Staatsblad-1910, n°. _241), laat. 
stelij!r gewijzigd bij de wet 'l"an 11 Februari 
1911 (Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 April 1917, n•. 33); 

Gelet op het. nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1917, n°. 90i, 
Afdeeling- Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :_ 
met ingang van 7 Mei 1917 te wijzigen Ons 

besluit van 17 Mei 1909 (Staatsblad n°. 122), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons beslnit van 21 

· Januari J.914 (Staatsblad n°. 21), en-te bepalen 
als volgt: 

Art .. 1. In artikel 9, eerste lid, van Ons 
besluit van 17 Mei 1909.(Staatsblad n°. 122) 
vervallen de woorden·: ,,een en ander .uitge
oefend op de rivier de Maas van de oostelijke 
grens van de gemeente Rotterdam af, tot aan. 
zee, zoomede binnen het -overige gedeelte der 
gemeente, Rottei·dam, . met uitzondering van 
het overige gedeelte van Hoek v(!n Holland,". 

2 . . Dit besluit treedt in werking- op den 
tweeden dag na_ dien der dagteekening van het 
Staatsblad en vim de Staatscou,•ant, waarin het 
is geplaatst. 
, Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het · Staatsblad en in de Staatscourant- zal 
warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1917. 
WILHELMI.NA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 5 Mei 1917.) 

administrateurs bij ·de Koninklijke Marine te 
Amsterdam; 

Gezien de adviezen yan den Burgerlijken 
Pensioenraad van 15 April 1916, n°'. 2, :d bis 
en 2 ter; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord: advies van 
18 October 1916, n°. 367; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet·; 
Op · de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 28 April 1917, afdeeling Pen
sioenen, no. 139 ; 

Overwegende dat de Burgerlijke Pensioen
raad in zijn bovenvermelde adviezen Ons in_ 

-overweging .heeft gegeven op de pensioens
aanvrageII. van belanghebbenden afwijzend te 
b~schikken, daarbij aanvoerende voor zoover 
ieder der belanghebbenden betreft, dat iiit de 

-bij de aanvrage ~vergelegde stukken, in het 
bijzonder uit het _ schrijven van Onzen Minis
ter van Marine van 3 Juli 1914, Bureau B, 
11°. 55, blijkt,_ dat, naar· de meaning van dien 
be_windsman, de aanvrager in voormelde -be
trekking slechts van eene tijdelijk<'l aanstelling 
was .voorzien; dat deze opvatting door Unzen 
Minister van Financten, luidens diens schrij
ven van 18 Maart 1916, afdeeling Pensioenen, 
no. 70, wordt gedeeld; -

dat de belanghebbende niet geacht kan wor
den van eene vaste aanstelling in eert burger
lijk ainbt in .den zin van artikel 2 der Bur
gerlijke Pensioeriwet te zijn voorzien en hij 
.derbal ve niet als pensioengerecbtigd ambte
naar kan worden aangemerkt; weshalve de 
P_ensioenraad van oordeel is dat hij aan geen 
enkele bepalmg der wet aanspraak op pensioen 
kan ·ontleenen; 

dat belanghebbenden, nadat de. ad·viezen 
van den Pensioenraad hun in afschrift waren 

2 Me; ·
1917

_ · W h d d · t 1. t· -.· medegedeeld, bet verlangen hebben te ken-
" ET, ou en e na ura ISa re 
· p 1 Ar.th W , b t B nen gegeven, dat daarover het gevoelen .mocht van au ur erse, ge oren e armen d . . . 

(p · ) d 14 u t 1871 f t f wor en mgewonnen van de afdeelmg van den ruis~n en lY.Laar , o ograa , , . -
· d t E h d, . . 0 - .. l Raad van State voor de Gesch11len van Be-

wonen e e nsc e e, provmcre verl()sse · stuur, aanvoerende dat hunne aanstelling als s. 381. - . 

2 Mei 1917. BESLUIT, houdende beschikking 
op de aanvragen om pensioen van I. Mau
ritz, B. ,T. ter Brngge -en J. C.· G. Grase, 
oud-leeraren bij de opleiding ;,,an adspirant-. 
administrateurs bij de Koni-nklijke Marine 
te Amsterdam. S. 382. 

W1J WILHELM.INA, ENZ. 

Beschikkende op , de aan vragen _om pensioen 
van I. Mauritz, B. J. ter Brugge en i. Q; G. 
Grase, leeraren bij de opleiding van adspirant-

leeraar aan de opleiding van adspirant-adminis
trateurs bij de Koninklijke Marine, blijkens 
hare bewoordingen, eene vaste aanstelling · is 
geweest ;· 

dat na eene werkzaamheid van ruim 14 
jaren hun. wegens reorganisatie van den dienst 
eervol .ontslag verleend is uit hunne betrek
ldng ; dat aan alle _eischen die de Burgerlijke 
Pensioenwet stelt, dus voldaan .is ; . 

Overwegende dat krachtens artikel 4 van 
het. Reglement voor de opleiding-van adspirant
administrateurs bij de Koninklijke Nederland-
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sche Zeemacht - vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 27;Ju!i 1898 n°. 26-·waarbij is bepaald 
dat _de ):nirgerleeraren, belast met het geven 
.van onderwijs door Onzen- .Minister van Marine 
worden· aangesteld, aan I. Mauritz, B. J. ter 
Brugge en . J-. C .. G. Grase, bij Ministerieele 
resolutie van - 26 September 1898, Bureau B, 
n°. 30; onderscheidenlijk het onderwijs in de 
Fransche, Duitsche en Engelsche talen bij 
bedoelde opleiding is opgedragen op een-jaar-. 
lijksch salaris van f 250, wanneer een afdeeling _ 
in opleiding i~ · en van f 500 wanneer twee_ 
-afdeelingen in opleiding zijn ; 
: dat uit bij het Departement van Marine 
be:rµstende stukken gebleken is dat het de 
bedoeling is geweest aan .reclamanten _:_ o·p 

-grond van" -de overweging . ,;dat de aar(\ en 
onivang ·van gemelde opleiding niet toelieten 
.oirf een aantal leeraren die sleclits · enkele Jes- . 

·" _ uren per week hebben en wier belooping van 
omstandigheden afhankelijk is, als vastelapds
dienaren aan te· nemen" _- eene tijdelijl{e 

·aanstelling als leeraar te geven en dat daar
om bij hunne benoeming niet - ingevolge 
artikel 13; eerste lid (thans artikel 22, eerste 
lid) der Burgerlijke Pensioenwet, ·iooals dat · 
artikcl toen luidde - een pensioensgrondslag 
voor hen werd vastgesteld ; 

dat-· reclamante·n die .bedoeling volkomen 
liebben, begrepen en zich, toen zij in functie 
waren, dan ook als tijdelijke ambtenaren he_b
ben · beschouwd, hetgeen o. a .. liieruit blijkt 
dat zij _in Maart of April· 1900 aan den direc- _ 
teur en commandant der marine te_Amsterdam 
blijkens diens schrijven aan Onzen toenmaligen 
Mi~ister van_Marine van-7 April 1900, n°. 590, 
hebben verzocht ,,hunne · Ministerieele op
dracht tot het geven van onderwijs te veran-

-. deren in eerie Koninklijke aanstelling, waar
door zij ~mbtenaar zo4den zijn in den zin 
van ·artikeJ· ~ van_ de Burgerlijke Pensioenwet 
en artikel 2 van de wet tot regeling van het 
pensioen van weduwen en weezen der burger-
lijke 11mbtenaren" : _ -

-dat zij bij de afwijzing van hun verzoeii:, 
bij Ministerieele beschikking. van 8 Mei"1900, 

- bureai:i B, n°. 40, ook kennis hebben bekomen 
van bovenbedoelde overwegjng, op grond waar
van het in de bedoeling heeft gelegen hen 
niet vast aan te stellen ;·_ 

dat toch deze overweging voorkwam in die 
beschikking, van den inhoud waal'.van zij-door 
den C_ommandant·der opleiding van adspirant
administrateurs, ingevolge hem verstrekte op-
dracht in kennis _werden gesteid; -

dat reclamanten, zij het.niet in _het begin 

van hun cliensttijd dan toch later, volgens 
hunne eigen verklaring, ook liever niet"vaste
ambtenaren wilden zijn; dat toch. in eene 
door hen- bij den Raad van : State ingedien
de .memorie de volgende zinsnede vporkomt: 
·,,Toen de -opleiding ruim 10 jaren in Amster-. 
dam gevestigcl was, hebben wij_ de vraag
besproken of wij er niet op moesten aaridrin
gen . dat wij in verbancl met de Burgerlijke 
Pensioenwet als vaste ambtenaren.aangemerkt 
werden _ en er __ een pensioensgrondslag voor 
ons werd vastgesteld. Op grond van ver
schillende overwegingen .is dat toen door· 
ons niet gedaan. De hoofdreclen vo_or de 
meesten · was ·daartoe;· uat, wanneer onze leef
iijd en onze· krachten ·ons miss-chien zouden 
noodzaken onze nevenbetrekking op te geven 
en alleen in onze hoofdbetrekking werkzaam 
te zijn, wij toch geen_ aanspraak zoud_en heb
ben op -pensioen en dat_ dan_- de" gestorte bij
dragen toch verloren zouden zijn" ; 

dat uit het hier- geciteerde blijkt, dat recla- _ 
manten met het oog op de verplichting voor · 
burgerlijke, ambtenaren om voor pe~sioe_n bij. 
te. dragen, waartegenover ·voor hen zou staan 
de onzekere kans om eenrriaal als oud,leeraar 
te .worden · gepensionneerd, er na een diensta 
·tijd van ;uim tien jitren de voorkeur aan heb 0 

ben gegeven als tijdelijke ambtenaren te_ blij." 
ven fungeeren; 

dat waar cl.us op grond van het hi~r aan
gevoercle met zekerheid mag worden aange
· nomen, vooreerst dat het -de bedoeling is· ge
weest de benoeming van reclamanten tot leer, 
aar _bij vorengemelde opleidjng eene tijdelijke 
te doen zijn, weshalve dan ook niet een pen
sioensgroncislag voor "hen- werd vastgesteld, 
voorts dat _nog bij het marinebestuur, noch 
bij reclamanten zelven v66r hun ontslag ooit 
eenige twijfel ten aanzien van het" tijdelijli: 
karakter hunnar_ aanstelling he"eft bestaan en 
in. de derde plaats dat -'reclamanten - zij het 
niet in het begin van hun diensttijd. clan tooh 
later - prijs hebben gesteld op het. niet be
kleeden van eene vaste betrekking van leeraar 
met de dliaraan verbonden verplichting tot 
het betalen van pensioensbijdragen, zij niet 
na hun ontslag, met·h·et oog op het recht op 
pensioen, geacht mogen worden eene vaste
aanstelling te hebben gehad en alzoo burger
lijk ambtenaar in den zin cler Burgerlijke 
Pensioenwet te zijn gewe_est; · · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te verklarel)- dat net verzoek van reclaman

ten om toekenniilg :van pensioen, voor in
williging niet vatbaar. is. 
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Onze·_ Minister van •Financien is be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablad en tegelijk met het rapport van 
dien Minister 'in de Staatacourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal wqrden ge• 
zonden aan den .Raad van State (afdeeling 
voor de geschillen van bestuur), aan Onziin 
Minister van Marine - en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1917. 

WILHELJ\'IIN A. 

De Miniater van .Financiiin, TREUB. 

(Uitgeg. 25 Mei 1917.) 

3 Mei 1917. BESLUIT, tot het tijdelijk toe
laten van afwijkingen van het Reglement 
op de maten en gewichten. S. 383: 

Wr.J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\'l:inister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 Maart 
1917, n°. 2339, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de artikelen- 12 en 16 der wet van 
_7 April 1869 (Staatsblad n° .. 57), betrefiende de 
maten, gewichten·en weegwerktuigen, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 29 November 1874 (Staats
blad n°. 143), en die laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 122) en 
op Ons besluit van 6 November 1912 (Staatsblad 
n°. 341), tot vaststelling van een Reglement op 
de maten en gewichten, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 29 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 30); _ 

,Den Raad van State gehoord (advies van 
24 April 1917, n°. 29); 

,e'· 

Gezien het nader rapport van Onzen voo·r
noemden Minister ,van 30 April 1917, n°. 3244, 
Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: -
Art; 1. Zoolang niet door Ons is verklaard, 

dat met betrekking tot dit besluit de d·oor _den 
oorlog of het oorlogsgevaar veroorzaakte bij
zondere omstandigheden hebben opgehouden 
te bestaan, mogen door den Inspecteur van het 
IJkwezen afwijkingon van het bepaalde in de 
bijlagen van het'Reglement op de maten en ge
wichten en van do daarbij behoorende teeke
nin gen warden toege!aten, indien naar zijn ge
noegen wordt aangetoond, dat <lit door gebrek 
aan geschikte grondstoffen noodzakelijk is en 
de 'l'oorwerpon aan de daaraan gestelde eischen 
van nauwkeurigheid, degelijkheid en eenvor
migheid zooveel mogelijk ,beantwoorden. 

2. Dit besluit trei,dt in worki;,g met inga~,g 
van den tweeclen <lag na, <lien der dagteekening 

van het Stacitsblad en van de Staatscoiirant, 
waarin het is geplaa tst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitv_oering van dit be
sluit, hetwelk gelijktijdig iii het Staat,sblad on 
in de Staatscourant zal warden geplaatst en 
waarvan afschrift zal warden gezondon aan den 
Raad van State.· 

's-Gravenhage, den 3den ll'Iei 1917 .. 

WILHELMINA. 

De .Min. i-an Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 8 Mei 1917.) 

4 ,Vl.ei 1917. BESLUIT, houdende bepalingen-ter 
uitvoering van de wet van 22 Maart 1917 
(Staatsblad n°. 243), tot hefting van rochten 
van registratie, en bepaling van het tijd
stip van in werking treding van deze wet. 
s. 384. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 2 Mei 1917, n°. 93, afdeeling 
Registratie en Vermogensbelasting; 

Gelet op de artikele1, 20, 60 en 111 der wet 
van den 22 l\faart 1917 (Staatsblad n°. 243) tot 
hefting van rechten van registratie; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen hetgeen volgt : 

. Art. 1. De nommering en de waarmerking · 
van de bladen van het ingevolge artikel 19 der 
Registratiewet 1917 aan te houden register 
zullen geschieden ·door den directeur der regis
tra tie, binnen wiens dienstkring de standplaats 
van den ambtenaar, die het register zal aan
houd_en, gelegen is. 

2. In afwijking met het vorig artikel wordt 
voQr de nommering en waarmerking van de op -
1 J1mi·l917 loopende registers, als in dat artikel 
bedoeld, aangewezen de rechter van het kan
ton, waarin de notarissen en deurwaarders, die 
deze registers aanhquden, hunne standplaats 
hebben. 

.3. Als de goederen, welke evonals visch, over
ee'nkomstig hot tweede lid van _artikel 60 der 
Registratiewet 1917, als voor bederf vatbaar 
zijn te beschouwen, worden aangewezen 
v leesch, wild, gevogelte, eieren, bater en inge
oogste vruchten van tuin- en landbouw. 

4. Wordt visch of een of meer der andere 
in het vorig artikel, als voor _bederf vatbaar, 
aangewezen goederen door of vanwege den 
Staat, eene provincie, gemeente of andere open
bare instelling in bet openbaar verkocht, dan 
blijven de bepalingen van de artikelen 56-58 
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der Registratiewot 1917 buiten toepassing, 
mits de met de ~erkooping belaste ambtenaar: 

1 °. v66r den 15den van e!ke rnaand bij 
schriftelijke verldaring ten kantore der registra
tie,' daartoe door Onzen Minister ·van Financien 
aangewezen;: opgave doet van den dag,en van 
de opbrengst van elke verkooping in de ]aatst 
verloopen rnaand gehouden ; 

2°. 'binnen veertien dagen na -dan dag der 
inlevering van deze verklaring het door den 
ontvanger berekend. recht van registratie aan 
dezen voldoet. 

5. Worden de in het vorig artikel omschreven 
goederen in het openbaar verkocht door of' 

· van wege het bestuur eener naarnlooze vennoot- , 
schap of van eenerechtspersoonlijkheiq bezitten
de vereeniging, dan blijven de bepalingen van
de artikelen 56-58 buiten toepassirig, indien : 

'ci. dit bestuur of de persoon, die met· het 
houden der verkooping is belast, · 

1 °. op de in -artikel 4 onder 1 °. ornschreven 
wijze opgave doet van den dag en van de op: 
brengst van elke verkooping ; 

2°. binnen een week na den dag van inleve
ring dezer opgave het door den .ontvanger 
berekend recht van registratie aan dezen 
voldoet; 
-· 3°. den ontvanger rnededeeling heeft gedaan 
van naam, voornamen, beroep en woonplaats 
van den persoon, die met de verkooping · zal 
worden belast ; 

b. -de haarnlooze·vennootschap of ve,reeniging 
en ieder van de leden van haar· bestuur zich 

_ tegenover den Staat - desgevorderd bij nota
rieele akte - li.oofdelijk verbinden als rnede
·schuldenaren tot voldoening der ter zake van 
deze verkoopingen door die naarnlooze ven
nootscha p of vereeniging·versohuldigde registra
tierechten en boeten. 

Onze Minister van Financieh is evenwel be-· 
voegd, ten aanzien van eene naarnlooze ven
noot f;l hap of vereeniging, te bopalen, dat zij 
rnoet voldoen !\an de voorwaarden, in het 
volgend artikel gesteld, orn de bepalingen van 
de artikelen 56-58 deF Registra tiewet 1917 
buiten toepassing te do<"n blijven. 

6 .. Worden de in· artikel 4 ornschreven goe
deren in het openbaar verkocht door of van 
wege andere personen clan die in de artikelen 4 
en 5 vermeld, clan blijven de bepalingen van 
de artikelen 56-58 der Registratiewet 1917 
buiten toepassing, indien wordt voldaan aan. 
de onder letter a, van het vorig a1·tikel gestelde 
voorwaa,rden en de verkoop~r ten behoeve van 
den Staat ten genoegen van den ontvanger 
zekerheid ·heeft gestelcl voor de behoorlijke vol-

doening van de verschuldigde registratie rechten 
en boeten. 

7. Deze zekerheid zal kuunen worden vers trekt 
in borgstelling, inp,i,ndgeving van ter beuze te 
Amsterda-m verhandelbarE\ effecten en hypotheek 
op hier te lande gelegen onroerend goed. 

8. Het bedrag der te stellen zekerheid worclt 
door den ontvanger bepaald. Hij zal · daarbij 
rekening houden met hetgeen in e·en tijdvak 
van drie maanden vermoedelijk aan- recht van 
registratie in totaa] zal verschuldigd wordeJ:!. 

9. Waar in dit be~hiit sprake is van den 
,,ont~anger",,wordt daarrnede bedoeld de ont
vanger der registratie, die door Onzen Minister 
van Financien is belast met het toezicht ,op 
de openbare verkoopingen van roerer.d~ goe-
deren. 

10. De artiko!en 4-9 zijn niet van toe
passing op verkoopingen door notarissen of 
deurwaarders gehouden. -

11. De wet van den 22 Maart 1917 (Stadts
blad n°. 243), tot heffing van rechten van re
gistratie, treedt in werking met ingang van den 
1 Juni 1917. 

Onze .Minister van Financien is. belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal Worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal wcirden gezonden_ aan 
de Algerneene Rekenkarner. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1917. 
- WILHELl\flN A. 

De 111.inister van, Financien, TREUB. 

(Uitgeg. IQ 111.ei 1917:) 

4 ·Mei 1917. BESLUil', houdende verbod van 
uitvoer v_an alle groentezaden en bloemzaden 
(voor zoo-ve1·re niet reeds verboden). S. 385. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ._ 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van alle groente
zaden en bloernzaden te verbieden; • 

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

Op_ de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van_Financien en vanLandbouw, Nij
verheid en liandel van 25 April 1917, Kabi
net, Litt. K 5?; 

Den Raad Yan State gehoord (advies van 
1 ·Mei 1917, n°. 54); _ -

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Mei 1917, Kabinet, 
Litt. 0 58 ; . ~ 

Hebben goedgevonden en ~erstaan -te be. 
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van 11lle ~roen(ezaden en bloem-
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zaden·- (voor zooverre niet ·reeds verboden), is 
.verboden yan den dag der sfkondiging van 
dit Besluit. 

voor· de rijksveldwachters (brigadier-majoor}t 
op f 1100 's jaars; 

voor de rijksveldwachters (brigadier) op ten 
minste f 1000 en ten hoogste f 1050 's jaars ;· 
vobr de overige rijksveldwachters op ten minste-

Wij behouden Ons· voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen. of in bijzonde,e gevallen _daar
van· ontheffing te doen verleenen. -f· 800 en ten hoogste f ·goo 's jaars . 

. 3. De bezoldiging van de beambten der
rijksveldwacht wordt bij goed gedrag, .bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver verhoogd als 
volgt: 

_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 afschrift 
zar worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1917. 
WILHELMINA.-

De JJ[inistei· van Oorlo_q,- BosBoOM. 

voor de rijksveldwachters (brigadier), na 6-

1 

jaren dienst in dien rang, met f 50 's jaars ;
voor de overige rijksveldwachters, na 6 en 

10 jaren dienst in dien rang, tot f 850 en f 900-
's jaars. 

De 21,[inister van Financien, 'l'REUB: 
De Min. van Landboi,w, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 5 Mei 1917.) 

4 Mei 1917. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van a/le sooi-ten van vogels, zoowel 
le vend als gedood ( voor zooveri·e niet reeds 
ve1·boden).' S. 386. 

4 Mei 1917. 
uitvoer 

(Tekst als S. 385.) 

BEsLUIT, houdende verbod van 
van wijn. S. 387._ 

(Tekst als S. 385.) 

7 lYiei 1917. BESLUIT, tot nadere regeling 
der jaarw-edderi van het personeel ·der 
Rijksveldwacht. S. 388. 

WIJ WILHELMINA, ·ENZ. 

Op de yoordracht van Onze~ Minister van 
Justitie van 4 Mei 1917, 2e afdeeling 0, n°. 507; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. -i. Het Koninklijk besluit van 24 Fe-_ 

.brnari 1910 (Staatsblad n°. 74), zooals dit is 
ge, ijzigd laa tstelijk bij Koninklijk besluit 
van 10 Maart 1916 (Staatsblad 'lo. 116), wordt 
ingetrokken, behoudens de daarin voorkomende 
bepalingen, aangaande de vaststelling van -de 
bezoldiging der rijksveldwachters-rechercheurs. 

2 . . De bezoldiging van 'de distri9ts-comman-
danten, tevens inspecteurs der rijksveldwacht 
en van de beambten der rijksveldwacht, met 
uitzondering van q.e rijksveldwachters-recher-. 
cheurs, wordt vastgesteld als volgt : -

voor de districts-commandanten, tevens 
inspecteurs der rijksveldwacht, op f 2000 
's jaars, met dien verstande, dat de bezoldiging 
bij bekwaamheid, ·geschiktheid en dienstijver, 
telkens na twee jaar dienst in dien rang, met 
f 200 's jaars wordt verhoogd, totdat eene 
bezoldiging van f 3000 's jaars is ber~ikt; 

- 4. De verhoogingen, in de artikelen 2 en 3-
vermeld, gaan, behoudens in de gevallen,_ 
later in dit artikel aangegeven, in met 1 Janu-
ari vari het jaar; volgende op het jaar, waarin 
de gestelde diensttijd is veryuld. 

De tijd, gedurende welken krachtens wet, 
telijk voorschrift militaire dienstplicht moetc 
worden vervuld, komt van rechtswege in aan-• 
merking als diensttijd, geldig voor traktements
verhooging. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de
tijd buiten bezwaar van 's Rijks schatkist 
doorgebracht met verlof, verleend op verzoek 
in het persoonlijk belang van den ambtenaar-
of_ beambte ; . 

voorts blijft, tenzij Onze l'.lfinister van J ustitie
daaromtren t anders bepaalt, als diensttijd. 
buiten aamuerking de tijd, gedurende· welken 
de beambte geschorst is of hem door den· . 
betrokken procureur-generaal, fungeerend di:rec
teur van politie verboden is dienst' te doen. 

In die gevallen wordt de verhooging verleend, 
met den eersten dag -der maand, volgende op, 
die, waarin de daarvoor gestelde tijcf in-werke~ 
lijkan dienst doorgebracht, is verstreken,. 
behoudens echter, dat de verhooging niet 
vroeger· kan· ingaan dan krachtens het eerste-
lid van dit artikel kan plaats •hebben. _ 

De toekenning van traktementsverhooging· 
geschiedt door Onzen voornoemden Minister, 
die ook beslist omtrent latere toekenning. 
van eene verhooging, welke op den· gestelden· 
tijd onthouden moest worden, omdat aan de· 
voorwaarden van toekenning niet werd voldaan_ 

Tenzij er redenen zijn om dienaangaande
anders te handelen, wordt, voor het gevat 
eenige periodieke -verhooging later· is verleend 
dan bij artikel 3 is aangegeven, de verdere -
periodieke verhooging evenzeer- dienovereen
komstig later toegekend. 

5. Het tijdstip voor verleening van trakte-
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ment~verhooging kan wegens bijzondere ver
diensten _ of in het belang van• _den dienst, 
worden vervroegd. 

Bij -benoeming kan_ eene bezoldiging worden 
toegekend, ho6ger dan de aan den rang verbon
den jaarwedde, <loch thuisbehoorende in• de 
schaal der periodieke verhooging. 

De. aldus verkregen bezoldiging wordt,_ zoo 
daaromtrent niet anders wordt beschikt,.-voor 
toekenning van de naaste en de daarop _ volgende 
periodieke verhoogingen beschouwd als ver
kregen dt>or regelmatige periodieke verhooging 
na den daai:voor gestelden diensttijd. 

Wat betreft de toepassing van de betalingeri 
van dit artikel wordt beschikt ten aanzien 
van de districts-commandanten, - tevens in
specteurs der rijksveldwacht, door Ons, en 
overigens door Onzen · voornoemden Minister-. 

6. Voor zoovei: de bezoldiging van:· de bij 
het in .)Verking treden van dit besluit in dienst 
zijnde districts-;iommandanten, tevens inspec
teurs der rijksveldwacht, ii'.\ -verband met den 
door hen in <lien rang volbrachten cliensttijd, 
lager is dan zij naar de bij artikel 2 gestelde 
regeling_ zou kunnen bedragen, wordt zij, 
behoudens de in dat artikel gestelde voorwaar
den _ voor traktementsverhooging met ingang 
van het tijdstip van-inwerkingtreding van dit 
besluit verhoogd tot het bedrag, dat volgens 
de schaal der perfodieke verhooging volgt op 
de ge~oten bezoldiging. 

Voor d_e beambten der .rijksveldwacht· wordt 
de :bezolcliging met in gang van· datzelfde tijd
stip, onder de voorwaarden als bij dit besluit 
aangegev_en, vastgesteld op het bedrag, als 
volgens de regeling van artikel 3 is bepaald. 

7. Dit besluit wordt geacht te zijn in werking 
getreden met 1 Januari 1917. 

Onze Minister van Justitie is belast _met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in he.t 
Staatsblad zal warden opgenomen· ~n waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan Onzen 
Minister van Fi1mncien en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Mei 1917. 
- WILHELMINA. 

De 1Winister van Justitie, - B. ORT. 

(Uitgeg. -14 Mei 1917.) 

Gelet · op art. 93, derde lid, der Kieswet ; 
-Heeft goedgevonden : 

na ingewonnen advies van Gedeputeerde 
Staten van Friesland, te bepalen, dat in _het 
•kiesdistrict voor de verkiezing van leden van_ 
den raad der gemeente Sneek de zitting van 
het hoofdstembureau, tot. het vaststellen van 
den uitslag der verkiezing, gehouden wordt on
middellijk- na afloop van de' werkzaamheid, be
doeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

's-Gravenhage, 8 Mei 1917. 

Voor den Minister, 

De· Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

_9 Mei 1917. BESLUIT, betreffende wijziging van 
het Kgninklijk besluit van 10 November · -
1892 (Staatsblad n°. 253), zooals dat is ge
wijzigd bij de, Koninklijke besluiten van 
5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147), 17 Ja
riuari 1898 (Staatsblad n°. 22), 24-Jrini 1898 
(Staatjblad ,n°. 149) en 16 December 1902 
(Staatsblad n°. 222), van welk gewijzigd Ko
ninklijk besluit de tekst is bekend gemaakt 
bij hot Koninklijk besluit van 19 Februari 
1903 (Staatsblad n°; 78), en zooals deze tekst 
wederom is gewijzigd- bij de Koninklijke be
sluiten van 9 September 1910 (Staatsblad 

· n°. 279), van 26 Juni 1911 (Sln,atsblad n°. 
196) en van 28 Oct9ber 1915 (Staatsblad n°. 
442), houdende o. a._ vaststelling der regle
mentaire bepalingen ·tor uitvoering van de 
wet betrekkelijk de Inkwartieringen en het 
onderhoud van het krijgsvolk en de trans
porten en leverantien voor de legers of ver
dedigingswerken van het Rijk" gevorderd, 
van deri 14den September 1866 (Staatsblad 
no. 138), zooals die wet is gewijzigd bij de 
wetten van 29 Maart 1877 (Staakblad 
n°. 53), van 15 April 1886 .(Staatsblad 
n°. 64), van 10 Mei 1890 (Staat.sblad n°. 83) 
en van 22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 175). 
s. 389.-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

8 Mei 191 7. BESCHIKKING van den Minister 
van Binuenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in verband 
met verkiezing van leden van den ~aad der 
gemeente Sneek. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken, alsmede van _Onze 
Ministers van Landbouw, Nij'verheid en Handel, 
van Financien, van Marine en van Koloni8n, 
dd. 13 Januari 1917, Kabinet, Litt. Q 6; van 
20 Januari 1917; n°. 481, Afdeeling Binnen
fandsch Bestuur, van 26 Januari 1917, Directie 
van den Landbouw, n°. 1722, 2de Afdeeling; 
30 Januari 1917, n°-. 177, Generale Thesaurie;. 
van 5 Februari 1917, Bureau S, n°. 51 en 
7 Februari 1_917, 7de Afdeeling n°. 5; 

De Minister van Sta.at, :Minister van Binnen
lanclsche Zaken ; 



I_ 

1917 9 l\i EI. 250 

Den Raad van State- gehoord (advies van 
20 llfaart 1917, no. 25) ; · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 April 1917, VIIIste 
Afdeeling n°. 29; van 14 April 1917, no. 3102, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; van _23 
·April. 1917, Directie van den Landbouw, n°. 
10759, 2de Afdeeling; van 25 · April 1917, 
n°. 169, Generale Thesaurie; van 1 Mei 1917, 
Afdeeling _S, n°. 71 en van 5 Mei 1917," 7de Af
deeling, n °. 9 ; 

Overwegende, dat de ondervinding heeft ge
leerd dat het wenschelijk is .om wijziging te 
brengen in den sedert herhaaldelijk gewij°zig'den 
tekst van het Koninklijk besluit · van 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals deze 

·' is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
19 Februari 1903 (Staatsblad n°. 78), en sedert 
weder is gewijzigd bij de Konin)tlijke besluiten 
van 9 September 1910 (Staatsblad n°. 279), 
van .26 Juni 1911 (Staatsblad n°. 196) en van 
28 October 1915 (Staatsblad n°. 442) ; 

Hebben goedgevonden en verst~an 
te bepalen: 
dat in voormelden gewijzigden tekst de 

navolgende wijzigingen worden aangebracht: 
Art.· 8. In het eerste lid van punt 7°. a. ver

vallen de woorden ,,de terugreis daaronder be
grepen". 

De slotzinsnede van punt 7°. a. wordt ge-
lezen: · 

,, Voor de terugreis worden alleen de te betalen 
to!-, brug- en veergelden vergoed''.. 

Het laatste lid van het artikel, ·beginnende 
met de woorden: ,,Op de in dit artikel bedoelde 
wagens ..... " vervalt en in de plaats daarvan 
worden gelezen : 

,,Op de in .dit artikel bedoe!de wagens of 
karron ihoet ten minste ku!lllen worden geladen : 

op een wagen met twee paarden 500 ILG. 
of 8 man; 

op een- wagen of een kar met een paard 
350 K.G. of 5 man; 

terwijl niet mag worden geeischt, dat meer 
zal worden geladen 

op een ·wagen met twee paarden dan 1000 
K.G. of 16 man; 

op een wagen of .een kar met een paard dan 
500 K.G. of 8 man. 

De Minister van Oorlog is bevoegd in btzon
dere omstandigheden d~ schadeloosstellir gen, be
doeld. in punt 7°. van dit artikel, te verhoogen". 

Art. 11. Voor: · 
. ,,behoudens hetgeen bij artikel 27 van dit 
besluit is bepaald omtrent de levering van 
paarden'' 

wordt gelezen : 
,, behoudens · hetgeen, bij artikel 27 van di t · 

besluit is bepaald omtrent de levering van 
paarden, wanneer · deze geschiedt naar de 
regelen, vastgesteld bij de artikelen 13 tot en -
met 34 van dit besluit". 

Tusschen artikel 34 en artikel 35 wordt in
gelascht ·een nieuw _artikel ·34bis, luidende : 

· Art. 34bis. Met -machtiging van Onzen Mi
nister van Oorlog kan bij eene vordering van 
paarden krachtens artikel 32 der wet na den 
dag in het oproepingstelegr'am vermeld zoo 
noodig Worden afgeweken van de bepalingen, 
vervat in de artikelen 32, 33 en 34 van dit 
besluit. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenland
sche Zaken, .van Landbouw, Nijverheid on 
Handel, van Financien, van, Marine en van 
Kolonien · zijn, -ieder voor ;rnoveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit beslu.i,t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarva_n afschrift zal worden gezonden aan. 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Mei 1917.
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De .Minister van Staat, 

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

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

De 1l1inister van Financien, TREUB. 
De jyJ-inister van .Marine, J. J. RAMBONNET. 
De jyJinister van J(olonien, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 21 Mei 1917.) 

9 Mei 1917. BESLUIT, tot onteigening van 
een gedeelte grond, welks bezit, voor het 
m~ken van een batterij ten behoeve van 
de verdediging der · Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie, vereischt wordt. S. 390. 

9 Mei 1917. BESLUIT, waarbij de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 184), hou
dende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, van toepassing wordt verklaard 
op meningitis cerebrospinalis epidemica. 
s. 391. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Qverwegende, dat meerdere gevallen van 

meni]lgi tis cerebrospinalis epidemica in het 
Rijk voorkwamen ; 

Gelet op art. 1 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Sta_atsblad n°. 165); 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 

- ________ ·....:::..____ ________ _ 

_I 

! 
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Staat, llfinister - van Binnenlandsche Zaken 
van 14 Maart .1917, n°._2806, Afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
F April 1917, no. 21); 

1907 (Staatsblad n°. 57) g3wijzigde Koninklijk 
besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 106); 

Den Raad van State gehoord (advies Vlj,n 
-17 April 1917, ·n°. 22); 

Gelet op het nader rapport va,n Onzen Mi
nister van Staat, Miriister'van Binnenlandsche 
Zn,ken van 27 April 1917, n°. 5138, Afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 

-Robben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 (Staats

blad n°. 134), houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke 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 epide
mica. 

2. De voorschriften, die in de artikelen 11, 
16 en 22 van de wet van 4 December 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 ti:eedt in werking met ingang 
, -rnn den tweeden dag na dien der dagteekening 

·van het Staatsblad en de Staatscourant, waarin 
het is geplaa tst. 

Onze Minister- van Binnenlandsche Zaken is 
!Jelast met de uitvoerin'g van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Stap,ts
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
:State. , 

's-Gravenhage, den 9den Mei 1917. 

WILHELMINA. 

De Jvl inister van Staat, 
Jvlinister van Binnenlandsche Zaken, · 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 J.fei 1917.) 

9 llfei 1917. BESLUIT, tot aanvulling van het 
. bij Koninklijk besluit van 30 April 1906 
(Staatsblad n°. 101) en bij Koninklijk be
sluit van 25 F~bruari 1907 (St.aatsblad 
no. 57) gewijzigde Koninklijk- besluit van . 
21 Ju~i 1887 (Staatsblad n°. 106). · S. 392. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van ·Binnenlandsche Zaken, 
van 16 Maart 1917, n°. 3678/3, afdeeling 

· Onderwijs ; 
Gelet op artikel 13 der hooger-onderwijswet ; 
Q;ezien bet .bij Onze besluiten van 30 April 

1906 (Staatsblad n°. 101) en ,an 25 ,-Februari 

Gelet -op het nader rapport· van Onzen 
voornoemden Minister van 27 April 191-7, 
n°. 5848, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden- en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Na artikel 9 van het bij Onze besluiteii 

van 30 April 1906 (Staatsblad n°. \01) gewij
zigdo Koninklijk besluit van 21 Juni 1887 
(Staatsblad n°. 106) -worden ingevoegd drie 
nieuwe artikelen,. luidende als volgt : 

Art. 9bis. ,,Zij, die met goed gevolg hebben 
afgelegd het voorbereidend examen, bedoeld 
in artikel 13, vierde lid, der wet op het Notaris
ambt, zijn bij het in artikel 12 der hooger
ondc~wijswet omschreven examen vrijgesteld · 
van het examen i'l de afdeelingen III, IV, en' 
Va 1, en b, van artikel 2." 

Art. 9ter. ,,Zij,' die met goed gevolg hebpen 
afgelegd het exame'l ter toela ting tot de 
Hoogere ICrijgsschool, zijn bij het in artikel 
12 der hoog3r-ond, rwijswet omschreven exarl!-en 
vrijgesteld v3:n- het examen in de afdeelingen 
Illa, en IV van artikel 2." 
_ Art. 9quater. ,,Zij, die met go~d gevolghebben 

afgelegd het eindexamen va:1 de Cadettenschool 
of het toelatingse:ii:amen tot de Koninklijke 
Mili taire Academie, zijn bij het in artikel 12 
cler hooger-onderwijswet omschreve;1 · examen 
vrijgesteld van 'het examen in de afdeelingen 
III, IV en V van artikel 2." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ts 
belast m~t de uitvoering van dit bes]uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan af~chrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Mei 1917. 
, WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
. Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 24 Mei 1917.) 

9 'Mei 1917. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Een duurtetoeslag maakt geen dee! uit 

van de jaarwedde. Een- raadsbesluit tot 
toekenning van een duurtetoeslag aan het 
onderwijzend personeel behoeft mitsdien 
niet de goedkeuring van Ge~.- Staten. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.-
Beschikken.cle op het beroep, ingesteld door ., 

A. van l\:Ieeteren en vier ancleren, onclerwij zers 



1917 10 MEI. 252 

en onderwijzeressen bij het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente Giessendam, tegen 
het besluit van Gedepuwerde Staten van 
z{rid-Holland van 25· September/2 · October 
1916, B. n°. 1898 (4° Afdeeling) G. S. n°. 16/2 
waarbij goedkeuring is verleend aan het bes_luit 
van den Raad der gemeente Giessendam van 

. 29 Juli 1916 tot toekenning van een duurte
toeslag over 1916 aan de onderw:ijzers en onder
wijzeressen der openbare lagere scholen, wier 
ja_arwedde minder dan _ f 800 bedraagt ; 

_Den Ra:ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1917, n°. 60; 

Op de voordracht van onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 April 1917 n°. 5305 afcleeling Onclerwijs; 
. Overwegende : dat de Raad in zijne verga
dering- v~n 29 Juli 1916, naar aanleiding van. 
een verzoek om met het oog op de buitengewone 
dure tijden maatregelen te willen treffon clat 
de salarissen van het onderwijzend personeel 
aa~ de openbare lagere scholen word.en herzien, 
en overwegende dat het wenschelijk is in deze 
buitengewone .tijdsomstandigheden door toe
kenning van een_ cluurtetoeslag voor een deel 
der_ onclerwijzers aan hunne minder gunstige 

- salarisregeliD.g tegemoet te komen, besloot aan 
diegenen der· onderwijzers en onderwijzeresseri 
wier jaarwedde minder dan f 800 bedraagt, eer. 
duurtetoeslag toe te kennen van f 50 per persoon, 
voor het dienstjaar 1916 en halfjaarlijks uit te 
betalen; 

dat Gecleputeerde Staten bij besluit van 25 
September/2 October 1916 dit raadsbesluit 
hebben goedgekeurd; 
· dat de appellanten, van dit bes]uit bij Ons 

in beroep gekomen, aanvoeren ciat daarmede 
eene onbillijkheid wordt begaan ; 

clat toch zij, die het hoogste aantal dienst
jaren in de gemeente hebben en daardoor iets 
meer clan f 800 verdienen, nu van den d~urte- · 
toeslag zijn _ uitgeslote~ ; clat a'e regeling der 
jaarwedden slechts f 25 in maximum gaat boven 
het minimum in de wet genoemd; zoodat qok 
voor de ouderen, d~e in ten minste even groote 
zoo niet grooter financieele moeilijkheden ver
,keeren, een salarisverhooging even onontbeer
lijk _is als voorde jongerenin dienstjaren; dat zij 
eene regeling wenschen vastgesteld te zien zooaJs 
onlangs in de gemeente Sliedrecht is gemaakt; 

Overwegencle : dat ingevcilge artikel 26, lid 9, 
der Lager On_derwijswet de jaarwedden der 
onderwijzers door den gemeenteraad onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten worden ge-

·. ~egeld ; - · 

dat de verleende duurtetoeslag geen deel 
uitmaakt van de jaarwedde en mitsdien het 
besluit van den Raad van Giessendam tot toe
kenning van een duurtetoeslag aan een deel 
van het onderwijzend personeel; de goedkeuring 
-va~ Gedeputeerde Staten_ niet behoeft ; 

Gezien · de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben gciedgevonden en verstaan: 
· met vernietiging van het besluit van Gedepu

te_ercle Staten van Zuid-Holland van 25 Sep
tember/2 October 1916, te verklaren· dat het 
besluit van den Raad der gemeente Giessendam -
van 29 Juli 1916 tot toekenning van een duurte·
toeslag over 1916 aan de onderwijzers en oncier
wijzeressen der openbare lagere scholen, wier 
jaarwedcle minder clan f 800 beclraagt, de goed
keuring van Gedeputeerd_e Staten niet behoeft. 

Onze llfinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

10 Mei 1917. ·BESLUIT, betre:ffende de sterkte 
van de lichting der zeemilitie van 1918. 
s. 393. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Marine van 7 Mei 1917 Afdeeling B n°. 79; 
Geiet op artikel 4; tweede en vierde lid, 

der Militiewet (Staatsb/,ad 1912 n°. 21) en_ op 
de artikelen 7 en 9 der wet van 22 Februari 
1917 (Staatsblad n°. 224); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat van de lichting der militie 

van 1918 890 man zullen worden ingelijfd bij 
de zeemili tie. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van di t besluit, da t in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. · · · 
- 's-Gravenh'.1'ge, den_ IOden· Mei 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van .. iJiarine, J. J. RAMB0NNET. 

(Uitgeg. 24 .iJiei 1917.) 

10 Mei 1917. BESLUIT, tot w.ijziging vau 
het Koninklijk besluit van den 15den 
April 1914 (Staatsblad n° .. 176) gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1917 
(Staatsb/,ad n°. 235), houdende vaststel
ling van voorschriften ten aanzien_ van 
ambtenaren·en bedienden bij de Algemeene 

-Rekenkamer. S. 394. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrachtvan de Algemeene Beken

kamer van den 23sten April 1917 la X R. S. 
en op het rapport van Onzen Minister van-

__ .'.:l_ ___ ,_ 
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Financien van 7 Mei 1917, n?. · 128 (Generale 
Thesaurie); 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
te wijzige_n en aan te vullen Ons besluit van 15 
April 1914 (Staatsblad n°. 176) gewijzigd bij Ons 
besluit van 12 Maart 1917 (Staatsblad n°. 235); 

Hepben goedgevonden en verstaan : 
.Art. 1. In de eerste zinsnede ·van artikel 8 

v~n Ons besldt >:an 15. April 1914 (Staatsblad 
n°. 176) gewijzigd bij Ons besluit van 12 Maart 
1917 (Staatsblad n°. 235), vervallen de woorden : 
,; e'n bij een Depar~ement van Algemeen 
Bestuur". 
- Na het eerste lid_ van het in het vorige lid 

bedoeld )- _artikel 8 worden de volgende twee 
leden ingevoegd. 

,,Diensten bij een Departement van Alge
m£en Bestuur bewez~n, komen voor periodieke 
verhoogingen in aanmerking voorzooveel zij 
volgens Ons besluit van_ 21 April 1913 (Staats
bl,a_d no. 136), houddnde _ vaststelling van be
palingen omtrent de wijie van b°enoeming en 
bevordering van de ambtenaren en bedienden 

'bij de Departemente_n van Algemeen'Bestuur, 
bij zoodanig Departement ~ouden in aanmer
king -komen. 

Diensten, bij een anderen t'ak van Staats

Financien van den 7den Mei 1917, n°.: 142, 
afdeeling Registratie en Vermogensbelasting; 

Gelet op artikel_ 27 der wet van den 27sten 
September 1892 (Staatsblad n°. 223) op de ver
mogensbelasting ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Met ingang van 1 Juni 1917 in te trekken 

de · aanwijzingen; gedaan bij Ons besluit van 
4- December 1908, n°. 51; 

2. Met ingang van dienzelfden datum de 
directeurs der registratie en domeinen, elk
in zijne directie, aan te wijzen als de hoofd- -
ambtenaren der regi_stratie, die overeenkomstig 
artikel 27 de~ wet van- 27 September 1892 
(Staatsblad n°. 223) op ·ae vermogensbelasting, 
zullen_ belast zijn met het verleenen van de 

-daarbij bedoelde machti_gingen. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetw-'llk in de 
Staatscourant en in het Staatsblad zal :worden 
gepl~atst en waarvan af~chrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer._ 

's-Gravenhage, den lOden Mei 1917. 
- WILHEL:MINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 18 Mei 1917.) 

dienst· bewezen, welke gelijksoortig zijn met 13 j}Jei 1917: BESLUIT, tot wijziging van het 
die der in artikel -1 bedoelde ambtenaren en besluit van 30 - JVIaart '1904, houdende 
bediend3n, komen voor periodieke verhoo- nieu!"e bepalingen omtrent deambtenaren 
gingen in aanmerking alsof die diansten bij der directe belastingen; invoerrechten- en 
·de Algemeene Rekenkamer waren bew,zen." ·accijnzen . 

• OVERGANGSBEPALING: - WrJ WILHELMINA, ENZ. 
2. _,,Voorzooveel bij de toekenning van peri- Op de voordracht van Onzen Minister van 

odieke tr~ktementsverhoogingen reeds rekening Financien van 14 Mei 1917, n°. llO,- afdeeling 
is gehouden met bij een Departeme~t van Personeel ; 
Algemeen Bestuur bewe2,en diensten, komen die Hebbengoedgevondenen verstaante bepalen: 
diensten ook bij volgende periodieke ti;akte- Art. 1. Tusschen het eerste e_n tweede lid 
mentsverhoogingen in · aanmerking, on ver- van artikel 157 van Ons besluit van 30 Maart 
schillig in welke hoedanigheid zij zijn hewezen." 1904, no. 19, zooals dit bij Iatere besluiten is 

Onze Minister van Ftnancien is belast met gewijzigd wordt als nieuw twe_e,cie lid ingevoegd : 
de uitvoering van dit -besluit, hetwelk in bet De hierbedoelde kommiezen-verifi9ateurs zul
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan- .len, vo·_or zoover zij tot verificateur berioembaar 
2,fsc_hrift zal worden gezonden aan deAlgemeene zijn, bij de vervulling van vacatures gaan voor 
Rekenkamer: - de konimiezen-verifi9ateurs, bedoeld in artikel 

's-Gravenhage, den !Oden Mei_ 1917. 59 b met minder diensttijd,als zoc:idanig. 
WILHELMINA. In het laatste lid van genoemd artikel 

De .Minister van Financien, TREUB. worden de woorden ,,Ten aanzfon van de hier-
(Uitgeg. 14 Mei 1917.) bedo,elde kommiezen-verificateurs", vervangen 

10 Mei 1917. BESLUIT, tot aanwijzing van den 
hoofda_mbtenaar, bedoeld in art. 27-der wet 
van _den 27sten September 189_2 (Staatsblad 
·no. 223) op de. vermogensbelasti_ng. S. 395, 

. WLT WILHELMINA, ENZ. 
_-_ Op de voordracht van Onzen l\!Iinister van-

doo;r : Ten aanzien ~an hen.. -
2. Dit besluit treedt in werking 1 Juli 1917. 
Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 
's-Graveuhage, den 18den Mei 1917. 

WILHELMINA . 
De j}J inister -van Financien, TREUB; 
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14 JJ,Jei 1917. BESLUIT, tot naamsverandering 
van het. grenskantoor Augustinus jn 
Siebengewald,. - S. 396. 

.wr_.r WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracbt van Onzen Minister :van 

Financien van 10 Mei. 1917, n°. 154 (In·voer-
recbten); · 

Herzien bet Koninklijk besluit van 8 Fe
bruari 1841 (Staatsblad n°. 8) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· te bepalen, dat het bij voormeld besluit 
gevestigd grenskantoor aan den Augustinus 
voortaan- den naam zal dragen van Siebenge-
wald. · 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Mei 1917 .. 

WILHELMINA. 

De 111inister van Financien, TREUB, 

(Uitgeg. 4 Juni_ 1917.) 

14 Mei 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Beteekenis van ,,gebeel afgesloten" in 

art. 12 Jachtwet. 
Openingen in het gaas, ·waarmee bet 

land was afgerasterd. - Voor cle toepas
sing van dit artikel wordt de eisch van 
geheele afsluiting gesteld, onverschillig of 

. de afsluiting juist voor de diersoort, di~ 
gej{!agd wordt, een beletsel tot binnen
komen vormt. 

J acbtwet art. 12. 

Voorzitter: Mr. A. 3'1. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. s. Gratama, .A.. J. L. Nijpels, 
H. }\L A. Savelberg en J. KGster_s. 

F. K., enz., requirant van cassatie tegen een 
vonnis der Arr.-Recbtbank te Zierikzee van 
27 Feb:riari 1917, waarbij in booger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van: den 
Karitonrech~er te. Zierikzee van 7 December 
1916, de requirant werd schuldig verk!aard aan -, 
,,het jagen zonq.er akte in eens anders jachtveld 

. zonder schriftelijk bewijs van vergunning, huur 
of _pacht van den rechthebbende op d:ctt jacht
veld, gepleegd terwijl nog geen 12 maan'.den 
zijn verloopen: sedert eene veroordeeling van 
beklaagde wegens overtreding der verordenin
gen op· de jacht onherroepelijk is geworden", 

", en waarbij hij·met toepassing van de artt. 1, 2, 
·\ 40, 41, 44, 45 der Jagtwet, in verband met de 

'-, artt. 10 en 11 der Wet van 15 April 1886 (S. 64) 
'e,n de artt. 23, 34en 91 Sr.;werd veroordeeld tot 

betaling van twee geldboeten van f 10 en ver
vangende hechta"nis ten aanzien van iedere 

. boete, gedurende 10 dagen, met verbeurd
verklaring van liet niet in beslag genomen 
geweer, antler bevel om dit uit te leveren of te 
betalen een bedrag van f 10 en vervangende 
hechtenis te dier zake van tien dagen. 

Conclusie van den. Advocaat-Generaal Mr. 
-Tak. ,· 

Het voorgesteld cassatiemi.ddel; luidend!) : 
,,Schending, althans verkeerde tcepassing, van 
art. 12 der Jachtwet", verwijt het beroepen 
vonnis ten onrechte niet gelet te hebben op 
het feit, dat requirant in zijne omrasterde bouw
hoeve op fazanten ZOU hebben gejaagd, waarom 
hij niet strafbaar zoti zijn ·wegens gemis van 
akte, daar dit wild zich ,als vogel niet aan af-
rastering stoorj;. ' 

· Ik acht de grief ongegrond. Immers genoemd 
art.12 eischt slechts d3:n geen j achtakte van den 
eigenaar eener bouwhoeve, indien zij door 
muren, schuttingen, rasters of grachten geheel 
afgesloten is, zonder dat daarhij _de _wildsoort, 
die gejaagd wordt, in aanmerking komt. Aan
gezien nu feitelijk werd vastgesteld, dat de aan
ge brachte afrastering te wenschen overliet, werd 
derhalve terecht de ingeroepen straffeloosheid 
verworpen. 

Ik concludeer ruitsdien tot verwerping dezer 
voorziening. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Kosters; 

Gelet op het ruiddel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie cori.cl., adv.-[en) ; 

0., dat ten laste van reqU:irant, met quali
ficatie en strafoplegging als vermeld, bewezen 
is verklaard : 

dat liij in den middag van 18 October-19.16 
te onistreeks 12 uU:r onder_ de gemeente Haam
stede heeft gejaagd in het :veld op een -perceel 
bouwland in eigendom toebehoorende aan hem•, 
beklaagde, en in jachtrecht aan Mr. J. F. 
van der Lek de Clercq, hebbende hij uit een 
schietgeweer een schot gelost, op ee:o.- fazant, 
welke zich_ aldaar bevond, zulks zonder voorzien 
te zijn van eene daartoe ·betrekkelijke akte, 
het consent in art. 16 of de buitengewone 
macbtiging in art,. 26 der Jagtwet bedoeld, noch 
van een schriftelijk bewij~ van vergunning, huur 
of pacht van den eigenaar of rechthebbehde van 
de jacht, eeri _en antler, terwijl requirant bij 
von,nis van het Kantongerecht te Zierikzee van 
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l December 1915 bij verstek gewezen, is' ver
oordeeld tot eene geldboete van f 1,. subsidiair 
twee dagen hechtenis, wegens overtreding der 
Jagtwet, welk vonnis na gedaan verzet op 
2 Februari 1916 op tegenspraak gewezen, is 
bekrachtigd, tegen welk vonnis geene. hoogere 
voorziening is ingesteld ; 

-0. _ten aanzien van het middel : 
dat bEj.kens .de toelichting het middel in ·de· 

eerste plaats hierop berust; dat _ de requirap.t 
het ten laste gelegde en bewezen feit gepleegd 
heeft in den geheel afgesloten tuin- en bouwhof, 
die zijn eigendom is en dus ten deze toepassing 
had moeten vinden art. 12 der Jagtwet, hou'. 
dende, dat geene jachtakte noch buitengewone 
_machtiging wordt vereischt voor het jagen door 
den eigenaar of rechthebbende in lust- of bouw
hoven of buitenplaatsen, door muren, schuttin
gen, rasters of grachten geheel .afgesloten ; · 

0., dat naar aameiding. van requirants gelijk
luidende verdediging in hooger beroep, de 
Rechtbank heeft overwogen, dat dit verweer 
hem niet kon baten, daar de getuige Jonker, 
op grond van eigen waarneming heeftverklaard, 
dat het bewuste perceel bouwland we! met gaas 
was afgerasterd, maar dat bij e;n der hekken het 
gaas niet aan ·het hek aans!oot, doch groote 
openingen had, en- .dat in het · gaas der verdere 
_afrastering. verscheidene c,peningen voorkwa
men, waardoor zeer gemakkelijk · wild naar 
bfonen kon komen ; 

dat daarmede feitelijk en in cassatie onaan
tastbaar is komen vast te staan, dat het be
doelde bouwland van den requirant niet ·door 
gaas geheel was afgesloten en het mddel dus 
feitelijken grondslag mist ; 

0., dat verder in de toelichting van het 
middel wordt betoogd, dat, waar requirant 
geschoten heeft op eenen vogel, die blijkbaar 

· over de afrasteringen niet daardoorinhet bouw
]and was. gekomen, de Recht bank had moeten 
beslissen, dat de openingen in het gaas zoodanig 
waren, dat niet wild, maar een fazant daardoor 
kon · konien ; 

dat echter ook deze grief ongegrond is, 
daar. voor de toepassing van voormeld art. 12 
de eisch van geheele afsluiting door de wet 
gesteld wordt, zonder dat daarbij de diersoort, 
die gejaagd wordt, in aanmerking komt en 
onverschillig, of de afsluiting juist voor die 
diersoort een beletsel tot binnenkomen vormt ; 

0., dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiderl.; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 .Mei 1917. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente 
Blaricum van 30 April 1917, strekkende 
tot vaststelling van eene verordening, als be
doeld in-art. 4, sub 2, der Hinderwet. S. 397. 

Geschorst tot -30 April 1918. 

15 J1iei. 1()17. KoNINKLIJK BESLUIT. , 
Voor eene luchtgasinstallatie is eene 

vergunning · naar de Hinderwet vereischt, 
als vallende deze inrichting onder.art. 2 IV 
der wet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingeste~d door 

Dirk lVlinnes te Hypolitushoef, gemeente ·wie
ringen tegen het besluit van B. en W. van Wie
ringen van 21 September 1916, waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot oprichting van 
eene inrichting voor het maken van luchtgas 
en het bewaren van ten ·hoogste 100 L. benzine 
in het perceel gelegen te Hypolitushoef, kad. 
bekend gemeente Wieringen, sectie C, n°. 3126 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1917, n°. 34; -

Op de v:oordracht van Onzen. Minister van 
Landbouw, Nijverheid en. Handel van 11 · Me1 
1917, n°. 279H, afdeeling Arbeid.; 

Overwegende : dat B. en W. hebben over
wogen.dat tqen in 1910 verscheidene kleine gas1 
installaties te Hypolitushoef in werking werden 
gebracht en het te voorzien was dat. nog een 
belangrijk aantal zouden yolgen, door de ge: 
meente Wieringen een acetyle_engascentrale is 
gesticht, in de eerste plaats om het stfo_hten van 
al dergelijke kleine installaties te voorkomen, 
welke met het oog op het daaraan verbonden 
gf)vaar in-de bebouwde kolll van het dorp niet 
toelaatbaar werden geacht; dat sedert het 
stichten van de gascentrale, het onderhavige. 
verzoek het eerste verzoek is geweest om ver
gunning tot het stichten van eene gasinstallatie 
te Hypolitushoef, terwijl het aantal aanslu:i~ 
tingen aan de gasfa briek van 46 gestegen is. 
tot 104, zoodat daarvan thans een vrij algemeen 
gebruik wordt gemaakt; dat aan e]ke gasin
stallatie. gevaar, nl. ontploffings- en brandge
vaat, is verbonden, waaraan door het stellen 
van voorwaarden niet is tegemoet te komen· ;. 
dat daarom, nu de bewoners der bebouwde kom. 
van Hypolitushoef zich van acetyleengas 
kunnen voorzien, het stichten van kleine gas
installaties aldaar dient te worden voorkomen; , 

dat van het besluit van B. ·en W. Dirk , 
Minnes bij Ons in beroep is gekomen,.in hoofd- · 
zaak aanvoerende dat hij . alleen vergunnip.g· 

; 
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• heeft gev:raagd omdat in .de· inrichting. benzine aangevoe:rd, onmiddellijk bij aanko'i:nst worden 
zal warden bewaard ;.dat eene·inrichting;'.waar geledigd'in het. voorraadvat ;. - . -
lucb.tgas·wordt geniaakt, niet onder de ~inde;- 4°. .dat door middel_ van een pneumatisch 
wet valt, orb.dat, dit gas niet door droge distil- peiltoestel gelege11heid moet besta:i,n om boven
latie :wordt- verk'regen; ~ -- gronds de hoegroothetd van _den _zich in het 
. -dat. bij-de weigering· van B. en W. vr~e_wvoor vdorraadvat_ bevindenden ·voorraad.af te lezeir; 

·-mededin.ging heeft voorgezeten en dat, ina.ien -· 5°. dat h_et vertrek; waarin de gasgenerator • 
.het gemee.ntebestu11r de oprichting .van parti- wordt geplaatst,. ·nioet- zijn voorzien· van· een 
--0uliere_ gasinstallaties in de bebouwde kom wil ,.•bra11d vrij~n · vloer, terwijl- !iet -toestel moet 
tegen,gaan,. dit· aan ,de hand van het bepaalde . rusten op een voet van. metselwerk of beton ·; 
in arbikel 4 ·aer Hindei:wet bij plaatselijke_ ver- d~t voorts de. wanden en zoldering met brand.-
.orderiing_ had dieneh te geschieden:; · · vrij materiaal nioeten· worden bekleed ; dat in 
. Ove:rwegende : dat de aanvra~g betrett een.e ee.n der _buitenwanden een raam·worde geplaatst 

Juchtgasinstallatie "allende · o!lder art .. 2 IV· waarvall· het bovengedeelte. beweegbaar . is, 
der Hinderwet en het verzoek. om ·vergunnirig- terwijl._op ten hoogste· 0.10 J\'[: boven ·de vloeren 
mitsdien te_recht.cloor B. en W. aan de Hiµder:.C en onder- de plafonds. in de buitenwanden te
·wet is getoetst ; · · zamen vier ventilatieopeningen moeten worden 
- _ 'dat de vergunriing evenwel ten; O!lrechte is ·aangebracht, voorzien. van _roo_sters, elk groot 
;gew:eigerci ;'. . . . 0.12 bij.Q.20 M,; . 

dat immers.uit een naar aanleiding- van het 6.0 .. _dat:in' het _vertrek; waarin de. generator 
bij de opeil.bare behandeling der zaak voor ._de wordt _ geplaatst, · n:immer vuur eri geen antler' 
_Afde~ling .van den Raad van_ State voor _de dan behoorlijk·ge'isoleerd kunstlicht aanwezig 
Geschillen-•va11·Bestuur namens-den appellant mag zijn,_ terwijl zich in de orimiqdellijke na

.aangEJ;oerde uader ingesteld deskundig onder- .bijheid·van-deri generator zal moeten bevinden 

.zoek is geblekeu g.at door het stellen van de eene·hoeveelheid zand van ten minste 0~250 1\13 •. 

,hier!mder :i,angegeven voorwaarden ·aan _het _ met doelmatige scb:op; ·. __ - · . - . 
. bezwaar . ontleend aan vrees voor. ontplo:ffing- : met bepaling wijders dat-de inrichting moet 
-~n brand k;n worden tegemoet ·gekomen ;. zijn _;oltooid en in. werking gebracht .binnen 

·. · _, Gezieri·d·e Hinderwet; _ zes maanden na.dedagteekeningvandit,besluit._ 
Hebl:ien goedgevonden ei1:veritaan: Orize Minister van Landb.ouw, Nijverheid eri 

- met vernie~iging van het bestrederi. · b~sluit: Handel, is belast, -enz. · ,· (A.' B.) 
·van B .. en.W. van Wieriµgen,aan Dirk Mfo.nes · 
cte _Hypolitushoef, gemeep,te Wie;iri'gen; ,en zijne. 15 Mei.1_917. - BESLUIT, tot :1yijziging v~n het · 
:rechtverkrijgenden- vergunning te. verle.enen tot besluit _ van 30 · lifaart 1904; houde.nde 
-oprichting van eene inrichting voor het maken . nieliwe bepalingen o~trerit·de ambtena_ren 

. · vair luchtgas en -het bew:i,ren van -ten~ hodgste der directe. bela;stingeri, inv:oerrechten en 
:100 L. -b_enzine in het. perceel gelegen-te·Hypo-· :i;ccijnzen. 

: ·- Jitushoef,. kadastraal bekend geme~nte . Wie- WrJ WILHELMINA, ENZ. 

·· ~ - ringen, sectie C n°. · 31_26, .overeenkoinstig· de Op ·de voordracht van Onzen.Minist~r van 
.a.an dit besluit gehechte ·beschrijving- en-platte- Financiel;l van 11 Mei 1917; n°, 70, _afdeeiing 
grond teekeajng ·.voor. zoover afwijking daarvan' i'erSOll66l ; - -
niet door·de na te noem\3n v:oorwaarden niocht: · ·-c. _ Heb_ben .goedgevoriden· en verstaan: 

.zijn geooderi of toegelat'en; en voorts_ on_cler de -~ Art._ I. In het eerste -li!i van a,r_tikel 2 · van -
. volgende voorwaarden: _ Ons ·beslult. van 18 Juni 1913; n°, 33,: worden 

10. dat de voorra~d benzine uitsluitend ~oi:dt ge':wijzigd: 
.bewaard in- e·e_n ondergrondsch · vooi:,raadvat · __ 16 jaien in: 12 jii,ren en 

·; van tei{ hoogste_ 210 ~L. inhoud, dat voldoet 28- jaren in 24 jar~n. ·. <· • 

- :aan de_ voorschriften' van art. 33 van het·_Vei- - -,Art. IL Dit:besluit wordt geacht'in wer]p.ng 
., . Jigheidsbesluit f916; ·_ . . _ . -- 'C- te :zijn gl3tr~den op I-April. 1917. 

_:, : 20:_ dat'ae vu.Hing van dit v_oorra_advat ge- Onze.Minister van Financien.is belast -met 
c. - -schfedt vanaf. een -plaats in de .open .lµcht. op q_e_uityoering __ va; dit besJuit; w~arvl!-n.' ~fschrift _-
'y .zoodanige w'ijze,. ·dat noch in het -voorraadva~, zal wordEJn gezonden aan de Algemeene_'Reken: -
- ~ nqch in-het vat waar:in de benzine is aangevoerd; kamer._- . - _ . -

l.een .ontplofbaar mengsel van lucht en damp '~-G,ayenhage, den. i5den Mei 1917. 
'-ii:an ontstaan ; · . - . ' . - . - . ' WILHELMINA. 
\3° .. d~t -de.-,vaten, waarin de ,benzine wordt· De ll'Iin'ister van Financien:,- TREll'B. · .I - . - ' - . -
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18 Mei 1917. WET, tot het in overweging 
nemen van een voorstel van verandering 
in het Ilde, IIIde en IV de hoofdstuk der 
Grondwet. S. 398. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/1916, n°. 226, 
1-16; 1916/1917, n°. 44, 1-50. 

Hema. id. 1916/1917, bladz. 128-135 , 
137-153, 160-176, 178-195, 198-223, 
225-251 , 253-308 , 310-367 , 369-380 , 
382-388 , 392-425 , 427-448 , 449-496 , 
498-503, 508-543, 545c-583, 971. 

· Hand. l• Kamer 1916/1917, bladz. 227-247, 
258, 259, 359-372, 385, 447-456, 598-610, 
613-654. 

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

-dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de 
Grondwet verandering te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grand om het volgend 

-voorstel van verandering in de Hoofdstukken 
II, III en IV der Grondwet in overweging te 
nemen. 

§ 2. In artikel 21 wordt in de plaats van : 
,,eene maand", gelezen: ,,twee maanden'_'. 

§ 3. In artikel 73, tweede lid, wordt in de 
plaats van: ,,twee maanden", gelezen: ,,drie 
maanden". 

§ 4._ Artikel_ 80 wordt gelezen : 
De leden der Tweede Kamer worden recht

.streeks gekozen door _de mannelijke ingezete'. 
nen, tevens Nederlanders of door de wet als 
N ederlandsche onderdanen erkend, die den 
door de wet te bepalen leeftijd, welke niet 
.beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben 
.bereikt en door de vrouwelijke ingezetenen, 
die aa~ gelijke voorwaarden voldoen, indien 
-en voor zoover de wet haar, niet uit hoofde 
van aan het bezit van maatschappelijken 
·welstand ontleende redenen, kiesbevoegd ver
.klaart. Ieder kiezer brengt slechts eene stem 
:uit. 

De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening 
van het kiesrecht wordt geschorst voor de 
=ilitairen bij de zee- en de landmacht voor 
-den tijd, gedurende welken zij zich antler de 
wapenen bevinden. 

Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 
uitgesloten zij, wien dat recht bij onherroepe
lijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; zij die 
rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd ; 
zij die krachtens onherroepelijke re~hterlijke 
uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
-over hunne goederen hebben verloren en zij 
,die van de ouderlijke macht of de voogdij 

1917. 

over een of meer hunner kinderen ontzet zijn. 
Aan onherroepelijke veroordeeling tot eene 
vrijheidsstraf van meer. dan een jaar of wegens 
bedelarij of landlooperij, zoomede aan meer dan 
twee, binnen een door·de wettebepalentijdperk 
vallende, onherroepelijke rechterlijke uitspra
ken openbare dronkenschap vaststellende, 
verbindt de wet tijdelijk of blijvend . verlies 
van kiesrecht. 

De uitoefening van het kiesrecht is verplicht 
volgens regels door de wet te stellen. 

§ 5. Artikel 81 wordt gelezen: 
De Tweede Kamer bestaat nit honderd 

leden, gekozen op den grondslag van evenredige 
vertegenwoordiging. 

·Alles wat verder het kiesrecht en de wijze 
van verkiezing betreft, wordt door de· wet 
geregeld. 

·§ 6. Artikel 82 wordt gelezen : 
De Eerste Kamer bestaat nit vijftig leden; 
Zij warden verkozen door de Staten der 

provincien op de wijze bij de wet te bepalen. 
§ 7. Artikel 84 wordt gelezen: 
Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn 

wordt vereischt, dat men Nederlander of door 
de wet als Nederlandsch onderdaan erkend 
zij, niet krachtens onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over zijne go'cld3ren hebbe verloren, noch van 
de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom 
van dertig jaren vervuld hebbe. 

§ 7a. Artikel 89 wordt gelezen: 
De leden ontvangen eene schadeloosstelling 

van f 3000 's jaars bene'i'.ens, volgens regels 
door de wet te stellen, vergoeding voor reis
kosten. 

De in het vorige lid bedoelde schadeloos
stelling wordt niet genoten door de leden, 
die het ambt van Minister liekleeden, noch 
ook door hen, die gedurende eene geheele 
zitting afwezig bleven. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 100 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij, zoo v66r als na de totstandkoming 
dezer bepalingen, lid der Kamer waren, tot 
een maximum van f 2000. Het pensioen 
vervalt met den dag, waarop het afgetreden 
lid na herkiezing weder in het genot van de·in 
het eerste lid bedoelde schadeloosstelling treedt. 

§ 8. Artikel 90 wordt gelezen : 
Orn lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet 

men voldoen aan dezelfde vereischten als voor. 
het lidmaatschap der Tweede Kamer zijn ge
steld. 

§ 9. Artikel 96, vierde lid, vervalt. 

17 
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§ 10. Artikel 98 wordt gelezen : 
Voor zoover de wet niet anders bepaalt, 

onderzoekt elke Kamer de geloofsbrieven 
harer· nienw inkomende leden, en beslist de 
geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven 
of de verkiezing zelve oprijzen, volgens regels 
door de wet te stellen. · 

§ ll. Artikel 127; eerste lid, wordt gelezen: 
De leden der Provinciale Staten worden 

voor vier jaren rechtstreeks gekozen door de 
mannelijke ingezetenen der provincie, tevens 
Nederlanders of door de wet als Nederlandsche 
onderdanen erkend, die den door de wet te 
bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en 
twintig jaren mag zijn, hebben bereikt en door 
de vrouwelijke ingezetenen der provincie, 
die aan gelijke voorwaarden voldoen, indien 
en voor zoover de wet haar, niet nit hoofde 
van aan het bezit van maatschappelijken wel
stand ontleende redenen, kiesbevoegd verklaart. 
De verkiezing geschiedt op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging. 

§ 12. Artikel 127, tweede lid; wordt ge
lezen: 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 80 
zijn van toepassing. 

§ 13. Artikel 127, derde lid, wordt gelezen : 
Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkies

baar. 
§ 14. Artikel 127, vierde lid, wordt gelezen : 
Om lid der Provinciale Staten. te knnnen 

zijn wordt vereischt, dat men Nederlander of 
door de wet als N ederlandsch onderdaan er
kend en ingezeten der provincie zij, niet krach
tens onherroepelijke rechterlijke uitspraak we
gens krankzinnigheid of zwakheid van vermo
gens, de beschikking of het beh-~er over zijne 
goederen hebbe verloren, noch van de verkies
baarheid ontzet zij en den ouderdom van vijf 
en twintig jaren vervuld hebbe. 

§ 15. Artikel 132 wordt gelezen : 
Omtrent het beraadslagen en stemmen gel

den de regels in de artikelen 105, 106, en 107, 
eerste lid, ten aanzien van de Kamers der 
Sta ten-Generaal voorgeschreven. 

§ 16. Artikel 143, eerste lid, wordt gelezen : 
Aan h,t hoofd der gemeente staat een raad, 

welks leden rechtstreeks voor een bepaald 
aantal jaren worden gekozen door de mannelijke 
ingezetenen der gemeente, tevens Nederlanders 
of door de wet als NederJandsJhe onderdanen 
erkend, die den door de wet te bepalen leef
tijd, welke niet beneden drie en twintig jaren 
mag zijn, hebben bereikt en door de vrouwelijke 
ngezetenen der gemeente, die aan gelijke voor-

waarden voldoen, indien en voor zoover de, 
wet haar, niet nit hoof de van aan het bezit van 
maatschappelijken welstand ontleende redenen, 
kiesbevoegd verklaart. De verkiezing geschiedt 
op den grondslag van evenredige vertegen
woordiging. 

§ 17. Artikel 143, tweede lid, wordt gele
zen: 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 80 
zijn van toepassing. 

§ 18. Artikel 143, derde lid, wordt gelezen a 
Om lid van den raad te kunnen zijn wordt 

vereischt, dat men Nederlander of door de wet 
als Nederlandsch onderdaan erkend en ingeze
ten der gemeente zij, niet krachtens onher
roepelijke rechterlijke uitspraak wegens krank
zinnigheid of zwakheid van vermogens, de, 
beschikking of het beheer over zijne goederen 
hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid 
ontzet zij en den ouderdom van drie en twintig 
jaren vervnld hebbe. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Mei 

1917. 
WILHELl\U.1.~A. 

De 1Ylinister van Staat, 
1Winister van Binnenlandsche Zaken,. 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 18 llfei 1917.) 

18 1Wei 1917. WET, tot. het in overweging 
nemen van een voorstel van verantlering in. 
de Adclitionnele Artikelen cler Grondwet. 
s. 399. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/1916, n°. 226, 
1-16; 1916/1917, n°. 44, 1-50. 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 128-135 ,. 
137-153, 160-176, 178-195, 
225-251, 253-308, 310-367, 
382-388 , 392-425 , 427-448 , 
728-741, 744-792, 971, 972. 

198-223, 
369-380, 
719-726, 

Hand. i• Karner 1916/1917, bladz. 227-247,. 
258, 259, 359-372, 385, 447-456, 598-
610 , 613-654. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging gen.omen hebben~ 

dat de noodzakelijkheicl gebleken is om in de. 
Grondwet verantlering te brengen; 

Zoo 1s het, dat Wij, den Raao van State, enz .. 
§ 1. Er bestaat grond om het volgencl voor

stel van verandering in de Additionnele Arti
kelen der Grondwet in overweging te nemen .. 

§ 2. Artikel VI wordt gelezen als volgt: 
Behoutlens het recht des Konings tot ont

binding, blijft ~e Tweetle Kamer der Staten-



259 18 ME I. 1917 

Generaal, zooals zij op het tijdstip der afkon
diging van de wet houdende veranderingen in 
de Grondwet, is samengesteld, bestaan tot op 
den dag' der in de laatste zinsnede bedcielde 
opening van de zitting der Staten-Generaal. 
Zijn v66r dien dag verkiezingen noodig ter ver
vulling van plaatsen, die door ontslag, over
lijden of om eene andere reden openvallen, dan 
geschieden deze, met inbegrip van het onder
zoek van de geloofsbrieven, volgens de op den 
dag der genoemde afkondiging bestaande 
kiezerslijsten en · geldend_e bepalingen. . De 

- Koning bepaalt het tijdstip der opening van de 
Kamers, zoo kort mogelijk na de verkiezingen 
in art. XI bedoeld. 

§ 3. Artikel VII der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt : 

Met afwijking van bovenstaand -artikel II, 
-worden in de Kieswet, totdat de wet daarom
trent nader zal hebben beschikt, de volgende 
veranderingen gebracht : 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
De leden van de Tweede Kamer der Staten

Generaal worden gekozen door de mannelijke 
ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders of 
door de wet als Nederlandsche onderdanen 
erkend, die den leeftijd van vijf en t.wintig 
jaren hebben bereikt. 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
Onder hen, die den leeft.ijd van vijf en 'twintig 

jaren bebben bereikt, ·verstaat deze wet hen, 
die den leeftijd hebben bereikt v66r of op den 
15den Mei. 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 

uitgesloten : 
zij, wien het kiesrecht ontzegd is bij eene 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak ; 
zij, die rechtens van hunne vrijheid zijn 

beroofd; 
zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
-van vermogens de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, of van 
de ouderlijke macht of de voogdij over een of 
meer .hunner · kinderen ontzet zijn ·; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak tot eene gevangenisstraf van meer dan 
een jaar zijn veroordeeld, gedurende drie jaren 
nadat hunne straf is volbracht en levenslang 
wanneer voor de tweede maal eene gelijke·straf 
is opgelegd ; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak wegens bedelarij of landlooperij zijn ver
oordeeld, gedurende drie jaren nadat hunne 
straf is volbracht, gedurende zes jaar, indien de 

straf voor de tweede maal, en levenslang, indien 
de straf voor de derde maal opgelegd is ; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraken binnen een tijdsverloop va:n. drie jaar 
meer dan tweemaal -zijn veroordeeld wegens 
een strafbaar feit, insluitende openbare dron
kenschap, gedurende drie jaren nadat de laatste 
uitspraak onherroepelijk is geworden. 

Met onherroepelijke veroordeeling wordt 
gelijk gesteld vrijwillige betaling · van het 
maximum van geldboete overeenkomstig arti
kel 74 Wetboek van Strafrecht en vrijwillige be
taling van geldboete kr'1chtens een bij verstek 
gewezen re-chterlijke uitspraak. 

Artikel 4 vervalt. 
Artikel 5 wordt gelezeil als volgt : 
De uitoefening van het kiesrecht van mili

tairen bij de zee- en landmacht in werkelijken 
dienst kan door Ons voor het geheele Rijk of 
voor een bepaald gedeelte . worden geschorst, 
zoolang de dienstplichtigen krachtens artikel 
185 der Grondwet geheel of ten deele buiten
gewoon onder de wapenen worden gehouden. 

Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
Voor de bevoegdheid tot het kiezen van leden 

van den gemeenteraad -gelden dezelfde regelen 
als die welke in de artikelen 1-5 voor de be
voegdheid tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ge
steld, met dien verstande, dat men bovendien 
ingezeten3 der gemeente moet zijn. 

Artikel 8, tweede lid, vervalt. 
Uit artikel 9, eerste lid, vervallen de woorden : 

,,de bepalingen waaraan zij het kiesrecht ont
leenen''. 

Artikel 9, tweede en derde lid, wordt gelezen: 
Is eene gemeente in kieskringen of in stem

districten of zijn de kieskringen in stemdis
tricten verdeeld, dan ·wordt daarenboven, zoo 
-mogelijk met aariduiding van straat en nummer, 
melding gemaakt van de plaats hunner woning 
op den lsten Februari van het jaar der vast
stelling, en van den kieskring en van het 
stemdistrict, waartoe zij dientengevolge be
hooren. 

De kiezers van wie de plaats der woning 
niet met zekerheid kan worden aangewezen, 
behooren tot het eerste stemdistrict der ge
meente of, is de gemeente in kieskringen ver
deeld, tot den eersten kieskring en het eerste 
stemdistrict daarvan. 

De artikelen 10 tot en met 21 vervallen. 
Artikel 22 wordt gelezen als volgt : 
Onze Minister van Justitie doet jaarlijks 

v66r den 15den Februari aan de burgemeesters 
toekomen eene gewaarmerkte opgaaf van de 

17"' 
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namen in alphabetische volgorde gesteld, en 
van de voornamen, met vermelding van plaats 
en dagteekening van geboorte, van de manne
lijke personen, die v66r of op den 15den Mei 
den leeftijd van vijf en twintig jaren zullen 
hebben bereikt en op wie toepasselijk is het 
bepaalde in artikel 3 met uitzondering van hen 
die rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd. 

Artikel 23 vervalt. 
De artikelen 24 tot en met 27 en artikel 32 

vervallen. 
In artikel 34, eerste lid, vervallen aan het 

slot de woorden: ,,en de aanteekeningen om
trent schorsing, daarin te maken overeen
komstig de bepalfugen dezer wet". 

Artikel 34, derde lid, wordt gelezen : 
Afschrift of afdruk van de van kracht ge

worden kiezerslijst wordt onverwijld gezonden 
aan den voorzitter van het hoofdstembureau 
in den kieskring. Aan hem geschiedt ook mede
deeling van de wijzigingen, welke de lijst ten
gevolge van rechterlijke uitspraken ondergaat. 

Artikel 35 vervalt. 
In artikel 36, eerste lid, wordt in plaats van 

de woorden : ,,der in artt. 33 en 35 bedoelde 
kennisgeving", gelezen : ,,der in art. 33 bedoelde 
-kennisgeving". 

Artikel 36, tweede lid, vervalt. 
Artikel 50, tweede lid, eerste zmsi:iede, wordt 

gelezen als volgt : 
De mededeelingen en kennisgevingen in de 

artt. 30 en 33 bedoeld, geschieden bij aange
teekenden brief. 

Het derde lid van artikel 50 verva!t. 
Artikel 51 wordt gelezen: 
Voor de verkiezing van de leden der Tweede 

Kamer wordt het Rijk, voor de verkiezing van 
de leden der Provinciale Staten iedere provincic 
verdeeld in kieskringen, welke op bij cleze 
wet gevoegd_e tabe!len A en B zijn aangewe
zen. Voor cle verkiezing van de Jeden van den 
gemeenteraad warden de gemeenten van meer 
clan 20,000 zielen verdee!d in drie kieskringen. 
Gedeputeerde Staten, den raad gehoord, regelen 
de verdeeling in kieskringen. Zij zorgen daar
bij dat iedere ·kieskring een ongeveer gelijk ge
deelte der bevolking omvat. 

De kieskringen voor de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer warden door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken na inge
wonnen advies der Gedeputeerde Staten, die 
voor de verkiezing van de leden der Provinciale 
Staten door de Gedeputeerde Staten verdeeld 
in stemdistricten, in dier voege, dat een stem
district in den· regel niet meer dan duizend 
kiezers bevat en in geen geval samenvoeging 

van gemeenten of deelen van verschi!lende ge
meenten plaats heeft. 

Voor de verkiezing van de Jeden van den 
raad kan eene gemeente of kunnen de kies
kringen waarin eene gemeent-e is verdeeld in 
stemdistricten worden verdeeld. Eene plaatse
lijke verordening, aan de Gedeputeerde Staten 
mede te deelen, stelt die verdeeling vast. 

Achter artikel 51 wordcn ingevoegd : 
Art. 5la. Er is een centraal stembureau, 

gevestigd te 's-Gravenhage. 
Het is samengesteld uit vijf leden. De Jeden 

en drie plaatsvervangende leden worden door 
Ons benoemd en ontslagen. De benoeming ge
schiedt voor vier jaren. 

Uit de leden worden door Ons de voorzitter 
en de plaatsvervangende voorzitter aangewezen. 

Bepalingen ter regeling van de werkzaamhe
den van het centraal stembureau worden vast
gesteld bij a!gemeenen maatregel van bestuur. 
Deze a!gemeene maatregel wijst ook het lokaal 
aan waar het centraal stembureau zijne zittin
gen houdt. 

Art. 51 b. Voor de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer en der Provinciale Staten 
wordt in elken kieskring een hoofdstembureau 
ingesteld. Het is gevestigd in de gemeente aan
gewezen op de tabellen genoemd in artikel 51. 

Het hoofdstembureau is samengesteld. uit 
e·en vo·orzitter en vier andere leden. 

Voorzitter is de burgemeester der gemeente 
waar het hoofdstembureau is gevestigd. De 
andere leden en drie plaatsvervangende leden 
worden benoemd en ontslagen, door Ons 
voor de hoofdstembureaux ter verkiezing van 
de leden der Tweede Kamer, door de Gedepu
teerde Staten voor die ter verkiezing van de 

I 
leden der Provinciale Staten. 

. Voor de verkiezing van de leden van den raad 
! vrtn eene gemeente, die in kieskringen is ver-

deeld, wordt in elken kieskring een hoofdstem
bureau ingesteld. In elke niet in kieskringen 
verdeelde gemeente wordt, behoudens het be
paalde in art. 51 c, derde lid, een hoofdstem
bureau ingesteld. Het tweede lid van <lit arti
kel is hierbij van toepassing. 

In gemeenten, die in kieskringen zijn ver
deeld, is de burgemeester voorzitter van het 
hoofdstembureau van den kieskring waar binnen 
het gemeentehuis is gelegen ; voor de overige 
hoofdstembureaux wordt de voorzitter door 
den gemeenteraad benoemd en ontslagen. Hij 
wordt benoemd uit de leden van den raad. De 
andere leden eri. drie plaatsvervangende leden 
worden door den gemeenteraad benoemd en 
6ntslagen. 
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De benoemingen krachtens dit artikel te 
doen geschieden voor vier jaren. 

De hoofdstembureaux houden hunhe zittin
gen in de gemeenten · die in kieskringen zijn 
verdeeld, in de stemlokalen door den gemeente
raad .aan te wijzen; in de andere gemeenten in 
het stemlokaal van het eerste stemdistrict van 
de gemeente waar het is gevestigd. 

Art. 51 c. Voor de verkiezing van de leden 
der Provinciale Staten treedt het hoofdstem
bureau van den kieskring, waarin de gemeente 
is gelegen waar" de vergadering der Staten wordt 
gehouden, tev'ens als centraal stembureau op. 

Voor de verkiezing van de leden van den 
raad van eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, treedt het hoofdstembureau, van 
hetwelk de burgemeester voorzitter is, tevens 
als centraalstembureau op; in de overige· ge
meenten treedt het hoofdstembureau tevens 
als centraalstembureau op. 

In de gemeenten, welke· voor de verkiezing 
van de leden van den raad niet zijn verdeeld in 
stemdistricten, treedt het stembureau tevens 
als hoofd- en als centraal stembureau op. 

Art. 5l d. Op den dag der candidaats~elling 
kunnen oij den burgemeester, voorzitter van 
het hoofdstembureau, ter secretarie van de ge
meente waar dit is gevestigd, van des voor
middags negeri uur tot des namiddags vier uur 
lijsten van candidaten worden ingeleverd. 

Ten minste drie dagen v66r den dag der 
candidaatstelling geschiedt hiervan in elke ge
meente openbare kennisgeving. 

Iedere lijst wordt onderteekend door ten 
minste. vijf en twintig kiezers, bevoegd tot deel
neming aan de verkiezing waarvoor de inle
vering geschiedt_ Betreft het de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer of der Pro
vinciale Staten, dan geschiedt de onderteeke
ning door kiezers, voorkomende op de kiezers
lijst van eene gemeente gelegeh binnen den 
kieskring w·aarin de lijst wordt ingeleverd, 
en wordt, tenzij de .kieskring slechts eene ge
meente omvat; tevens achter den naam van 
ieder der onderteekenaars de gemeente ver
meld, op welker kiezerslijst hij voorkomt. 
Betreft het de verkiezing van de leden van den 
raad van eene gemeente die in· ·kieskringen_ is 
verdeeld, dan kunnen de lijsten van candidaten 
op den dag der candidaatstelling op de in het 
eerste lld vermelde uren worden ingeleverd bij 
den voorzitter van het hoofdstembureau in 
elken kieskring en geschiedt de onderteekening 
door kiezers, die be:voegd zijn te s.temmen 
binnen den kie.skring waarin de lijst wordt 
ingeleverd. 

Dezelfde kiezer mag niet meer dan eene lijst 
onderteekenen. 

De vorm en de inrichting der lijsten worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. Deze wijst tevens. aan den tijd en de 
plaats waarop formulieren kosteloos voor de 
kiezers verkrijgbaar moeten zijn. 

Art. 51 e.· De candidaten worden met ver
melding van hunne voorletters en woonplaats 
op de lijsten geplaatst in de volgorde waarin 
door de onderteekenaars aan hen de voorkeur 
wordt gegeven. 

Art. 51 f. Op dezelfde lijst mogen ten hoog
ste tien candidaten worden geplaatst. 

Indien het betreft de verkiezing van de 
]eden der Tweede Kamer, of der Provincia]e 
Staten of van den raad van eene gemeente, die 
in kieskringen is verdeeld, mag dezelfde can
didaat niet voorkomen op meer dan eene van 
de lijsten, ingeleverd in denze!fden kieskring. 

Indien het betreft de verkiezing van de leden 
van den raad van eene gemeente die niet in 
kieskringen is verdeeld, mag dezelfde candidaat 
niet voorkomen op meer dan eene lijst. 

Art. 51 g. Bij de inlevering van eene lijst 
kunnen de onderteekenaars schriftelijk een ge
machtigde en <liens plaatsvervanger aanwijzen, 
bevoegd tot het verbinden van de lijst over
eehkomstig artikel 54 f. 

Art. 51 h. Bij de lijst wordt overgelegd de 
schriftelijke verklaring van iederen daarop 
voorkomenden candidaat, dat hij bewillig~ in 
de plaats hem op de lijst aangewezen. 

De onderteekening van de verklaring. moet 
zijn gelegaliseerd door den burgemeester van 
de woonplaats van den candidaat. 

Artikel 52 wordt gelezen: 
De inlevering der lijsten geschiedt persoonlijk 

door een der onderteekenaars. De candidaten 
kunnen daarbij tegenwoordig zijn. 

De voorzitter van bet hoofdstembureau stelt 
een bewijs van ontvangst ter hand aan den
gene, die de lijst inlevert. · 

De voorzitter van het hoofdstembureau doet 
de bij hem ingeleverde lijsten onverwijld op de 
secretarie der gemeente waar het hoofdstem
bureau is gevestigd voor een ieder ter inzage 
nederleggen. 

Artikel 53 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau onderzoekt de lijsten. 
Voldoet eene lijst niet aan de eischen gesteld 

in artikel 51 d, derde lid ; is een candidaat niet 
aangecluid met vermelding van zijne voorletters 
en woonplaats, of ontbreekt eene verklaring als 
vermeld in artikel 51 h, dan geeft het hoofd
stembureau hiervan, met aanduiding van het 
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verzuim, onverwijld bij aangeteekenden brief 
of tegen gedagteeken'd ontvangbewijs kennis 
aan hem, die de lijst heeft ingeleverd. Voor 
den aangeteekenden brief wordt vrijstelling 
verleend van het aanteekenrecht bedoeld in 
artikel 11 der wet van .15 April 1891 (Staatsblad 
n°. 87), en vervalt de aanspraak op schadever
goeding bedoeld in artikel 12 dier wet. 

Binnen drie dagen na den dag waarop de 
kennisgeving is verzonden, kan hij, die de lijst 
heeft ingeleverd, het verzuim in de kennis
geving aangeduid herstellen ter secretarie der 

- gemeente waar het hoofdstembureau is ge-
vestigd. · 

Bij verhindering of ontstentenis van hem, 
die de lijst heeft ingeleverd, treedt voor de toe
passing van dit artikel en van de artikelen 54 a, 
54 b en 54.c in diens plaats een der andere onder
teekenaars van de lijst, in de volgorde waarin 
zij haar hebben onderteekend. 

Achter artikel 53 warden ingevoegd : 
Art. 53 a. Uiterlijk op den veertienden dag 

na de inlevering beslist het hoofdstembureau 
in eene openbare zitting over de geldigheid der 
lijsten en over de handhaving van de daarop 
voorkomende candidaten, met inachtneming 
van hetgeen in de beide volgende artikelen is 
bepaald. 

Dag en uur van de zitting warden vooraf 
aangekondigd in een der nieuwsbladen van de 
gemeente waar het hoofdstembureau is ge-· 

· vestigd of, bij gebreke daarvan, van eene na
·burige gemeente. 

Art. 53 b. Ongeldig zijn de lijsten : 
a. die nietzijningeleverd metinachtneming van 

arti~el 51 d, eerste lid, en artikel 52, eerste lid; 
b. die niet door het vereischt getal bevoegde 

kiezers zijn onderteekend. Bij de vaststelling 
van dit getal blijven buiten aanmerking de 
onderteekenaars, achter wier naam ontbreekt 
de vermelding in artikel 51 d, derde lid, gevor
derd, of die meer dan eene lijst hebben onder
teekend; 

c. die niet voldoen aan de voorschriften 
vastgesteld bij den algemeenen maatregel van 

. bestuur in artikel 51 d, laatste lid, bedoeld ; 
d. waarop, door toepassing van artikel 54, 

alle candidaten zijn geschrapt. 
Artikel 54 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau schrapt, in de volg

orde in dit artikel aangewe~en, van de lijsten 
de candidaten : 
- a. die niet daarop zijn geplaatst op de wijze 

in artikel 51 e bepaald ; 
- b. van wie niet is overgelegd de verklaring 
vermeld in artikel 51 h ; 

c. die voorkomen, indien het betreft de ver
kiezing van de leden der Tweede Kainer, 
der Provinciale Staten · of van den raad van 
eene gemeente, die in kieskringen is verdeeld, 
op meer dan 6ene in den kieskring ingeleverde 
lijst, inclien het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad van eene gemeente die 
niet in kieskringen is _verdeeld, op meer dan 
eene lijst; 

d. die op de lijst voorkomen na het ten 
hoogste toegelaten aantal. · 

Achter artikel 54 woden ingevoegd : 
Art. 54 a. Binnen twee dagen na den dag 

waarop door bet hoofdstembureau over de 
geldigheid der lijsten en over de handhaving 
der · daarop voorkomende candidaten is beslist, 
kan hij, die eene lijst heeft ingeleverd, van ·de 
beslissing waarbij zij ongeldig is verklaard, of 
een candidaat is geschrapt, · in beroep komen 
bij de Gedeputeerde Staten. 

Art. 54 b. De Gedeputeerde Staten behan
delen het beroep in eene openbare vergadering, 
te houden binnen acht dagen na den <lag waar
op het is ingekomen. 

Dag en uur der vergadering warden onver
wijld door Onzen Oommissaris in de provincie 
medegedeeld aan hem die het beroep heeft. in
gesteld en aan het hoofdstembureau. 

Bij de behandeling kan hij die het beroep 
heeft ingesteld dit beroep, en de voorzitter 
of een der andere leden van het hoofdstem
bureau de beslissing van dit bureau toelichten. 

Art. 54 c. De Gedeputeerde Staten beslissen 
op het beroep bij een met redenen omkleed be
sluit, uiterlijk op den dag na de behandeling. 

Zij deelen hun besluit onverwijld mede aan 
hem die het beroep heeft ingesteld en aan het 
hoofdstembureau. 

Art. 54 d. Nadat de termijn voor beroep is 
verstreken, of in geval van beroep, nadat bet 
besluit van de Gedeputeerde Staten aan het 
hoofdstembureau is medegedeeld·, doet dit 
bureau de geldige lijsten, na die te hebben 
genummerd in de volgorde door het lot aan
gewezen onverwijld toekomen' aan het centraal 
stem bureau. · 

Art. 54 e. Het centraal stem bureau maakt 
onverwijld de iijsten .openbaar. 

De openbaarmaking geschiedt : 
indien het betreft de verkiezing van de leden 

der Tweede Kamer of der Provinciale Staten, 
door plaatsing van de lijsten, naar de kieskrin, 
gen gerangschikt en met vermelding van haar 
nummers, in de Staatscourant ; indien het be
treft de verkiezing van de leden van den raad, 
door nederlegging van de lijsten ter inzage voor 
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een i['.der op de secretarie der gemeente, als 
het geldt eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, naar de kieskringen gerangschikt 
en met vermelding van de nummers der lijsten. 
Van de nederlegging geschiedt tegelijk open bare 
kennisgeving. 

Bovendi(;)n worden de lijsten zoo spoedig 
mogelijk in afschrift aangeplakt, indien het 
hetreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer of der Provinciale Staten, in alle ge
meenten van den kieskring in welken de lijsten 
zijn ingeleverd, indien het betreft de verkiezing 
van de leden van den raad in de gemeente 
waar de verkiezing plaats heeft. Daartoe wor
den afschriften van de lijsten door het hoofd
stembureau toegezonden aan de burgemeesters 
van de betrokken gemeenten. 

Art. 54 f. Binnen zeven dagen na den dag 
waarop de lijsten overeenkomstig het tweede 
lid van het vorig artikel zijn openbaar gemaakt, 
kunnen de gemachtigden der onderteekenaars 
van lijsten deze tot eene groep verbinden door 
eene daartoe strekkende gemeenschappelijke 
verklaring schriftelijk bij het centraal stem
bureau in te leveren. 

Dezelfde lijst kan niet deel uitmaken van 
meer dan eene lijstengroep. Heeft een ge
machtigde meer dan eene verklaring, als ver
meld in het eerste lid, onderteekend, dan is 
zijne onderteekening onder iedere · van deze 
verklaringen ongeldig. _ 

Onmiddellijk na afloop van den termijn ge
stelcl in het eerste lid wordt, op de wijze voor
geschreve~ bij art1kel 54 e, tweede lid, openbaar 
gemaakt, welke lijsten tot eene groep zijn ver
bonden. 

Art. 54 g. Binnen vijf en veertig dagen na 
de candidaatstelling geschieclt eene stemming 
-0ver de lijsten en de daarop voorkomende can
diclaten. ,. 

Indien het betreft de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer, der Provinciale Staten 
of van den raad van eene gemeente die in 
kieskringen is verdeelcl, geschiecl t in iecleren 
kieskring de stemmmg uitsluitend over de in 
<lien kieskring ingeleverde lijsten en de daarop 
-voorkomende candidaten. 

Artikel 55 wordt gelezen : 
Tenminste drie dagen v66r den tot stemming 

bepaalden tijd ontvangt elk kiezer, die bevoegd 
is -aan de stemming deel te nemen, van den bur
gemeester der gemeente, op welker kiezerslijst 
hij voorkomt, eene kaart, bevattende eene 
oproeping voor de stemming. Op deze kaart 
worden vermeld zijn naam en voorletters, het 
nummer, waaronder hij op de kiezerslijst voor-

komt, het licbaam, waarin plaatsen moeten 
worden vervuld, het stemdistrict, waartoe hij 
behoort, de plaats der stemming in dat district, 
de tijd der stemming, de lijsten van candidaten 
in de volgorde der nummers en de inhoud van 
art. 128 van bet Wetboek van Strafrecht, 
zoomede eene herinnering aan de verplichting 
opgelegd. bij art. 74, tweecle lid. Indien het 
betreft de verkiezing van leden van den raad 
van eene gemeente, die in kieskringen is ver
deeld, wordt op de kaart tevens vermeld de 
kieskring, waartoe de kiezer behoort. 

De vorm en de inrichting dezer kaart worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Aan den tot deelneming aan de stemming 
bevoegden kiezer die zijne kaart heeft verloren, 
of wiengeenkaart is toegezonden, worclt op zijne 
aanvraag door of van wege den burgemeester 
eene kaart uitgereikt, mits hij voldoende van zijne 
identiteit doe blijken. Tot de uitreiking, hier 
omschreven, is ook het stembureau -bevoegd. 

Ten minste clrie dagen v66r den tot stemming 
bepaalden tijd geschiedt tevens in elke gemeente 
openbare kennisgeving van het lichaam, waarin 
plaatsen moeten worden vervuld, van den tijd 
cler stemming en van den inhoud van artikel 128 
van het Wetboek van Strafrecht, zoomede eene 
herinnering aan de verplichting, · opgelegd bij 
art. 74, tweede lid. 

Artikel 60 wordt gelezen : 
In elk stemdistrict is een stembureau. 
Elk stembureau bestaat uit vier leclen, waar

van een voorzitter is. Bovendien worden daarin 
ten minste drie plaatsvervangende leden be
noemd. 

Inclien bij de beslissingen van het stembureau 
de stemmen staken, beslist de stem des voor
zitters. 

Artikel 61 wordt gelezen: 
De raad der gemeente, waarin het stembureau 

zitting houdt, benoemt, behoudens het bepaalde· 
in artikel 62, eerste lid, de leden en de plaats
vervangende leden van het stembureau uit zijn 
midden. 

De raad evenwel eener gemeente, welke meer 
dan een stemdistrict bevat, kan buiten zijn 
midden inwoners dier gemeente, tevens kiezers, 
telkens voor den tijd van twaalf maanden tot 
leden en plaatsvervangende l~den der stem
bureaux benoemen. 

Artikel 62 wordt gelezen: 
De burgeme'ester is voorzitter van het stem

bureau in het eerste of eenige stemdistrict zijner 
gemeente., 

Hij kan zich laten vervangen door een lid van 
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den gemeenteraad daartoe door den raad aan 
te wijzen. 

De voorzitters van alle andere stembureaux 
warden door den gemeenteraad zooveel mogelijk 
uit zijn midden benoemd. Is het getal der be
schikbare gemeenteraadsleden niet toereikend 
om, daaruit voorzitters voor alle stem bureaux 
in ·de gemeente aan te wijzen, dan kan de raad 
daartoe inwoners van de gemeente, tevens 
kiezers, benoemen. 

Artikel 63 wordt gelezen : 
De bij de opening der zitting vari het stem

bureau fungeerende voorzitter, leden of plaats
vervangende leden, kunnen slechts aan dat 
stembureau aan de stemming deelnemen. 

Artikel 70 wordt gelezen : 
De burgemeester der gemeente, waar het 

hoofdstembureau is gevestigd, draagt zorg, 
,·.at stembiljetten tot een met twintig ten 
honderd van het getal_ der kiesbevoegden ver
meerderd aantal, tijdig worden in gereedheid 
gebracht en; indien het betreft de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer of der Provin
ciale Staten en de kieskring meer dan eene 
gemeente omvat, in eene, aan het aantal der 
kiezers in iedere gemeente evenredige, hoe
veelheid aan de burgemeesters der gemeenten 
van den kieskring worden toegezonden in een 
verzegeld pak, waarop het aantal der · zich 
daarin bevindende biljetten is vermeld. Geen 
andere stembiljetten mogen bij de stemming 
worden gebruikt. 

De kosten van het in gereedheid brengen van 
de stembiljetten worden naar evenredigheid 
van het aantal verstrekte biljetten over de 
gemeenten verdeeld. 

Artikel 72 wordt gelezen : 
Op het stembiljet zijn aan de eene zijde ge

drukt de lijsten van candidaten, waarover 
de stemming moet geschieden, met vermelding 
van haar nummer en gerangschikt in de volg
orde der nummers ; aan de keerzijde is gestem
peld de handteekening van den voorzitter van 
het hoofdstembureau. 

De verdere inrichting vanhetstembiljetwordt 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Aan artikel 74 wordt toegevoegd een lid, 
luidende: 

Ieder die volgens de kiezerslijst bevoegd is 
tot de keuze mede te werken, is verplicht zich 
binnen den voor de stemming bepaalden tijd 
ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te melden 
bij het stembureau in het voor hem op de kie
zerslijst aangewezen stemdistrict, behalve in 
het geval voorzien bij art. 63 of bij het bestaan 
·van eene geldige reden van verhindering. 

Artikel 76, laatste lid, wordt gelezen : 
Twee leden van het stembureau houden aan

teekening van het getal der verstrekte biijetten. 
Aan artikel 78 wordt de volgende zinsnede 

toegevoegd : 
Tevens wordt aanteekening gehouden van 

de namen der kiezers die mochten weigeren. 
een stembiljet in ontvangst te nemen. 

Artikel 84, laatste lid, wordt vervangen door 
de volgende leden : 

De voorzitter van het stembureau zendt on
mictdellijk op de spoedigste wijze bericht van. 
de schorsing der stemming aan Onzen Com
missaris in de provincie. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de
verkiezing van de leden van den raad in de
gemeenten die niet in stemdistricten zijn ver
deeld. 

Artikel 85, eerste lid, wordt gelezen : 
Onmiddellijk na onderteekening van het in 

het vorige artikel bedoelde proces-verbaal, 
wordt <lit met de stembus en de verzegelde 
pakken, door den voorzitter vanhetstembureau, 
zoo hij de burgemeester is, in bewaring genomen. 
en anders aan den burgemeester ter bewaring 
overgebracht. Deze levert alles op· den dag, 
waarop de stemming wordt hervat, v66r den. 
aanvang der stemming, opnieuw aan het stem
bureau in. 

Aan artikel 87 worden toegevoegd een derde 
en een vierde lid, luidende : 

Met afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid, kan het stem bureau tusschen de in artikel 86-
voorgeschreven verzegeling en de opening der 
stembus een tijuruimte laten van ten hoogste 
een uur, mits het stemlokaal niet verlatende en. 
de stembus antler zijn toezicht houdende. 

Indien van deze bevoegdheid gebruik is ge
maakt, wordt hiervan en van het voldoen aan 
de daarvoor gestelde voorwaarden aanteekening 
gehouden in het proces-verbaal der stemming. 

Artikel 88 wordt gelezen : 
De voorzitter opent de stembiljetten. Hij deelt, 

na opening van elk biljet, den naam mede van. 
den candidaat op wien eene stem is uitgebracht. 

De oudste der andere letlen van het stem
bureau ziet het stembiljet na. De beide overige 
letlen houden aanteekening van iedere uitge
brachte stem. 

Artikel 89, tweede lid, wordt gelezen :· 
Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten: 
waarop in geen stemvak het wit stipje zwart 

is gemaakt; 
waarop de namen van antlere personen dan 

de candidaten, of waarop andere bijvoegingen. 
geplaatst zijn; 
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- waarop in meer dan een stemvak. het wit 
stipje zwart is gemaakt ; -

waarop de aanwijzing van eenen candidaat 
is geschied op eene andere wijze dan is voor
geschreven bij artikel 77 ; 

en de stembiljetten, die eene aanduiding van 
den kiezer bevatten ; · 

of die uiet voorzien zijn van den voorgeschre
ven stempel. 

Artikel 90 wordt gelezen : 
- Terstond nadat alle stembiljetten zijn ge

operid en de daarop uitgebrachte stemmen op
genomen, maakt de voorzitter van het stem
bureau ten aanzien van iedere lijst bekend 
zoowel het aantal der op iederen candidaat 
uitgebrachte stemmen als het gezameruijk 
aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 92 wordt 'gelezen : 
Het proces-verbaal der stemming wordt door 

alle leden van het stembureau geteekend. 
Het wordt )Ilet de verzegelde pakken, in de 
artikelen 86 en 91 bedoeld, door het jongste 
lid van het stembure~u onverwijld naar den 
voorzitter van het hoofdstembureau overge
bracht. 

Achter artikel 92 wordt ingevoegd : 
Art. 92 a . . Het stem bureau deelt binnen twee 

dagen na den dag der stemming aan den bur
gemeester mede de namen van de kiezers 
binnen zijn ressort die zich niet hebben aange
meld. overeenkomstig art. 74, tweede lid. 
· Artikel 93 wordt gelezen : 

Het hoofdstembureau houdt den volgenden 
dag des namiddags te twee uren eene zitting. 

Is te voorzien, dat de processen-verbaal als
dan nog niet alle naar den zetel van het hoofd
stembureau kunnen zijn overgebracht, dan 
wordt de zitting door Onzen Commissaris in de 
provincie bij een met redenen omkleed besluit 
uiterlijk tot den derden dag op den dag der 
stemming volgenden dag op door hem te bepa-
len uur verdaagd. -

Bij de verkiezing van de leden van den raad 
wordt in de gemeenten welke slechts e6n stem
district bevatten en in die, door Onzen Mi
nister van Binneruandsche Zaken, na inge
wonnen advies der Gedeputeerde Staten, aan
gewezen, de zitting gehouden onmiddellijk na 
afloop van de werkzaamheid, bedoeld in 
artikel 92, eerste zinsnede. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, en 83 
zijn van toepassing. 

Artikel 94 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau stelt in de bij artikel 93 

voorgeschreven zitting ten aanzien van iedere 
lijst vast: 

a. het aantal sten;tmen op ieder der candi
daten uitgebracht; 

b. de som van de aantallen stemmen be
doeld onder a. Deze som wordt in deze wet 
stemcijfer genoemd. 

De voorzitter maakt de aldus verkregen uit
komsten bekend. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers 
kunnen bezwaren worden ingebracht. 

Zij worden in het proces-verbaal der zitting 
opgenomen. 

Artikel 96 wordt gelezen : 
De ·processen-verbaal der zittingen van het 

hoofdstembureau met de processen-verbaal der 
stembureaux en de overeenkomstig de artikelen 
86 en 91 verzegelde pakken blijven berusten 
onder den voorzitter. 

Hij doet terstond afschrift van de processen
verbaal van de zittingen van het hoofdstem
bureau aanplakken en ter secretarie der -ge
meente waar het hoofdstembureau is g~vestigd 
v9or een ieder ter inzage nederleggen. 

Na afloop van den · tijd waarvoor de ver
kiezing is geschied vernietigt hij de processen
verbaal der stembureaux en de verzegelde 
pakken. 

Van deze vernietiging wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

Artikel 97 wo:rdt gelezen : 
Terstond na den afloop van de zittirig in 

artikel 93 bedoeld brengt de voorzitter van het 
hoofdstembureau de uitkomsten bedoeld in 
artikel 94, tweede lid, ter kennis van het cen
traal stembureau. 
- Artikel 98 wordt gelezen : 

Terstond na ontvangst van alle uitkom
sten houdt het centraal stembureau eene zitting 
tot het vaststellen van den uitslag der ver
kiezing. 

Achter artikel 98 worden ingevoegd : 
Art. 98 a. Indien in verschillende kieskrin- · 

gen lijsten zijn ingeleverd waarop dezelfde 
candidaten, in gelijk getal en in dezelfde volg
orde gerangschikt, zijn geplaatst, gelden deze 
gelijkluidende lijsten voor de vaststelling van 
den uitslag der verkiezing als eene lijst. 

Het ceritraal stembureau telt van deze ge
lijkluidende lijsten te zamen de stemcijfers en 
de aantallen op iederen candidaat uitgebrachte 
stemmen. 

Indien een of meer van deze gelijkluidende 
lijsten deel uitmaken van eene lijstengroep, 
die niet uitsluitend uit gelijkluidende lijsten 
bestaat, zijn de bepalingen van het eerste en 
tweede lid slecht~ in zooverre van toepassing, 
dat als eene lijst gelden de gelijkluidende lijsten, 
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die deel uitmaken van dezelfde groep, en even
eens als eene lijst de gelijkluidende lijsten, die 
niet deel uitmaken van eene groep. 

Art. 98 b. Het centraal stembureau deelt, 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 98 a en 98 d, eerste lid, de som der 
stemcijfers van alle lijsten door het aantal te 
vervullen plaatsen. 

Het aldus verkregen quotient wordt in deze 
wet kiesdeeler genoemd. 

Art. 98 c. Evenzoovele malen als de kies
deeler is begrepen in het stemcijfer eener lijst, 
wordt aan die lijst eene der te vervullen plaatsen 
toegekend. 

Is de som van de uitkomsten, die zijn ver
kregen door deeling van den kiesdeeler in het 
stemcijfer van ieder der lijsten, kleiner dan het 
aantal der te vervullen plaatsen, dan wordt 
van de nog te vervullen plaatsen achtereen
volgens eene toegekend aan die lijsten, wier 
stemcijfers, bij de deeling door den kiesdeeler 
de grootste overschotten hebben gelaten, bij 
welke toekenning lijsten die geen overschot 
hebben gelaten, worden · geacht lijsten te zijn 
met het kleinste overschot. Voor het toe
kennen van deze overblijvende plaatsen komen 
niet in aanmerking lijsten, wier stemcijfer lager 
is dan 50 pOt. van den kiesdeeler. Wanneer 
alle lijsten, die hiervoor in aanmerking komen, 
een der overblijvende plaatsen hebben ontvan
gen en er nog plaatsen toe te kennen blijven, 
worden deze plaatsen opnieuw toegekend aan 
de lijsten, die na deeling van het stemcijfer door 
den kiesdeeler het grootste overschot oplever
den, zoodat aan de lijst met het grootste over
schot het eerst een plaats wordt toegekend en 
zoo achtereenvolgens. Indien nog _overblij
vende plaatsen toe te kennen zijn, worden 
deze toegekend aan de lijsten, wier stemcijfer 
lager is dan 50 pCt. van den kiesdeeler, en wel 
met dien verstande dat het eerst een plaats 
wordt toegekend aan de lijst wier stemcijfer 
na deeling door den kiesdeeler het grootste 
overschot oplevert, en zoo achtereenvolgens ; 
wanneer hierna nog plaatsen toe te kennen zijn 
moeten deze op nieuw aldus worden toegekend. 
Indien twee of meer van bovenvermelde over
schotten gelijk zijn, beslist, zoo nood1g, het 
lot. 

Art. 98 d. Ter bepaling van het aantal 
plaatsen toe te kennen aan lijsten clie tot eene 
groep zijn verbonden, wordt de grbep beschouwd 
als· eene l:ijst, met een stemcijfer gelijk aan de 
som der stemcijfers van de lijsten waaruit zij 
bestaat. 

De verdeeling der aan de groep toegekende 

plaatsen over de lijsten, waaruit de groep be
staat, geschiedt op de wijze voorgeschreven in 
de artikelen 98 b en 98 c. 

Art. 98 e. Indien door toepassing der voor
afgaande bepalingen aan eene lijst eene of meer 
plaatsen zouden moeten worden toegekend 
boven het aantal harer candidaten, en deze 
lijst met eene andere lijst tot eene groep is 
verbonden, gaan die plaats of plaatsen over op 
de andere lijst. 

Is de lijst met meer dan eene andere lijst ver
bonden, dan worden de plaats of de plaatsen 
toegekend aan eene of meer der verbonden lijs
ten, door voortzetting van de toepassing van 
artikel 98 d, tweede lid. 

Indien de lijst met is verbonden, of aan de 
verbonden lijsten reeds een aantal plaatsen 
gelijk aan dat harer candidaten is toegekend, 
worden de overbl:ijvende plaats of plaatsen aan 
eene of meer der andere lijsten of lijstengroepen 
toegekend, door voortzetting van de toepassing 
van artikel 98 c, tweede lid. 

Art. 98 /. Ter vervulling van de aan iedere 
lijst toegekende plaatsen zijn gekozen de can
didaten der lijst, die het aantal stemmen 
hebben verkregen gelijk aan den kiesdeeler, 
die is gebezigd tot toekenning van de plaatsen 
aan die lijst. 

Ter bepaling van het aantal stemmen door 
ieder van op eene lijst geplaatste candidaten 
verkregen, worden de stemmen, die boven het 
aan den kiesdeeler gelijk aantal op een candidaat 
der lijst zijn uitgebracht, overgedragen op de 
candidaten dier lijst op wie een aantal stemmen 
kleiner dan de kiesdeeler, of geen stem, is uit
ge bracht, in dier voege dat, voor zoover het 
aantal over te dragen stemmen dit toelaat, aan 
ieder van deze candidaten, in de volgorde 
waarin zij op de lijst voorkomen, zoovele van 
deze stemmen worden toegekend als het aantal 
der op hem uitgebrachte stemmen minder be
draagt dan de kiesdeeler. 

Art. 98 g. Hebben minder candidaten eener 
lijst dan. plaatsen aan die lijst zijn toegekend 
het aantal stemmen gelijk aan den kiesdeeler 
verkregen, dan zijn, ter vervulling van de over-. 
blijvende plaatsen, diegene van de overige 
candidaten der lijst gekozen die de meeste 
stemmen hebben verkregen. 

Heeft geen enkele candidaat eener lijst het 
aantal stemmen gelijk aan den kiesdeeler ver
kregen, dan zijn, ter vervulling van de aan die 
lijst toegekende plaatsen, diegenen van de 
candidaten der lijst gekozen die de meeste 
stemmen hebben verkregen. 

Voor zoover candidaten geene of een gelijk 
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aantal stemmen hebben verkregen, beslist de 
volgorde der lijst. 

Indien dezelfde candidaat op meer dan eene 
lijst het aantal stemmen vereischt om gekozen 
te zijn heeft verkregen, geldt hij als gekozen 
op de lijst die het lot aanwijst, en wordt voor 
de toepassing van dit artikel en van artikel 98 /, 
eerste lid, zijn naam op de andere lijsten buiten 
rekening gelaten. De naam van den candidaat 
die hierdoor op een lijst het aantal stemmen, 
vereischt om gekozen te zijn, verkrijgt, wordt 
op die lijst, voor de. toepassing van dit artikel 
en van artikel 98 /, eerste lid, eveneens buiten 
rekening gelaten, indien die candidaat op een 
andere lijst dat aantal stemmen reeds verkre
gen had: 

Art. 98 h. Het centtaal stembureau rang
schikt ten aanzien van iedere lijst de daarop 
voorkomende, niet gekozen, candidaten in de 
volgorde van he.t door ieder van hen verkregen 
aantal stemmen of, voorzoover zij geene of een 
gelijk aantal stemmen hebben verkregen, in de 
volgorde van de lijst. 

Bij de toepassing van het eerste lid worden 
buiten rekening gelaten de namen van candi
daten, die op eene andere lijst zijn gekozen. 

Art. 98 i. Is bij de vaststelling van den uit
slag der verkiezing een candidaat overleden, 
dan wordt voor de toepassing der artikelen 
98 f, eerste lid, 98 g en 98 h zijn naam buiten 
rekening gelaten. 

Art. 98 j. De voorzitter van het centraal 
stembureau maakt, in de bij artikel 98 voor
geschreven zitting, bekend: den uitslag der 
verkiezing ; de volgorde, vermeld in artikel 98 h; 
het stemcijfer van iedere lijstengroep en van 
iedere lijst ; het aantal stemmen op ieder van 
de op iedere lijst geplaatste candidaten uitge
bracht, en de getallen, die bij de toepassing 
van de artikelen 98 b en 98:d, tweede lid, als 
kiesdeeler zijn gebezigd. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83. en 
94, derde en· vierde lid, zijii. van toepassiiJ.g. 

Art. 98 k. De vorm en de inrichting der, 
ingevolge de artikelen 84, 91, 94, 98 j, 138, 
142 d, 142 e en 144 a op te maken, processen
verbaal worden vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

Art. 98 l. De voorzitter van het centraal 
stembureau zendt onverwijld een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting aa'n de voor
zitters der hoofdstembureaux in de verschillende 
kieskringen. 

Art. 98 m. Het proces-verbaal der zitting 
van het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer wordt ter-

stond openbaar gemaakt door plaatsing in de 
Staatscourant. 

Het blijft berust·en onder den· voorzitter. 
Artikel 99 wordt gelezen als volgt·: 
Leden der Eerste Kamer kunnen alleen zijn 

Nederlanders, of door de wet als Nederlandsche 
onderdane~ erkenden, die niet krachtens on
herroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzmnigheid of zwakheid van vermogens, 
de beschikking of het beheer over hunne 
goederen hebben verloren, noch van de ver
kiesbaarheid ontzet zijn, en den ouderdom van 
dertig jaren vervuld hebben. 

De artikelen 100 tot en met 114 vervallen. 
Artikel 115 wordt gelezen als volgt : 
De leden der Eerste Kamer worden op de 

door de Provinciale Wet bepaalde 'wijze ge
kozen door de Provinciale Staten in de volgende 
verhouding : 

Noordbrabant. 6 Friesland . 4 
Gelder!and . 6 Overijssel . 
Zuiciholland 10 Groningen. 
Noordholland . 9 Drenthe. 
Zeeland 2 Limburg 
Utrecht 2 

Artikel 122 wordt ge!ezen als volgt : 

3 
3 
2 
3 

50 

De tot lid der Eerste Kamer benoemde legt, 
nevens zijn geloofsbrief, aan de Kamer over 
een uittreksel uit de geboorteregisters, bij ge
mis daarvan, eene akte van bekendheid, ~aaruit 
tijd en plaats zijner geboorte blijken, en eene 
doer hem ze!ven af te geven verklaring, ver
meldcnde alle openbare betrekkingen die hij 
bekleedt. 

·Artikell25, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
Wanneer een lid der Eerste Kamer ophoudt 

Nederlander te zijn of krachteill/ onherroepe
lijke reel terlijke uitspraak wcgens krankzinnig
heid of zwakhe1d van vermogens, de beschikking 
of het beheer over zijne goederen heeft verloren 
of van de verkiesbaarheid ontzet is, houdt hij 
op lid te zijn. 

Artikel 126 wordt ge!ezen als volgt : 
Leden dcr Tweede Kamer kunnen alleen zijn 

Neder!anders, of door de wet als Nederlandsche 
onderdanel). erkenden, die niet krachtens on
herroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, de 
beschikking of het beheer over hunne goederen 
hebben verloren, noch van de verkiesbaarheid 
ontzet zijn en den ouderdom van dertig jaren 
vervuld hebben. 

Art. 127 wordt gelezen : 
De leden der Tweede Kamer worden gekozen 

door hen die op de lijst van kiezers voor· deze 
Kamer zijn gebracht. 
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Artikel 128 vervalt. 
Artikel 129 wordt gelezen : 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden der Tweede Kamer is 
de voorlaatste Dinsdag der maand Mei. 

Alsdan warden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden derden Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

Artikel 130 .wordt gelezen: 
In geval van ontbinding der Tweede Kamer 

geschiedt de candidaatstelling voor de ver
kiezing van de leden der nieuwe Kamer binnen 
veertig dagen . na de dagteekening van . het 
besluit tot ontbinding. 

Artikel 131 wordt gelezen: 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

bepaalt v66r elke verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer den dag waarop de stemming 
zal geschieden. 

De stemming geschiedt in alle kieskringen en 
in alle stemdistricten op denzelfden dag. 

De artikelen 132, 133 en 134 vervallen. 
Artikel 135 wordt gelezen : 
De benoemde ontvangt onverwijld van den 

voorzitter van het hoofdstembureau van den 
kieskring waarin de lijst, waarop hij is gekozen, 
is ingeleverd, een afschrift van het proces
verbaal der in artikel 93 voorgeschreven zitting 
van dit bureau en van de processen-verbaal 
der stemming, en van den voorzitter van het 
centraal stembureau een afschrift van het 
proces-verbaal der in artikel 98 voorgeschreven 
zitting van dit bureau. 

In de gevallen voorzien in de artikelen 138, 
142 d, 142 e en 144 a, ontvangt de benoemde 
tevens een afschrift van het proces-verbaal der 
zitting van het centraal stembureau waaruit 
zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofs brief. 

Artikel 136 wordt gelezen: 
De benoemde geeft binnen drie dagen na het 

bekomen van de afschriften bewijs van ont
vangst daarvoor af. 

Binnen · vier weken na de dagteekening van 
het bewijs van ontvangst van bet afschrift 
van het proces-verbaal der zitting van het 
centraal stembureau waaruit zijne benoeming 
blijkt, geeft hij kennis aan den voorzit,ter van 
dit bureau, of hij de benoeming aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisge
ving voorbijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

Artikel 137 vervalt. 
Artikel 138 wordt gelezen : 

Wanneer een benoemde zijne benoeming niet 
aanneemt, wordt door het centraal stembureau, 
in eene zitting te houden binnen veertien dagen 
na de ontvangst door den voorzitter van de in 
artikel 136, tweede lid, bedoelde kennisgeving 
of na het verstrijken van den daarin gestelden 
termijn, in plaats van hem, die de benoeming 
niet heeft aangenomen, benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst waarop hij, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, is 
gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 98 h, voor benoeming 
in aanmerking komt. Daarbij wordt buiten 
rekening gelaten de naam v~n den candidaat, 
die is overleden, of die reeds lid der Tweede 
Kamer is. 

Dag en uur der zitting warden vooraf in de 
Staatscourant bekend gemaakt. 

De ·artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en .vierde lid, zijn van toepassing. 

De '\TOorzitter van het centraal stembureau 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het eerste lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

De artikelen 139 en 140 vervallen. 
Artikel 142, eerste lid, wordt gelezen : 
De geloofsbrief moet door den benoemde, 

binnen twee maanden, na ontbinding binnen 
een maand, na zijne dagteekening, bij de 
Kamer warden ingezonden. De griffier der 
Kamer doet aan den Minister van Binnenland
sche Zaken mededeeling van de ingekomen 
geloofsbrieven. 

Achter artikel 142 warden ingevoegd : 
Art. 142 a. De Tweede Kamer gaat niet 

over tot het onderzoek van de geloofsbrieven 
ingezonden door de na periodieke aftreding of 
ontbinding nieuw inkomende leden, dan nadat 
zijn ingekomen de geloofsbrieven van alle ]eden, 
of verstreken zijn de termijnen gesteld in 
artikel 142, eerste lid. 

Zij beslist over de toelating niet dan nadat 
alle ingezonden geloofsbrieven .zijn onder
zocht. 

Art. 142 b. Het onderzoek der geloofsbrie
ven strekt zich niet nit tot de geldigheid van de 
lijsten en van de verbinding van lijsten, zooals 
zij door het centraal stembureau zijn openbaar. 
gemaakt. 

Art. 142 c. Indien de Tweede Kamer besluit 
tot niet toelating van de leden wegens de on
geldigheid ~an de stemming in een of meer stem
districten, geschiedt binnen veertien dagen, op 
den door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen dag, in die districten eene 
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nieuwe stemming en wordt de uitslag der ver
kiezing opnieuw vastgesteld. 

Art. 142 d. Indien de Tweede Kamer be
sluit tot niet toelating van een of meer leden 
wegens de onjuistheid van de vaststelling, door 
het centraal stembureau, van den uitslag der 
verkiezing, stelt dit bureau, in eene zitting 
te houden binnen veertien dagen na de ont
vangst door den voorzitter van de kennisgeving 
in artikel 142 f bedoeld, den uitslag, voor zoover 
noodig, opnieuw vast, met inachtneming van 
c· e beslissing der Kamer. 

Artikel 138, tweede, derde en vierde lid,' is 
van toepassing. 

Art. 142 e. Indien de Tweede Kamer be
sluit tot niet toelating van een benoemde op 
grond dat hij niet voldoet aan de vereischten 
voor het lidmaatschap, wordt door het centraal 
stembureau, in eene zitting te houden binnen 
veertien dagen na de ontvangst door den voor-. 
zitter van de kennisgeving in artikel 142 f be
doeld, in de plaats van den niet toe·gelatene 
benciemd verklaard de candidaat, die voor
komt op de lijst · waarop de niet toegelatene 
is gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 98 h, voor · benoeming 
in aanmerking komt. 

Artikel 138, eerste lid, laatste zin en tweede, 
derde en vierde lid, is van toepassing. 

Art. 142 f. Van de besluiten der' Tweede 
Kamer bedoeld in artikel 142 c geeft de 
griffier der Kamer onverwijld kennis aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van die bedoeld in de artikelen 142 d en 
142 e aan den voorzitter van het centraal 
stem bureau. 

In artikel 144, eerste lid, vervallen de woor
den : ,,of na zijn verkiezing een bezoldigd 
Staatsambt aanneemt, dat hij niet reeds tijdens 
die verkiezing vervulde,". 

Artikel 144, tweede lid, vervalt. 
Achter artikel 144 worden ingevoegd : 
Art. 144 a. Onverminderd het bepaalde in 

de artikelen 138 en 142 e, doet Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken, wanneer buiten 
periodieke aftreding of ontbinding eene plaats 
in de Tweede Kamer openvalt, binnen veertien 
dagen nadat dit te zijner kennis is gekomen, 
hiervan · mededeeling aan den voorzitter van 
het centraal stembur.eau. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling wordt in eene zitting van het 
centraal stembureau ter vervulling van de 
plaats benoemd verklaard de candidaat, die 
voorkomt op de lijst waarop het uitvallend lid 
is gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 

overeenkomstig artikel 98 h, voor benoeming 
in aanmerking komt. 

Artikel 138, eerste lid, laatste zin en tweede 
en derde lid, is van toepassing. ,· 

De voorzitter van het centraal stembureau 
brengt de benoeming ter kennis van den voor 
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het tweede lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

Art. 144 b. Indien; in de gevallen voorzien 
in de artikelen 138, 142 e en 144 a, geen can
didaat meer voorkomt op de lijst waarop de
gene gekozen is wiens plaats moet worden ver
vuld, en deze lijst met eene andere lijst tot eene 
groep is verbonden, wordt de op deze laatste 
lijst voorkomende candidaat, die, naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig arti
kel 98 h, voor benoeming in aanmerking komt, 
benoemd verklaard. 

Is de lijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 98 e, tweede lid, beslist aan welke van 
de verbonden lijsten de plaats zal worden toe
gekend. De op deze lijst voorkomende can
didaat, die, naar de volgorde vastgesteld over-' 
eenkomstig artikel 98 h, voor benoeming in 
aanmerking komt, w'ordt benoemd verklaard. 

Artikel 138, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

Art. 144 c. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem die is benoemd ingevolge de 
artikelen 138, 142 d, 142 e, of 144 a, strekt 
zich niet uit tot pimten rakende de wettigheid 
der verkiezing van toegelaten leden. 

De artikelen 149 en 150 vervallen. 
· Art~kel 151 wordt gelezen : 

Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel 51 d 
inlevert, wetende dat zij voorzien is van hand
teekeningen van personen, die niet bevoegd zijn 
tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor 
de inlevering geschied t, terwijl zonder die 
handteekeningen geen voldoend · aantal voor 
eene geldige lijst zou overblijven, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of eene geldboete van ten hoogste 
honderd twintig gulden. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij, di~ weten
de dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan 
de verkiezing, eene voor die inlevering bestemde 
lijst, als bedoeld bij artikel 51 d, heeft onder
teekend. 

Artikel 15lbis vervalt. 
De artikelen 152 · en 153 worden gelezen als 

volgt: 
Art. 152. De kiezer die verzuimt de ver

plichting opgelegd bij art. 74, tweede lid, 
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na te komen, ontvangt binnen veertien dagen 
na den dag der stemming eene uitnoodiging 
van den burgemeester zijner woonplaats om 
zich binnen andermaal veertien dagen, naar 
verkiezing schriftelijk of mondeling ten over
staan van den burgemeester of een door dezen 
aangewezen ambtenaar, te verantwoorden ter 
zake van zijn verzuim. 

Indien de burgemeester oordeelt, dat voor 
het niet nakomen van de verplichting opgelegd 
bij art. 74, tweede lid, eene geldige reden is 
aangevoerd, wordt aan de zaak geen verder 
gevolg gegeven. In het omgekeerde geval 
zendt de· burgemeester de stukken door aan 
den met de vervolging belasten ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie onder mededeeling 
dat hem van eene geldige reden van verhinde
ring niet is gebleken. 

Art. 153. De kiezer, die niet voldoet aan 
de verplichting opgelegd bij art. 74, tweede lid, 
wordt tenzij den rcchter van eene geldige reden 
van verhindering blijkt, gestraft met berisping 
of met geldboete van ten boogste drie gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden, of de deswege opgelegde geldboete 
vrijwillig is betaald, wordt geldboete van ten 
boogste tien gulden opgelegd. 

De uitspraak is aan hooger beroep nocb 
cassatie onderworpen. 

Indien de straf van berisping wordt opge
legd aan een afwezig gebleven beklaagde, 
wordt eene schriftelijke vermaning van den 
Kantonrechter om aan de verplichting opgelegd 
bij art. 74, tweede lid, in het vervolg te vol
doen, aan den veroordeelde van wege het· open. 
baar ministerie beteekend op· de wijze, voorge
schreven bij art. 144 van bet Wetboek van 
Strafvordering. 

Artikel 157 wordt gelezen als volgt : 
De in artikel 151 bedoelde st~afbare feiten 

warden als misdrijven, die in de artikelen 153, 
l 54, 155 en 156 bedoeld, warden als over
tredingen beschouwd. 

Artikel 158 vervalt. 
Achter artikel 165 wordt ingevoegd: 
Art. 166. De tekst van de Kieswet wordt 

op Onzen last in het Staatsblad geplaatst in 
eene doorloopend genummerde reeks van 
artikelen met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhalingen daarin van artikelen of 
gedeelten van artikelen. 

§ 4. Artikel VIII der Additionnele Artikelen 
er Grondwet wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking van bovenstaand artikel II, 
warden in de Provinciale Wet, totdat de 
wet daaromtrent nader zal behben beschikt, 
de volgende veranderingen gebracht: 

Artikel 3 word t gelezen : 
De leden der Staten warden gekozen door 

hen, die volgens de in artikel 8 der Kieswet be
doelde lijst daartoe bevoegd zijn. 

Artikel 4 vervalt. • 
Artikel 5 wordt gelezen : 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden der Staten is de laatste 
Dinsdag der maand Februari. 

Alsdan warden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen de;r leden, die met den 
volgenden eersten Dinsdag van Juli moeten af
treden. 

Artikel 6 vervalt. 
Artikel 7 wordt gelezen : 
Gedeputeerde Staten bepalen v66r elke ver

kiezing van de leden der Staten den dag waar
op de stemming zal geschieden. 

De stemming geschiedt in alle kieskringen 
en in alle stemdistricten op denzelfden dag. 

Artikel 8 wordt gelezen : 
In afwijking van het bepaalde in artikel 51 f 

der Kieswet, mogen op dezelfde lijst ten hoogste 
twint1g candidaten warden geplaatst. 

De artikelen Sbis, 9, 9bis en 9ter vervallen. 
rtikel 10 wordt gelezen : 

De benoemde ontvangt onverwijld van den 
voorzitter van het hoofdstembureau van den 
kieskring waarin de lijst, waarop hij is· ge
kozen, is ingeleverd, een afschrift van het 
proces-verbaal der in artikel 93 der Kieswet 
voorgescbreven zitting van dit bureau en van 
de processen-verbaal der stemming. 

Hij ontvangt onverwijld van den voorzitter 
van bet boofdstembureau, aangewezen in ar
tikel 51 c, eerste lid, der Kieswet, een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting waarin de 
uitslag der verkiezing is vastgesteld en, in de 
_gevallen bedoeld in de artikelen 11 a, 11 b, 70 c 
en. 70 d, tevens een afschrift van het proces
verbaal waaruit zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofs brief. 

Artikel 11 wordt gelezen : 
De benoemde geeft binnen drie dagen na 

het bekomen van de afschriften bewijs van 
ontvangst daarvoor af. 

Binnen vier weken na de dagteekening van 
het bewijs van ontvangst van het afscbrift 
van bet in artikel 10, tweede lid, genoemde 
proces-verbaal waaruit zijne benoeming blijkt, 
geeft hij kennis aan cJ,en voorzitter van het 
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daarin bedoeld hoofdstembureau, of hij de be
noerning aanneemt. 

Hij wordt, laat hij <lien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoemfog niet 
aan te nemen. 

Achter artikel U warden ingevoegd : 
Art. 11 a. Wanneer een benoemde zijne be

noeming niet aanneemt, wordt door het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 51 c, eerste 
lid, der Kieswet, in eene zitting te houden 
binnen veertien dagen na de ontvangst door 
den voorzitter van de in artikel 11, tweede lid, 
bedoelde kennisgeving of na·het verstrijken van 
den daarin gestelden termijn, in_plaats van hem; 
die de benoeming niet heeft aangenomen, be
noemd verklaard de candidaat, die_ voorkomt 
op de lijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen en die, naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
98 h der Kieswet, voor benoeming in aanmer
king komt. Daarbij wordt buiten rekening 
gelaten de naam van den candidaat, die is 
overleden, of die reeds lid der Staten is. 

Artikel 53 a, tweede lid, en artikel 138, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

Art. 11 b. 01).verminderd het bepaalde in 
het · vorige artikel en in artikel 70 d, doen de 
Gedeputeerde Staten, wanneer buiten perio
dieke aftreding eene plaats in de Staten open
valt, birnien veertien dagen nadat dit te hunner 
kennis is gekomen, hiervan mededeeling aan 
den voorzitter van het hoofdBtembureau aan
gewezen in artikel 51 c, ·eerste lid, der Kies
wet. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling wordt in eene zitting van het 
hoofdstembureau ter vervulling van de plaats 
benoemci verklaard de candidaat, die voorkomt 
op de lijst, waarop het uitvallend lid is gekozen, 
en die, naar de volgorde vastgesteld overeen
komstig artikel 98 h der KieRwet, voor be
noeming in aanmerking komt. 

Artikel 11 a, eerste lid, laatste zin, dezer wet 
en de artikelen 53 a, tweede lid, en 138, derde 
lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

De voorzitter van het hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 51 c, e.erste lid, der Kieswet, 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het tweede lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

De artikelen 12, 13 en 14 vervallen. 
Artikel 15, tweede lid, wordt gelezen: 
De geloofsbrief moet door den benoemde 

binnen twee maanden na zijne dagteekening 
bij de Staten worden ingezonden. 

· Artikel 17, eerste lid, wordt gelezen als volgt : 
Leden der Staten kunnen alleen zijn ingezete

nen der provincie, die Nederlander of door de 
wet als Nederlandsch onderdaan erkend zijn, 
niet krachtens onherroepelijke rechterlijke uit
spraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over·hunne goederen hebben verloren, noch van 
de verkiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom 
van vijf en twintig jaren vervuld hebben. 

Artikel 20, tweede lid, wordt gelezen: 
Wanneer personen, zich in <lien graad be

staande, te gelijker tijd zijn gekozen, .worcl.t de 
oudste in jaren voor benoemde gehouden. 

Artikel 23; tweede lid, vervalt. 
Het opschrift van § 3 van het tweede hoofd-

stuk wordt gelezen: 
Van de aftredirig van de leden der Staten. 
Artikel 24 wordt gelezen: 
De leden der Staten treden te gelijk af met 

den eersten Dinsdag der maand Juli. 
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 
Artikel 25 vervalt. 
Artikel 26 wordt gelezen : 
Die ter vervulling eener tusschentijds open

gevallen plaats tot lid der Staten gekozen is, 
.treedt af op het 'tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden. 

In artikel 59, eerste lid, wordt, in plaats ~an 
,,zes jaren", gelezen: ,,vier jaren". 

Het tweed.e lid wordt gelezen : Zij trederi te 
gelijk af met den eersten Dinsdag der maand 
Juli. 

Artikel 60 vervait. 
Artikel 70 wordt gelezen: 
De vergadering onderzoekt de geloofsbrieven 

der nieuw inkomende leden en beslist de ge
schillen, welke aangaande die geloofs brieven 
of de verkiezing zelve oprijzen. 

Zij gaat niet over tot het onderzoek van de 
geloofsbrieven, ingezonden door de na perio
dieke aftreding nieuw inkomende leden, · dan 
nadat zijn: ingekomen de geloofsbrieven van 
alle leden, of verstreken is de termijn, gesteld 
in artikel 15, tweecle lid._ Zij beslist over de 
toelating niet dan nadat alle ingezonden ge
loofs brieven zijn onderzocht. 

Achter artikel 70 warden_ ingevoegd : 
Art. 70 a. Het onderzoek der geloofsbrieven 

strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten van candidaten en van de verbinding 
van lijsten, zooals zij door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, eerste lid, der 
Kieswet, zijn openba,ar gemaakt. 

Art. 70 b. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van de leden wegens de. on-
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geldigheid van de stemming in een of meer 
stemdistricten, geschiedt binnen 14 dagen, op 
den door de Gedeputeerde Staten te bepalen 
dag, in die districten eene nieuwe stemming 
en wordt de uitslag der verk.iezing opnieuw 
'vastgesteld. 

Art. 70 c. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van een of meer leden, wegens 
de onjuistheid van de vaststelling van den 
uitslag der verk.iezing door het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 51 c, eerste lid, 
der Kieswet, stelt dit bureau, in eene zitting 
te houden binnen veertien dagen na de ont
vangst door den voorzitter van de kennisgeving 
.in artikel 70 g bedoeld, den uitslag, voor zoover 
noodig, opnieuw vast, met· inachtneming van 
de beslissing der vergadering. 

Artikel 53 a, tweede lid, en artikel 138, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

Art. 70 d. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van een benoemde, op grond 
dat hij niet voldoet aan de vereischten voor het 
lidmaatschap, of op grond van artikel 20, wordt 
door het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 51 c, eerste lid, der Kieswet, in eene 
zitting te houden binnen veertien dagen na de 
ontvangst door den voorzitter van de kennis
geving in artikel 70 g bedoeld, in plaats van 
den niet toegelatene benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst waarop de 
niet toegelatene is gekozen, en die, naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 
98 h der Kieswet, voor benoeming in aaniner
king komt. 

Artikel 11 a, eerste lid, laatste zin, dezer wet 
en de artikelen 53 a, tweede lid, en 138, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

Art. 70 e. Indien, in de gevallen voorzien 
in de artikelen 11 a, 11 b, en 70 d, geen can
dictaat meer voorkomt op de lijst waarop de
gene is gekozen wiens plaats moet worden ver
vuld, en deze lijst met eene andere lijst tot 
eene groep is verbonden, wordt de op deze 
laatste lijst voorkomende candidaat, die, naar 
de volgorde vastgesteld overeenkomstig ar
tikel 98 h der llieswet, voor benoem:ing in aan
merking komt, benoemd verklaard. 

Is de lijst verbonden met meer clan eene 
andere lijst, clan wordt, · door toepassing van 
artikel 98 e, tweede lid, der Kieswet, beslist 
aan welke van de verbonden lijsten de plaats 
zal worden toegekend. De op deze lijst voor
komende candidaat, die, naar de volgorde vast
gesteld overeenkomstig artikel 98 h der Kieswet, 

· ~oor benoeming in aanmerking komt, wordt 
benoemd verklaard. 

Artikel 11 a, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

Art. 70 f. De vorm en de inrichting der, 
ingevolge de artikelen 11 a, llb, 70 c en 70 d 
op te maken, processen-verbaal worden vast
gesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Art. 70 g. Van de besluiten der Staten be
doeld in de artikelen 70 c en 70 d geeft de griffier 
der Staten onverwijld kennis aan den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in arti
kel 51 c, eerste lid, der Kieswet. 

Art. 70 h. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem; die is benoemd ingevolge de 
artikelen 11 a, 11 b, 70 c, of 70 d, strekt zich 
niet uit tot punten rakende de wettigheid der 
verkiezing van toegelaten leden. · 

Aan artikel 73 wordt toegevoegd een derde 
lid, luidende : 

Het eerste lid is niet van toepassing bij de 
beslissing over de toelating van de na periodieke 
aftreding nieuw inkomende leden. 

Achter artikel 182 wordt ingevoegd: 
Art. 183. Op Onzen last wordt de tekst van 

de artikelen der Provinciale wet, die verwijzen 
naar artikelen of gedeelten van artikelen der 
Kieswet, inovereenstemming gebracht, voor zoo
veel die verwijzingen betreft, in.et den ingevolge 
art. 166 der Kieswet bekend te maken tekst 
dier wet, en in het Staatsblad geplaatst. 

De wet van 5 November 1852, Staatsblad 
n°. 197, gewijzigo. bij de wet van 28 April 1897, 
Staatsblad n°. 111, houdende regeling van de 
verdeeling der provincien in. kiesdistricten, enz., 
wordt ingetrokken. 

§ 5. Artikel IX der Additionnele Artikelen 
cler Grondwet wordt gelezen als volgt : 

Met afwijking van bovenstaand artikel II, 
worden in de Gemeentewet, totdat de wet 
daaromtrent nader zal hebben beschikt, de vol
gende veranderingen gebracht: 

Artikel 5 wordt gelezen : 
De leden van den raad worden gekozen door 

hen, die volgens de in artikel 8 der Kieswet 
bedoelde lijst tot het kiezen van leden van den 
raad bevoegd zijn. 

Artikel 6 vervalt. 
Artikel 7 wordt gelezen : 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor 

de verlnezing van de leden van den raad is 
de tweede Dinsdag der maand April. 

Alsdan worden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden eersten Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

Artikel 8 vervalt. 
Artikel 9 wordt gelezen: 
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Burgemeester en Wethouders bepalen voor 
elke verkiezing. van de leden van den raad den 
<lag waarop zoo noodig de stemming zal ge
schfeden. 

De stemming geschiedt in alle stemdistricten 
op denzelfden dag. 

Artikel 10 wordt gelezen: 
In afwijking van het bepaalde in artikel 51 d 

der Kieswet, wordt in gemeenten, waarin het 
aantal kiezers voor den gemeenteraad volgens 
de kiezerslijst minder dan 1250 bedraagt, de 
onderteekening vereischt van ten minste 1/ 50 

gedeelte van het aantal dier kiezers. 
Is het aantal dier ,kiezers minder ·dan 150, 

dan wordt de onderteekening van ten minste 
drie kiezers vereischt. 

Achter artikel 10 worden ingevoegd : 
Art. 10 a. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 51 f der Kieswet, mogen op eene lijst · 
ten hoogste vijf candidaten meer worden ge
plaatst dan het aantal te vervullen plaatsen 
bedraagt. Indien de gemeente in kieskringen 
is verdeeld, mogen op elke lijst ten hoogste vijf 
candidaten meer worden geplaatst dan een 
derde gedeelte van het aantal te vervnlleri 
plaatsen bedraagt. 

Art. JO b. Indien op de lijsten evenveel 
•candidaten voorkomen als plaatsen te ver
vullen zijn, verklaart het hoofdstembureau, 
.aangewezen in artikel 51 c, tweede lid der 
Kieswet, alle candidaten benoemd, zocidra de 
termijn van beroep tegen de beslissing van dit 
bureau over de geldigheid der lijsten en over 
de handhaving van de daarop voorkomende 
candidaten is verstreken, of, in geval van be
roep, zoodra de beslissing van GedepU:teerde 
,Staten aan het bureau is medegedeeld. 

Is slechts eene lijst ii;igeleverd en komen 
,daarop meer candidaten voor dan plaatsen te 
vervullen zijn, dan verklaart het hoofdstembu
reau, aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, 
,der Kieswet, zoodra de in•het eerste lid bedoelde 
termijn is verstreken, of de ·daar bedoelde be
.slissing aan <lit bureau is medegedeeld, zoos 
vele van de candidaten benoemd, in de volg
orde waarin zij op de lijst voorkomen, als 
plaatsen te vervullen zijn. 

Het hoofdstembureau, aangewezen in arti
kel 51 c, tweede lid, der Kieswet, maakt van een 
,en antler onmiddellijk proces-verbaal op, dat 
ter secretarie der gemeente voor een ieder 
ter inzage wordt nedergelegd, in afschrift 
wordt aangeplakt en tegen betaling der kosten 
verkrijgbaar gesteld. · 

Art. 10 c. Indien geene lijsten van -candi
,daten zijn ingeleverd, of op de ingeleverde lijs-

1917. 

ten niet zoovele candidaten voorkomen als 
plaatsen te vervullen zijn, verklaart de voor
zitter van het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet, · zoodra 
de tijd, bepaald in artikel 51 d, eerste lid, der 
Kieswet, is verstreken, dat niemand is benoemd. 

:be voorzitter maakt hiervan onmiddellijk 
proces-verbaal op, dat ter secretarie van de 
gemeente voor een ieder ter inzage wordt 
nedergelegd, in afschrift wordt aangeplakt en· 
tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. 

Binnen veertien dagen na de dagteekening 
van het proces-verbaal heeft, op den door 
Burgemeester en Wethouders te bepalen, aan 
Gedeputeerde Staten mede te deelen, dag, op
nieuw de candidaatstelling plaats. 

Art. 10 d. Indien, tengev~lge van het on
geldig verklaren van lijsten, of het daarvan 
schrappen van candidaten, geen geldige lijst 
overblijft, of op de geldige lijsten te zamen 
minder candidaten voorkomen dan plaatsen te 
vervullen. zijn, verklaart het hoofdstembureau, 
aangewezen· in artikel 51 c, tweede · lid, der · 
Kieswet, zoodra de · termijn vermeld in 
ar'tikel 10 b, eerste lid, is verstreken, of de daar· 
bedoelde beslissing van· Gedeputeerde Staten· 
aan dit bureau is medegedeeld, dat niemand is 
benoemd. 

Artikel 10 b, derde lid, en artikel 10 c, laatste 
lid, zijn van toepassing. 

De artikelen lObis, 11, llbis en llter ver
vallen. 

Artikel 12 wordt gelezen : 
Betreft ·het de verkiezing van leden van den 

raad van .eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, dan ontvangt de benoemde onver
wijld van den voorzitter van het hoofdstem
bureau, aangewezen in art. 51 c; tweede lid, 
der Kieswet, een afschrift van het proces
verbaal der zitting, waarin de uitslag der ver
kiezing is vastgesteld en, in de gevallen bedoeld 
in de artikelen 16 a, 18 a, 38 a en 38 b, tevetis 
een afschrift van het proces-verbaal waaruit 
zijne benoeming blijkt. 

In geval van stemming ontvangt hij tevens 
oriverwijld van den voorzitter van het hoofd
steinbureau van den kieskring waarin de lijst, 
waarop hij is gekozen, is ingeleverd, een af
schrift van het proces-verbaal der in artikel 93 
der Kieswet voorgeschreven zitting van dat 
bureau en van de processen-verbaal der stem
ming. 

Betreft het d·e verkiezing van leden van den 
raad van eene gemeente, die niet in kieskringen 
is verdeeld, dan ontvangt de benoeinde onver
wijld van den voorzitter van het hoofdstembil-

18 
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reau een afschrift van het proces-verbaal der 
zitting, waarin de uitslag der verkiezing is vast
gesteld, en, in geval van stemming; afschriften 
van de daarvan opgemaakte processen-verbaal; 
in de gevallen.bedoeld in de artikelen 16 a, 18 a, 
38 a en 38 b, ontvangt hij tevens een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting van het hoofd
stembureau waaruit zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

· De artikelen 13bis, 14 en 15 vervallen. 
Artikel 16 wordt gelezen: 
Burgemeester en vVethouders zorgen, dat 

Gedeputeerde Staten van de in artikel 12 be
doelde processen-verbaal, binnen acht dagen 
na de dagteekening daarvan, afschrift beko
men en geven hun kennis van het al of niet 
aannemen der benoeming door een benoemde. 

Achter artikel 16 wordt ingevoegd: 
Art. 16 a. Wanneer een benoemde zijne 

benoeming niet aanneemt, wordt door het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 51 c, 
tweede lid, der Kieswet, in eene zitting, te hou
den binnen · veertien dagen na de ontvangst 
door Burgemeester en Wethouders van de in 
artikel 13 bedoelde kennisgeving of na het 

· verstrijken van den in dit artikel gestelden 
termijn van vier weken, in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, be
noemd verklaard de candidaat, die voorkomt 
op de l:ijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekoz~n, en die voor be
noeming in aanmerking komt, hetz:ij naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h 
·der Kieswet, hetzij, in het geval voorzien in 
artikel 10 b, tweede lid, naar de volgorde der 
candidaten op de lijst. Daarbij wordt buiten 
rekening gelaten de naam van den candidaat, 
die is overleden, of die reeds lid van den raad is. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toepassing. 

Artikel 17, tweede lid, wordt gelezen·: 
De geloofsbrief moet door den benoemde 

binnen twee maanden na zijne dagteekening 
bij den raad worden ingezonden. 

Achter artikel 18 wordt ingevoegd: 
Art. 18 a. Onverminderd het bepaalde in 

de artikelen 16 a en 38 b, wordt, wanneer buiten 
periodieke aftreding eene plaats in den raad 
openvalt, behoudens het bepaalde in de artike
len 25, laatste lid en 26, vijfde lid, binnen 
veertien dagen nadat dit ter kennis is gekomen 
van den voorzitter van het hoofdstembureau, 

aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, in eene zitting van d1t bureau ter: / 
vervulling van de plaats benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst, waarop 
het uitvallend lid is gekozen, en die voor be
noeming in aanmerking komt, hetzij naar de 
volgorde vastgesteld overeenkom_stig artikel 98h 
der Kieswet, hetzij, in het geval voorzien in 
artikel 10 b, tweede lid, naar de volgorde der 
candidaten op de lijst. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

Artikel 16 a, eerste lid, laatste zin, dezer 
wet en de artikelen 82, eerste en tweede lid, 
83 en 94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn. 
van toepassing. 

Artikel 19, eerste lid, wordt gelezen als volgt ~ 
Leden van den raad kunnen alleen zijn de 

ingezetenen der gemeente, die Nederlander of 
door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend. 
zijn, niet krachtens onherroepelijke rechterlijke, 
uitspraak, wegens krankzinnigheid of zwakheid. 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, noch van. 
de verkiesbaarheid ontzet zijn, en den ouder
dom van drie en twintig jaren vervuld hebben .. 

Artikel 25 ·wordt gelezen: 
Een lid van den raad, een der in artikel 19-

vermelde vereischten verliezende, of eene der 
in artikel 23 uitgesloten betrekkingen aan
nemende, houdt op lid te zijn. Hij geeft. 
hiervan kennis aan den raa<l, met vermelding: 
der reden. 

Indien de in de eerste zinsnede bedoelde 
kennisgeving niet is gedaan, en Burgemeester 
en Wethouders evenwel van oordeel zijn dat. 
een der aldaar omschreven gevallen zich voor-
doet, waarscbuwen _zij den belanghebbende. 

Het staat dezen vrij, de zaak binnen acht
dagen daarna aan den raad te onderwerpen .. 
Op 's raads beslissing zijn dan de artikelen. 
33-37 van toepassing. 

De voorziening, overeenkomstig artikel 18 a,. 
in de opengevallen plaats geschiedt binnen. 
veertien dagen nadat de termijn gesteld in het. 
vorig lid is verstreken, of, is de zaak aan den. 
raad onderworpen, binnen eene maand nadat. 
de eindmtspraak ter kennis is gekomen van den 
voorzitter van het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet. 

In artikel 26 wordt na het vierde lid een nieuw 
lid ingevoegd, luidende : 

De voorziening overeenkomstig artikel 18 a, 
in de plaats van hem die van het lidmaatschap
is vervallen verklaard, geschied t binnen eene 
maand nadat de einduitspraak ter kennis is ge-
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komen van den voorzitter van het hoofdstem: 
bureau, aangewezen in artikel 51 c," tweede lid, 
der Kieswet. 

Artikel. 27 ·wordt gelezen: 
De leden van den· raad hebben zitting ge

durende vier jaren. 
Zij treden om de vier jaren met den eersten 

Dinsdag van September te gelijk af. 
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 
De artikelen 28, 29 en 29bis vervallen. 
At:tikel 30 wordt gelezen : 
Die, ter :vervulling eerier, buiten periodieke 

aftreding opengevallen, plaats, tot lid van den 
raact verkozen is, treedt af op het tijdstip waarop 
degeen, in wiens plaats hij is verkozen, moest 
aftreden. 

Artikel 30/J.is word t gelezen : 
Indien vermeerdering ·vart het· aantal raads

leden noodig is, worden de open plaatsen bij de 
eerstvolgende, .volgens artikel 7 te houden, 
verkiezing vervuld. 

Indien vermindering · van het aantal raads
leden noodig is, treedt deze eerst in, wanneer 
door overlijden of bedankeneene plaats openvalt. 

Artikel 31 wordt gelezen : . 
De raad onderzoekt de geloofsbrieven der 

nieuw inkomende leden en beslist de geschillen, 
welke aangaa11de die geloofsbrieven, of·de ver
kiezing zelve oprijzen. 

Het onderzoek der geloofsbrieven strekt zich 
niet uit tot de geldigheid van de lijsten van 
candidaten en van de verbinding van lijsten, 
zooals zij door het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet, 
zijn openbaar gemaakt. 

De raad gaat niet over tot het onderzoek van 
de . geloofsl>rieven, ingezonden , door de na 
periodieke aftreding nieuw inkomende leden, 
dan nadat zijn ingekomen de geloofsbrieven 
van al deze leden, of .verstreken is de termijn 
gesteld m artikel 17, tweede lid. Hij beslist 
over de toelating niet dan nadat alle ingezonden 
geloofsbrieven, zijn onderzocht. 

Van elke genomen beslissing wordt terstond 
kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten en 
aan den·benoemde. 

De niet toegelatene- wordt met de redenen 
van 's i:aads beslissing bekend gemaakt. 

Artikel 32 vervalt0 

Artikel 38 wordt gelezen.: 
Indien de leden niet worden toegeiaten 

wegens de ongeldigheid van de stemming in 
een of meer stemdistricten, geschiedt, binnen 
eene maand nadat de eind~itspraak ter kennis 
is gekomen van Burgemeester en Wethouders, 
op een door hen te bepalen en aan Gedeputeerde 

Staten mede te deelen dag, in c;lie districte.n 
eene nieuwe stemming en wordt cie uitslag der 
yerkiezing opnieuw. vastgesteld. 

Achter artikel 38 worden ingevoegd : 
Art. 38 a. Indien een of meer leden niet 

worden toegelaten, wegens de onjuistheid van 
de vaststelling door .het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, van den uitslag der verkiezing, stelt 
dit bureau in eene zitting te houden binnen 
eene maand' nadat de einduitspraak ter kennis 
van den voorzitter is gekomen, den uitslag, 
veer zoover noodig, opnieuw vast, met inacht
neming van die uitspraak. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, .83 en 
94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toepassing. · 

Art. 38.b. Indien een benoemde niet wordt 
toegelaten, op grond dat hij niet voldoet aan d.e 
vereischten voor het lidmaatschap of op grond 
van artikel 22, wordt door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, in eene zitting, te hciuden .binnen 
eene maand nadat de einduitspraak ter kemiis 
van den voorzitter is gekomen, in de plaats 
van den niet-toegelatene benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst, waarop de 
niet-toegelatene is gekozen en die veer benoe
ming in aanmerking komt, hetzij naar de vo]g: 
orde vastgesteld overeenkomstig arti.kel 98 h der 
Kieswet, hetzij, in .het gev:al voorzien in artikel 
10 b, ,tweede lid, naar de volgorde der candida
teri op de lijst. 

Dag en uur van de zitting worden v<:>oraf 
bekend gemaakt. 

Artikel 16 a, eerste lid, laatste zin, dezer wet 
en de artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94,. derde en vierde· lid, der Kieswet zijn van 
toe passing. · 

Art. 38 c. Indien, in de gevallen voorzien 
in de artikelen 16 a, 18 a en 38 b, geen candidaat 
meer voorkomt op de lijst, waarop degene is 
gekozen wiens plaats meet .worden vervuld, 
en deze lijst met eene andere lijst tot eene groep 
is verbonden, wordt de op deze laatste lijst 
voorkomende canclidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking kotnt, 
benoemcl verklaard. 
. Is de lijst verbonden met meer dan eene 

andere lijst, clan wordt, door toepassing van 
artikel 98 e, tweede lid, cler Kieswet, beslist, 
aan welke. van de yerbonden lijsten de ·plaats 
zal worden toegekend. De op deze lijst :voor-

18"' 
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komende candidaat, die, · naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
wordt benoemd verklaard. 

Artikel 16 a, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

Art. 38 d. De vorm en de inrichting der, 
ingevolge de artikelen 10 b, 10 c, 10 d, 16 a, 18 a, 
38 a en 38 b op te· rilaken, processen-verbaal 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van 'bestuur. · 

· Art. 38 ·e. Het · onderzoek van den geloofs
brief van hem, die is benoemd ingevolge de 
artikelen 16 a, 18 a, 38 a, of 38 b, strekt zich 
niet uit tot punten rakende de wettigheid der 
verkiezing van toegelaten.leden. 

Aan artikel 46 wordt toegevoegd een derde 
lid, luiden:de : 

Het eerste lid is niet van toepassing bij de 
beslissing over de toelating van de na periodieke 
aftreding nieuw inkomenci.e leden. 

In artikel 80, eerste lid, wordt, in plaats van 
,,zes jaren", gelezen: ,,vier jaren". 

Het tweede lid wordt gelezen : 
,,Zij treden te gelijk af met den eersten Dins-

dag der maand September." · 
Artikel 81 v:ervalt. 
Aan artikel 294 wordt toegevoegd een tweede 

lid, luidende : 
Op Onzen last wo~dt de tekst van de artikelen 

der Gemeentewet, die verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet, in dver
eenstemming gebracht, voor zooveel die ver
wijzingen betreft, met den ingevolge art, 166 
der Kieswet bekend te maken tekst dier wet, 
en in het Staatsblad geplaatst. 

Met afwijking van bovenstaand artikel II 
worden in de wet van 31 December 1913 
(Staatsblad n°. 469), tot toevoeging van de 
terreinen langs den Nieuwen Waterweg en het 
Scheur, thans deel uitm~kende van de ge
meenten 's Gravenzande en Naaldwijk, aan 
de gemeente Rotterdam, totdat de wet daarom
trent nader zal hebben beschikt, de volgende 
ve:randeringen gebracht: 

De artikelen 4, 5, 8; 9, u; derde lid, en 17 
vervallen. · 

§ 6, Artikel X der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt·: 

Na afkondiging van de wetten, houdende 
veranderingen in de Grondwet, heeft eene her
ziening· plaats van de kiezerslijsten overeen
komstig de Kieswet, gelijk zij bij artikel VII 
is gewijzigd. · · · 

Voor de, herzieni'ng .. van de kiezerslijsten, 
worden de terinijnen, ge:rioemd in artikel 2, 8, 

derde (thans tweede) lid, 22, en 24 dier wet, 
gesteld op den 2lsten dag na de bedoelde af
kondiging. De kiezerslijsten worden vastge
steld uiterlijk op den 49sten en definitief van 
kracht op den 103den dag na die afkondiging. 

De termijnen in de artikelen 28, ·tweede en 
derde lid, 29, 30, ·31 en 33 der Kieswet gesteld, 
worden berekend alsof de dag der vaststelling 
was 22 Maart. 

De eerstvolgende herziening van de kiezers
lijsten heeft plaats in 1919, 

De in artikel 131 der Gemeentewet bedoelde 
verki~zing blijft geschieden, volgens de bepa
lingen welke geld en op den dag der in den aanhef 
bedoelde afkondiging, maar volgens de- kiezers
lijsten zooals deze nieuw worden vastgesteld. 

§ 7. Artikel" XI der Additionnele Artikelen 
der Gtondwet wordt gelezen als volgt : 

De verkiezingen voor de nieuwe Tweede 
Kamer der Staten-Generaal hebben plaats 
binnen een jaar na die afkondiging. 

§ 8. Artikel XII der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

De Provinciale Staten en de gemeenteraden 
blijven, .zooals zij op het tijdstip der afkondi
ging van de wetten houdende veranderingen 
in de Grondwet,' zijn samengesteld, bestaan, de. 
Provinciale Staten tot de'n eersten Dinsdag van 
Juli 1919, de gemeenteraden tot den eersten 
Dinsdag van September van- datzelfde jaar. 
Op genoemde dagen worden zij ontbonden. 
Zijn v66r die dagen verkiezingen noodig ter 
vervulling van plaatsen die door ontslag, 
overlijden of om eene andere reden openvallen, 
dan geschieden deze, met inbegrip van het 
onderzoek van de geloofsbrieven, volgens de 
op den dag der genoemde afkondiging bestaande 
kiezerslijsten en geldende bepalingen. 

§ 9. ·Aan de Additionnele · Artikelen der 
Grondwet wordt toegevoegd: 

Art. XIII. • Binnen drie jaren na afkondi
ging van de wetten, houdende veranderingen 
in de Grondwet, worden door den· Koning 
de noodige wetsvoorstellen voorgedragen, ter 
uitvoering van het aangaande het algeine,en 
vormend lager onderwijs bepaalde in artikel 
192, vierde, vijfde, zesde P.n zevende lid der 
Grondwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Mei 

1917. . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

· Minister· van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 18 J.Wei 1917,) 
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TABEL B. Bedoeld in artikel 51 der Kieswet. 

TABEL A. Bedoeld in artikel 51 der Kieswet. Gebied waarover de kieskring 
zich uitstrekt. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
XIII 
XIV 
xv 

XVI 
XVII 

XVIII 

Gebied waarover de 
kieskring zich uit

strekt. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
. ktingenI,II,IV, Ven VI 
vandeprov. Noordbra
bant, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen III, VII, VIII 
en IX van de prov. 
Noordbrabant, vol
gens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen I-V van de 
prov. Gelderland, vol
gens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen VI-X van 
de prov. Gelderland, 
volgens tabel B. 

De gemeente Rot
terdam (zonder Hoek 
van Holland). 

De gemeente 'sGra
venhage. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen III en IV van 
de prov. Zuidholland, 
volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
ktingen V, VI en VII. 
van de prov. Zuidhol
lanq, volgens tabel B. 

De gemeente Am
sterdam. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen II, III en IV 
van de prov. Noordhol
land, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen V, VI en VII 
vandeprov.Noordhol
land, volgens tabel B. 

De prov. Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 
Overijssel. 
Groningen. 
Drenthe. 
Limburg. 

Gemeente 
waar het 

hoofdstembu
reau is ge

vestigd. 

's Herto
genbosch. 

Tilburg. 

Arnhem. 

Nijmegen. 

Rotterdam. 

's Graven
hage. 

Leiden. 

Dordrecht. 

Amsterdam. 

Den Helder. 

Haarlem. 

Middelburg. 
Utrecht. 
Leeuwarden. 
Zwolle. 
Groningen. 
Assen. 
Maastricht. 

Gemeente waar het hoofdstembureau 
is gevestigd. 

NOORDBRABANT. 
I. De · gemeenten 's Hertogenbosch, 

Rosmalen, Den Dungen, St. Mi
chielggestel, Schijndel, Vught, Hees
wijk, Dinther, Geffen, Nuland, Heesch, 
Nistelrode, Lith, Lithoyen, Berlicum. 

's H ertogenbosch . 

II. De gemeenten Grave, Escharen, 
Velp, Reek, Gassel, Linden, Cuyk en 
St. Agatha, Schayk, Beers, Uden, 
Mill en St. Hubert, Zeeland, Raven
stein, Dieden, Demen en Langel, 
Deursen en Dennenburg, Huisseling 
en Neerloon, Boxmeer, Sambeek, 
Vierlingsbeek, Maashees en Over!oon, 
Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, 
Wanroy, Beugen en Rijkevoort, Oef
felt, Haps, Oss, Berghem, Megen, 
Haren en Macharen, Oijen en Teeffe-
len, Herpen. Grave. 

III. De gemeenten Tilburg, Goirle, Ber
kel, Oisterwijk, Moergestel, Diessen, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Uden
hout, Gilze en ReijE>n, Boxtel, Esch, 
Helvoirt, Haaren, Cromvoirt, Lierhp-
de. Tilburg. 

IV. De gemeenten Heusden, Bokhoven, 
Alem, Marem en Kessel, Empel en 
Meerwijk, Engelen, Dronge!en, Dus
sen, Hedikhuizen, Genderen, Herpt, 
Meeuwen, Oudheusden, Wijk en Aal
burg, Veen, Woudrichem, Rijswijk, 
Op- en Neer-Andel, de Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Giessen, 
Almkerk, Waalwijk, Baardwijk, Be, 
soijen, Capelle, Sprang, Vrij1'oeve
Capelle, Waspik, Vlijmen, Nieuwkuyk 
Drunen. · Heusden. 

V. -De gemeenten Helmond, Aarle
Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, 
Mierlo, Stiphout, Gernert, Bakel en 
Milheeze, Nunen, Gerwen en Neder
wetten, Heeze, Leende·, Asten, Deur
ne en Liessel, Vlierden, Someren, 
Lierop, Budel, Maarheeze, Soeren
donk, Sterksel en Gassel, Veghel, Erp, 
Boekel. H elmond. 

VI. De gemeenten Eindhoven, Aalst, 
Dommelen, Geldrop, Gestel en Blaartc 
hem, Oerle; Stratum, Strijp, Tongelre, 
Valkenswaard, Veldhoven en ]\fore
veldhoven, Waalre, Woensel, Zeelst, 
Zesgehuchten, Borkel en Schaft, w·es
terhoven, St. Oedenrode, Son en 
Breugel, Oirschot, B_est, Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Oost-, West
en. JVIiddelbeers, Blade] en Netersel, 

, Bergeyk, Reuse_l, Hooge- en Lage 
.Mierde, ,Hooge!oon, Hapert en Cas
teren, Eersel; Duizel en Steensel, 
Riethoven, Luyksgestel. JiJindhoven. 
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V1I. De gemeenten Breda, Ginneken en 
Bavel, Teteringen, Princenhage, Et
ten en Leur, Rijsbergen, Zundert, 
Chaam, Alpben en Riel, Baarle-
Nassau. Bre!la. 

VIII. :be gemeenten Zevenbergen, Klun
dert,. Willemstad, Standdaarbuiten,. 
Hoage en Lage Zwaluwe, Ouden
boscb, Oosterbout, 's Gravenmoer, 
Raamsdonk, Geertruidenberg, Made 
en Driminelen, Terbey<len, Dongen, 
Fijnaart en Heiningen. Zevenbergen. 

IX. De gemeenten Bergen op Zoom, 
Putte, Ossendrecbt, Woenstlrecbt, 
Huybergen, Halsteren, Nieuw Vosse
meer, Steenbergen en Kruislaiid, 
Roosendaal en Nispen, Rucphen en 
Vorenseinde, Hoeven, Dinteloord en 
Prinsland, Wouw, Oud- en Nieuw-
Gastel. Bergen op Zoom-

GELDERLAND. 
I. De gemeenten Arnbem, Rozendaal, 

Rheden. Arnhem. · 

II. De gemeenten Renkum, Doorwertb, 
vVageningen, Ede, Scherpenzeel, 
Barneveld. · Ede. 

III. De gemeenten Hoevelaken, Nij
kerk: Putten, Ermelo, Harderwijk, 
Elburg, Doornspijk, Oldebroek, Hat-
tem, Epe, Heerde. .Oldebroek_ 

IV·. De gemeenten Apeldoorn, Voorst, 
Brummen. V oorst. 

V. De gemeenten Zutphen, G~rssel, 
Warnsveld, Laren, Locbem, Neede, 
Borculo, Ruurlo, Varden, Eibergen, 
Groenlo, Lichtenvoorde. Zutphen. 

VJ. De gemeenten Winterswijk, Aalten, 
Dinxperlo, Wisch, Ambt-Doetinchem, 
Stad-Doetinchem, Doesburg, Humme, 
lo en Keppel, Steenderen, Hengelo, 
Zelhem. Aalten: 

VU. De gemeenten · Gendringen, Bergh, 
Didam, Zevenaar, Herwen en Aerdt, 
Pannerden, Duiven, Westervoort, 
Angelo, Wehl, Gent, Bemmel, Val-
burg, Elst, Huissen. Elst. 

VIII. De gemeenten Nijmegen, Ubbergen, 
Milling en, Beuningen. , N ijmegen. 

IX. De gemeenten Heteren, Hemmen; 
· Dodewaard, Kesteren, Echteld, IJ -

zendoorn, Liehden, Maurik, Zoelen, 
Tiel, Wadenoijen, Ophemert, Varik, 
Est en Opijnen, Geldermalsen, W aar
denburg, Deil, Haaften, Herwijnen, 
Vuren, Buren, Beusichem, Culemborg, 
Beesd, Buurmalsen.. Tiel. 

X. De gemeenten Heerewaarden, Dreu
mel, Appeltern, Wamel, Druten, 
Horssen, · Batenburg, Bergharen, 
Ewijk, Wychen, Balgoy, Overasselt, 
Reumen, Groesbeek, Brakel,. Zuili-

chem, Poederoyen, Nederhemert, 
Ammerzoden, Redel, Kerkwijk, Ga
meren, Zalt-Bommel, Hurwenen, 
Driel, Rossum. W ychen. 

ZUIDHOLLAND. 

I. De gemeente Rotterdam (zonder· 
Hoek van Holland). Rotterdam. 

II. De gemeente 's Gravenhage. 
's Gravenhage. 

III. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude, Koudekerk, . Voor
schoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Val
kenburg, Warmond, Sassenheim, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Voor
hout, Lisse, Hillegom, Katwijk, Was-
senaar. Leiden. 

IV. De gemeenten Alphen, Boskoop, 
Bodegraven, Zwammerdam, Hazers
woude, Oudshoorn, Ter Aar, Nieuw
veen, Alkemade, Woubrugge, Rijn: 
saterwoude, · Aarlanderveen, Nieuw
koop, Zevenboven, Leimuiden, Gou
da, Haastrecht, W oerden, Rietveld, 
Waarder, Barwoutswaarder, Oude
water, Hekendorp, Papekop, Lange 
Ruige Weide, Waddinxveen, Reeu
wijk, Schoonhoven, Vlist, Stolwijk, 
Ouderkerk a/d IJssel, Berkenwoude, 
Gouderak, Bergambacht, Ammerstol, 
Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, 
_Krimpen a/d IJssel, Zoetermeer, 
Veur, Voorburg, Zegwaart, Stomp
wijk, Bentbuizen, Pijnacker, Noot-

. dorp, Berke 1, Hillegers berg, Schie
broek, Bergschenhoek, Zevenhuizen, 
Bleiswijk, Nieuwerkerk a/cl IJssel, 
Capelle a/cl IJssel, Moordrecht, Moer-
kapelle. · · Gouda. 

V. De gemeenten Delft, Hof van Delft, 
Vrijenban, Schipluiden, Vlaardingen, 
Vlaardinger-Ambacht, Maassluis, 
Maasland, Rozenburg, Naaldwijk, de 
Lier, 's Gravenzande, Monster, Loos
duinen, Wateringeri, Rijswijk, Scbie
dam, Kethel en Spaland, .Overschie, 
.Rotterdam (Hoek van Holland). 

Delft. 

VI. De gemeenten Dordrecht, Dubbel
dam, Meerkerk, Ameide, Tienhoven, 
Noordeloos, Hoag Blokland, Hoor
naar, Groot-Ammers, Nieuwpoort, 
Langerak, Goudriaan; Ottoland, 
Giessendam,. Giessen-Nieuwkerk, 
Peursum, Streefkerk, Brandwijk, Mo
lenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Slie
drecbt, Wijng arden, P. lblasserdam, 
Nieuw Lekkerland, Oud-Alblas, Pa
pendrecht, Gorincbem, Schelluinen, 
Arkel, Hardinxveld, Leerdam, Scboon
rewoerd, Leerbroek, Nieuwland, As
peren, Heukelu_m, Kedichem, Vianen, 
Hagestein, Everdingen, Lexmond, 
Hei- en Boeikop. Dordrecht. 

VJI. De gemeenten Ridderkerk, Zwijn
drecht, Hendrik-Ido-Ambacbt, Heer
jansdam, IJsselmonde, Oost- en 
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West Barendrecht, Poortugaal, 
Rhoon, Hoogvliet, Pernis, Oud
Beijerland, Numansdorp, Zuid-Beijer
lantl, Klaaswaal, Heinenoord, Nieuw
Bejjerland, Piershil, Goudswaard, 
's Graventleel, Puttershoek, Maas
<lam, Strijen, Mijnsheerenland, West
maas, Brielle, Oos,tvoorne, Zwarte
waal, Vierpolders of het Nieuwland, 
Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, Nieuw
Helvoet, Rockanje, Zuidland, Heke
lingen, Outlenhoorn, Spijkenisse, 
Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, 
Mitldelharnis, .Sommelstlijk, Dirks
lantl, Melissant, Goedereede, Stellen
dam, Ouddorp, Oude Tonge, Nieuwe 
Tonge, Herkingen, Oo!tgensplaat, 
den Bommel, Stad aan 't Haringvliet. 

Ridderkerk. 

NOORDHOLLAND. 
I. De gemeente Amsterdam. 

A rnsterdam. 
II. De gemeenten Den Helder, Terschel

ling, Texel, Vlieland, Schagen, Sint 
Maarten, de Zijpe, Wieringerwaard, 
Callantsoog, Petten, Wieringen, Bar
singerhorn, Oudkarspel, Zuid-Schar
woutle, Noord-Scharwoude, Sint-Pan
cras, Broek op Langeciijk, Haren
karspel, Warmenhuizen, Koetlijk, 
Bergen, Schoorl, Heer-Hugowaard, 
Nieuwe-Niedorp, Outle-Niedorp, Win-

~ kel, Anna Paulowna:, Den Helder. 

III. De gemeenten Hoorn, Berkhout, 
Beets, Oudendijk, Avenhorn, Ursum, 
Oterleek, Wognum, Nibbixwoud, 
Zwaag, Blokker, Schellinkhout, Wij
denes, Enkhuizen, Urk, Metlemblik, 
Opperdoes, Twisk, Spanbroek, Op
meer, Hoogwoud, Hensbroek, Ob
<lam, Zijbekarspel, Abbekerk, Mi<l
woud, Wervershoof, Andijk, Groote
broek, Bovenkarspel, Hoogkarspel, 
Westwoutl, Venhuizen, Purmerend, 
Kwadijk, Ilpendam, Landsmeer, 
Beemster, Oosthuizen, Warder, Scher
merhorn, de Rijp, Graft, Zuid- en 
Noord-Schermer, Wormer, Wijtle
wormer, Jisp, Edam, Middelie, Mon
nikendam, Katwoude, Marken, Broek 
in Waterland, Nieuwendam, Buik-
sloot, Ranstlorp. Jioorn. 

IV. · De gemeenten Zaandam, Zaantlijk, 
Koog a/tl Zaan, Wormerveer, Oost
zaan, Krommenie, Westzaan, Assen
tlelft, Alkmaar, Oudorp, Egmond
binnen, Egmontl aan Zee, Heiloo, 
Limmen, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest,- Ak()rsloot. Zaandam. 

V. De gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal, Schoten. Haarlem. 

VI. De gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Wijk aan Zee, Spaamdam, Haarlem
mermeer, Haarlemmerliede en Spaarn
woude, Heemstede, Bennebroek, 
Nieuwer-Amstel, Oucler-Amstel, Uit-
hoorn, Aalsmeer, Slaten. Velsen. 

VII. De gemeenten Weesp, vVeespercar
spel, Diemen, Watergraafsmeer, Mui
den, Naarclen, Huizen, Neclerhorst 
den Berg, 's Graveland, Kortenhoef, 
Ankeveen, Laren, Bussum, Blaricum, 
Hilversum. Weesp. 

ZEELAND. 
I. De gemeenten Mi<ldelburg, Aagte

kerke, Arnemuiclen, Dom burg, Grijps
kerke, Nieuw en St. Jooslancl, Oost
kapelle, Serooskerke, St. Laurens, 
Veere, Vrouwenpol<ler. 1Widdelburg. 

II. De gemeenten Vlissingen, Biggeker
ke, Kouclekerke, Meliskerke, Oost- en 
West-Souburg, Ritthem, Westkapelle, 
Zoutelande. Vlissingen. 

III. De gemeenten Zierikzee, Brouwers
haven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, 
Duivenclijke, Elkerzee, Ellemeet, 
Haamstede, Kerkwerve, Nieuwer
kerk, Noortlgouwe, Noordwelle, Oos
terland, Ouwerkerk, Renesse, Seroos-
kerke, Zonnemaire. Zierikzee. 

IV.· De gemeenten Tholen, Oucl-Vosse
meer, Poortvliet, Scherpenisse, St. 
Annaland, St. lVIaarterisdijk, St. Phi
lipslantl, Stavenisse, Wissekerke, Co-
lijnsplaat, Kortgene, Cats. Tholen. 

V. De gemeenten Goes, Baarland, 
Borsselen, Driewegen, Ellewoutsdijk, 
's Gravenpolder, 's Heer-Abtskerke, 
's Heer-Arendskerke, 's Heerenhoek, 
Heinkenszand, Hcedekenskerke, Ka
pelle, Kattendijke, Kloetinge, Krab
bendijke, Kruiningen, Nisse, Oucle
lande, Ovezande, Rillancl, Schore en 
Vlake, vVaartle en Valkenisse, We
meldinge, Wolphaartsdijk, Yerseke. 

Goes. 

VI. , De gemeenten Sluis, Aardenburg, 
Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede, 
Groede, Hoof<lplaat, Nieuwvliet, 
Oostburg, Retranchement, Schoon
djjke, St. Kruis, Waterlandkerkje, 
IJzenclijke, Zuidzande. . Sluis. 

VII. De gemeenten Hulst, Axel, Bosch
kapelle, Clinge, Graauw en Langen
tlam, Hengstdijk, Hoek, Hontenisse, 
Koewacht, Neuzen, Ossenisse, Over
slag, Philippine, Sas van Gent, Stop
peldijk, St. Jansteen, Westdorpe, 
Zaamslag, Zuiddorpe. Hulst. 

UTRECHT. 
I. De gemeente Utrecht. Utrecht. 

II. Het overig deel der provincie .. 
Amersfoort. 

FRIESLAND. 
I. De gemeenten Leeuwarclen, Leeu• 

warderadeel, Iclaarderadeel, Me• 
naldumadeel, Tietjerksteradeel. 

Leeuwa,den. 
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II. De gemeenten Dokkum, Ferwerde, 
radeel, Westdongeradeel, Oostdonge
racleel, Dantumadeel, Kollumerland 
en Nieuw-Kruisland, Achtkarspelen, 
Ameland, Schiermonnikoog. 

Dokkum. 

III. De gemeenten Smallingerland, Op
sterland, Ooststellingwerf, Weststel
lingwerf, Schoterland, Aengwirden, 
Utingeradeel. Schoterland. 

IV. De gemeenten Srieek, IJ1st, Sloten, 
vVorkum, Hindeloopen, Stavoren, 
Wijmbritseradeel, Hemelumer-01-
dephaert en Noordwolde, Gaaster
land, Lemsterland, Doniawerstal, 
Haskerland, Rauwerderhem, Hen-
naarderadeel. Sneek. 

V. De gemeenten Franeker, Harlingen, 
Bolsward, "\Vonseradeel, Franekera
deel, Barradeel, 't Bildt, Baardera-
deel. Franeker. 

OVERIJSSEL. 

I. · De gemeenten Zwolle, Dalfsen, 
Zwollerkerspel, Staphorst, Heino, 
Nieuwleusen. Zwolle. 

II. De gemeenten Kampen, Kamper
veen, Zalk, Wilsum, IJsselmuiden, 
Grafhorst, Steenwijk, Steenwijkerwold, 
Oldemarkt, Giethoorn, Kuinre, Blan
kenham, Blokzijl, Stad Vollenhove, 
Ambt Vollenhove, Zwartsluis, Hasselt, 
Genemuiden, Wanneperveen. 

Kampen. 

III. De gemeenten Deventer, Diepen
veen, Wijhe, 01st, Raalte, Holten, 
Bathmen. Deventer. 

IV. De gemeenten Stad-Ommen, Ambt
Ommen, Avereest, Stad Hardenberg, 
Ambt Hardenberg, Gramsbergen, Den 
Ham, Vriezenveen, Hellendoorn, 
Wierden. Stad-Ommen. 

~;r. De gemeenten Hengelo, Borne, 
llfarkelo, Goor, Rijssen, Diepenheim, 
Stad Delden, Ambt Delden, Haaks-
bergen. Hengelo. 

VI. De gemeenten Almelo, Tubbergen, 
Oldenzaal, Losser, Ootmarsum, De-
nekamp, Weerselo. Almelo. 

VII. De gemeenten Enschede, Lonneker. 
Enschede. 

GRONINGEN. 

I. De gemeente Groningen. 
Groningen. 

II. De gemeenten Zuidhorn, Grijps
kerk, Oldehove, Ezinge, Aduard, de 
Leek, Marum, Grootegast, Oldekerk, 
Bedum, Winsum, Leens, Ulrum, 
Kloosterburen, Eenrum, Baf!o, Warf
fom, Adorp, JVIiddelstum, Kantens, 
Usquert, Uitlmizen, Hoogkerk. 

Bedum. 

III. De gemeenten Appingedam, Delf
zijl, Bierum, 't Zandt, Loppersum, 
Ten Boer, Slochteren, Stedum, Uit
huizermeeden, Termunten, Noord-
dijk, Haren. Appingedam. 

IV. De gemeenten Winschoten, Mid
wolda, Nieuwwolda, Finsterwolde, 
Beerta, Nieuweschans, Zuidbroek, 
Noordbroek, Scheemda, Muntendam, 
Meeden, Bellingwolde, Hoogezand, 
Sappemeer. Winschoten. 

V. De gemeenten Wedde, Onstwedde, 
Vlagtwedde, Oude Pekela, Nieuwe 
Pekela, Veendam, Wildervank. 

Oude Pekela. 

DRENTHE. 

I. De gemeenten Assen, Anlo, Norg, 
Roden, Peize, Eelde, Zuidlaren, Vries, 
Smilde, Rolde. Assen. 

II. De gemeenten Meppel, Havelte, 
Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, de 
Wijk, Zuidwolde, Diever, Dwingelo, 
Vledder. Meppel. 

III. De gemeenten Hoogeveen, Beilen, 
Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen, 
Coevorden, Dalen, Schoonebeek, 
Sleen. Hoogeveen. 

IV. De· gemeenten Emmen, Odoorn, 
Borger, Gieten, Gasselte. Emmen. 

LIMBURG. 

I. De gemeente Maastricht. 
JJf aastricht. 

II. De gemeenten Bocholtz, Gulpen, 
Margraten, l\:llieer, Noorbeek, Oud
Valkenburg, Schin op Geulle, Simpel
veld, Slenaken, Vaals, Valkenburg, 
Wittem, Wijlre, Mesch, Eijsden, St. 
Geertruid, Rijckholt, Gronsveld, Ca
dier en Keer, Heer, St. Pieter, Oud
Vroenhoven, Ambij, Bemelen, Berg 
en Terblijt, Houthem. Gulpen. 

III. De gemeenten Amstenrade, Bingel
rade, Brunssum, Jabeek, Merkelbeek, 
Nuth, Oirsbeek, Schinnen, Schinveld, 
Born, Broeksittard, Geleen, Greven
bicht, Limbricht, Munstergeleen, 
Nieuwstadt, Obbicht, Sittard, Ur
mond, Stein, Elsloo, Beek, Spaubeek, 
Geulle, Bunde, Ulestraten, Itteren, 
Borgharen, Meerssen. Sittard. 

IV. De gemeenten Eygelshoven, Heer
len, Hoensbroek, Hulsberg, Kerkrade,. 
Klimmen, Nieuwenhagen, Scha{ls
berg, Schimmert, Ubach over Worms, 
Voerendaal, Wijnandsrade. Heerlen. 

V. De gemeenten Roermond, Echt, 
Herten, Horn, Linne, Maasbracht, 
Melick en Herkenbosch, Maasniel, 
Montfort, St. Odilienberg, Ohe en 
Laak, Posterholt, Roosteren, Stevens
weert, Susteren, Swalmen Vlodrop. 

Roermond. 
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VI. De gemeenten Baexem, Beegden, 
Buggenum, Grathem, Haelen; Heel, 
Heijthuizen, Hunzel, Ittervoort, 
Meijel, Nederweert, Neer, Neeritter, 
Nunhem, Rogge!, Stamproy, Thorn, 
Weert, Wessem. Weert. 

VII. De ·gemeenten Beesel, Belfeld, 
Helden, Kessel, Maasbree, Tegelen, 
Venlo. Venlo. 

VIII. De gemeenten Horst, Meerlo, Seve~ 
num, Venray, Wanssum, Bergen, 
Gennep, Mook, Ottersum, Grubben
vorst, Arcen en Velden, Broekhuizen. 

Horst. 

18 Mei 1917. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel van verandering 
van art. 192 der Grondwet. S: 400. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/1916, 359, 1-5 ; 
1916/1917, 45, 1-15. 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 
137-153, 160-176, 178-195, 
225-251 , 253, 308, 310-367, 
382-388 , 392-425 , 427-448 , 
629-647, 649-668, 670-677, 
971. 

128-135, 
198-223, 
369-380, 
605-627, 
680-694, 

Hand. l• Kamer 1916/1917, bladz. 355-359, 
385, 456-458, 598-610 , 613-654. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo· Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de 
Grondwet verandering te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om het volgend voor

•stel van verandering in Hoofdstuk X der 
Grondwet in overweging te nemen. 

§ 2. Art. 192 wordt gelezen als volgt: 
Het onderwijs is een voorwerp van de aan

houdende zorg der Regeering. 
H~t geven van onderwijs is vrij, behoudens 

het toezicht der Overheid, en bovendien, 
voor zoover het algemeen vormend zoowel 
lager als middelbaar onderwijs betreft, be
houdens het onderzoek naar de bekwaamheid 
en de zedelijkheid van den onderwijzer, een en 
antler bij de wet te regelen. 

Het openbS:ar onderwijs wordt, met eerbie
diging van ieders godsdienstige begrippen, bij 
de wet geregeld: 

In elke gemeente wordt van Overheidswege 
voldoend opimbaar algemeen vo=end lager 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen. Vo]gens bij de wet te stellen regels 
kan afwijking van deze bepaling warden toe
gelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig 
onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 

De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel 
of ten deele uit de openbare kas te bekostigen 

onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, 
met inachtneming, voor zoover het bijzonder 
onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 
• Deze eischen worden voor het algemeen 

vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit de 
openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs 
en van het openbaar onderwijs even afdoende 
wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt 
met name de vrijheid van het bijzonder onder
wijs betreffende de keuze der leermiddelen en 
de aanstelling der onderwijzers geeerbiedigd. 

Het bijzonder algemeen vo=end lager onder
wijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaar
den voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als 
het openbaar onderwijs uit de openbare kas be
kostigcl. De wet stelt de voorwaarden vast, 
waarop voor het bijzonder algemeen vormend 
middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs 
bijdragen uit de openbare kas worden ver!eend. 

De Koning doet jaarlijks van den staat van 
het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag 
geven. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's-Grav~nhage, den 18den Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
· Minister van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT V •. D .. LINDEN. 

(Uitgeg. 18 Mei 1917.) 

18 Mei 1917. BESLUIT, tot nadere regeling 
van de vergoeding wegens het gebruik van 
eigen motorrijwiel en eigen automobiel bij 
reizen, ten behoeve v,an het Rijk gedaan. 
S. 401. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op· de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 12 Mei 1917, n°. 105, Generale 
Thesaurie; 

Overwegende dat de hooge stand der prijzen 
verhooging van de vergoedingen wegens het 
gebruik van eigen motorrijwiel of automobiel, 
zooals die vergoedingen zijn vastgesteld bij 
artikel 11, eerste lid, onder 2°. en 3°., van het 
Reisbesluit 1916, noodzakelijk maakt; 

Gel et op artikel 11, laa tste lid, van voornoemd 
besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaa-n : 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
De vergoedingen, vastgesteld ·bij artikel 11, 

eerste lid, onder 2°. en 3°. van het Reisbesluit 
1916 worden, te rekenen van 1 Mei 1917, 
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nader bepaald op onderscheidenlijk 9 cents en 
30 cents per afgelegden Kilometer. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast •met de uitvoering van dit 
beslui t, hetwelk in het St,aatsblad en in de Staats
courant zal worden gepiaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1917. 

WILHELMINA. 

De jjfinister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 2 Juni 1917.) 
I 

18 1l1ei 1917. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1907, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
van den waarborg en de belasting der gou
den en zilveren werken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 14 Mei 1917, n°. 66, afdeeling 
Personeel; 

Gelet op Ons besluit van 30 Maart 1907, 
n°. 31; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. In aansluiting aan de artikelen 25 en 26 

van Ons. voormeld besluit te bepalen, dat, in
dien de daarbij bedoelde tijdelijke vervanging 
wordt opgedragen aan commiezen,. of aide
essaieurs van den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken, deze, als ver
goeding voor de hun door die vervanging ver
oorzaakte onvermijdelijke kosten, gedurende 
den tijd dat die kosten ten laste van het Rijk 
komen, een vast bedrag van twee gulden (f 2.-) 
daags zullen genieten, onverminderd de ver
goeding voor reis- en verblijfkosten voor de 
heenc en terugreis,' krachtens het Reisbesluit 
1916; 

2°. Te bepalen, dat dit besluit wordt ge
acht met 1 Mei 1917 in werking te zijn getreden. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 18::len Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Financien, TREUB. 

19 .Mei 1917. BESLUIT, betreffende de slui
ting van de tegenwoordige zitting der 
Staten-Generaal en de ontbinding van de 
beide Kamers. S. 402. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van-18 Mei 1917, n°. 61, Kabinet; 
Gelet op de artikelen 73, 100, 104 en 195 der 

Grondwet, artikel 66 der Provinciale wet en de 
artikelen 117 en 130 der Kieswet ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Onze J\'linister van Staat, Minister van 

Binnenlandsche Zaken, wordt geniachtigd om 
van Onzentwege de tegenwoordige zitting der 
Staten-Generaal te sluiten in eene vereenigde 
verg11dering der beide Kamers op Donderdag 
den-24 Mei 1917, des namiddags te drie ure. 

2. De Eerste en deTweede Kamer derStaten
Gencraal worden ontbonden met den 27sten 
Juni 1917. 

3. De verkiezingen van de leden der Eerste 
Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 
14 Juni aanstaande. 

Onze Commissarissen in de onderscheidene 
provincien worden gemachtigd de Staten 
hunner provincien te dien einde in buitenge
wone zitting op te roepen. 

4. De verkiezingen van de leden der Tweede 
Kamer zullen plaats hebben op Dinsdag 5 Juni 
aanstaande ; de stemming, zoo noodig, zal 
plaats hebben op Vrijdag 15 Juni aanstaande en 
de herstemming, zoo noodig, op Vrijdag 22 Juni 
daaraan volgende. 

5. De eerste samenkomst van de nieuwe 
Kamers zal plaats hebben in vereenigde ver
gadering op Donderdag 28 Juni aanstaande. 
· .Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afschrift zal Worden gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad 
van State, aan de Departementen van Algemeen
Bestuur en aan de Algemeene Rekenkarner en 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De lliinister van Staat, 
111inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 21 Mei 1917.) 

19 Jl!Iei 1917. WET, tot wijziging en aanvul
ling van artikel 75 der Wet op de Oorlogs
winstbelasting 1916. S. ,103. 

·Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917, n°. 350, 
1-11. " 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 2299-2310. 
Hand. l• Kamer 1916/1917, bladz. 354, 355, 

532, 570-571, 657-663. 
Wh WILHELJ\IIINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is de bepalingen van arti
kel 75 der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat '\Vij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Het. eerste lid van artikel 75 der Wet 
op de Oorlogswinstbelasting 1916 wordt gelezen 
·als volgt: 

De aanslag in de belasting _moet worden be
_taald, de helft binnen een maand, de andere 
helft binnen twee maanden na de dagteekening 
van het· aanslagbiljet. · 

Het derde lid van voormeld artikel vervalt. 
Aa:h voormeld artikel worden zes nieuwe 

leden toegevoegd, luidende : 
Het recht van parate executie omvat, behalve 

het recht om ·de roerende en onroerende goede
ren .des schuldenaars zonder vonnis aan te 

·.tasten, ook het recht om den schuldenaar, 
zonder vonnis, bij lijfsdwang tot betaling te 
n:oodzaken. De lijfsdwang· is mede toegelaten 
tegen gehuwde of ongehuwde vrnuwen: Voor 
de toepassing· van den lijfsdwang wordt de 
.machtiging van Onzen Minister van Financien 
vereischt. 

Ten aanzien van hetgeen verschuldigd is 
door_ de bij artikel 3 der wet bedoelde pelasting
plichtigen, kan, tenzij zij aantoonen, dat . de 
wanbetaling der belasting aan hen niet is te 
wijten, de lijfsdwang worden toegepast op de 
bestuurders of beheerende vennooten of, bij 
ontstentenis, op de laatst af- of uitgetreden 
bestuurders of beheerende vennooten. 

De bepalingen van het Wetboek van Burger
.lijke Rechtsvordering betreffende de tenuit
voerlegging van den lijfsdwang zijn ten deze 
toepasselijk .. 

Indien tot toepassing van den lijfsdwang is 
overgegaan, is verzet tegen de tenuitvoerlegging 
. van het dwangbevel niet anders toegelaten dan 
op de wijze eri met. de gevolgen, bepaald bij 
a,rtikel 604 van het Wetboek van Burgedijke 
Rechtsvordering. 

. De rente wordt ingevorderd volgens de be
palingen bedoeld bij artikel 7 4. 

De vorige vijf leden gelden niet alleen voor 
de belasting zelve, <loch· ook voor de rente en 
_voor de kosten van vervolging. 

2. Van de aanslagen in de Oorlogswinstbe
Jasting, waarvoor het aanslagbiljet is gedag
teekend. v66r.den dag, waarop deze wet wordt 
afgekondigd, moet de helft worden betaald 
binnen een maand, de andere helft binnen twee 
maanden na dien dag, met <lien verstande, dat 
voor de gedeelten van een aanslag, die volgens 
het ongewijzigd artikel 75 reeds eerd_er moeten 
zijn betaald, de oorspronkelijke vervaldag on
veranderd blijft. 

3. Artikel 1 dezer wet wordt geacht' in wer
-king te zijn getreden met ingang van 1 Augus
tus 1914; artikel 2 der :vet treedt in werking 

met ingang ·van den dag na dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage,- den 19den Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 26 JYiei 1917.) 

19 Mei 1917. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende den Geneeskundigen Raad van 
het Departement van Kolonien. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 15 Mei 1917, 8ste afdeeling, 
no. 68; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van 'Onze besluiten van 

29 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 436), 20 No
vember 1915 (Staatsblad n° . .480) en 18 Juli 1916 · 
(Stqatsblad n°. 326), te bepalen als volgt: 

Art. 1. De Geneeskundige Raad van het 
Departement van Kolonien is belast met de 
werkzaamheden, die Onze Minister van Kolo
nien hem zal opdragen, in het bijzonder met het 
geneeskundig onderzoek van aan dei'i dienst 
in de kolonien verbonden of daarvoor bestemd 
burgerlijk · en militair personeel. , 

2. 1. D_e_ Raad bestaat uit eei;i. voorzitter 
en vijf leden. 

2. De voorzitter wordt door Ons benoemd 
voor den tijd van ten hoogste vijf jaren en door 
Ons ontslagen, op de voordracht van Onzen 
Minister van Kolonien . 

3. De leden worden voor den tijd van ten 
hoogste vijf jaren benoemd en ontslagen door 
Onzen Minister van Kolonien. 

4. De voorzitter en de leden worden bij 
voo_rkeur gekozen uit de gewezen geneeskundi
gen van den militairen of van den burgerlijken 
geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indie. 
Eveneens benoembaar zijn officieren van gezond
heid en geneeskundige ambtenaren van den 
burgerlijken geneeskundigen dienst, met verlof 
in Nederland aanwezig, terwijl - zoo dit wen
schelijk blijkt - ook andere geneesheeren, die 
ondervinding hebben van den Indischei;i. dienst, 
tot lid van den Raad kunnen worden benoemd. 
De hierbedoelde personen moeten ten minste 
-vijf jaren in Indie hebben gediend dan we! 
aldaar de geneeskundige praktijk hebben uit
geoefend; 
. 5. De voorzitter en·de leden van den Raad 
worden -,09k zonder dat door hen het verzoek 
daartoe wordt gedaan - als zoodanig ontslagen 
met het einde van het kalenderjaar, waarin 
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zij den leeftijd van vijf en zestig jaren bereiken. 
6. Behoudens het bepaalde in het vorige lid, 

kunnen de voorzitter en de leden na afloop van 
den termijn waarvoor zij zijn benoemd, onmid
dellijk voor herbenoeming in aanmerking komen. 
Overigens wordt bij de benoeming van nieuwe 
leden rekening gehouden met het beginsel, dat 
de Raad zooveel mogelijk moet zijn samen
g~steld uit een gelijk aantal geneeskundigen 
of gewezen geneeskundigen van den militairen 
geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indie en 
van den burgerlijken geneeskundigen dienst 
aldaar, dan wel andere geneesheeren, die onder
vinding hebben van den Indischen dienst. 

7. Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
voorzitter wordt hij vervangen door het oudste 
lid in jaren van den Raad en bij gelijken ouder
dom door het lid dat in den Raad het langst 
zi tting heeft. 

3. 1. Uit de personen, die ingevolge artikel 
2,. 4de lid, voor benoemi:tig tot lid van den Raad 
in aanmerking kunnen komen, worden door 

··onzen Minister van Kolonien de noodige plaats
vervangende leden aangewezen. 

2. Op hen zijn van toepassing het 3de en 
5de lid en de eerste zinsnede van het 6de lid 
v~n artikel 2. 

4. 1. De voorzitter geniet eene toelage naar 
reden van f 2500 's jaars, welke - ter beoor
deeling van Onzen Minister van Kolonien -
na eenige jaren dienst als zoodanig tot ten 
hoogste f 3000 's jaars kan worden verhoogd; 
de overige leden genieten eene toelage van 
f 2000 's jaars. 

2. De plaatsvervangende leden genieten een 
daggeld van f 10 voor elken dag waarop door 
hen aan de werkzaamheden van den Raad is 
deelgenomen. 

5. De voorzitter en de leden van den Raad 
mogen geen praktijk uitoefenen, ook niet con
sultatief, en geen keuringen verrichten dan vcior 
's lands dienst; zij en de plaatsvervangend3 
leden hebben zich overigens_ te gedragen overs 
eenkomstig het voor den Raad door Onzen 
Minister van ·Kolonien vast te sfollen of nader 
vast te stellen voorschrift. 

6. 1. De Raad wordt verdeeld in twee aftlee
·lingen, de eene bestaande uit den voorzitter en 
twee l~den, de andere uit drie leden, van wie 
de ou'dste in jaren als voorzitter der afdeeling 
optreedt. · 

2. Elke afdeeling treedt zelfstandig op tot 
onderzoek en afkeuring van koloniale burger
lijke en militaire landsdienaren en van onderzoek 
van voor ·beide takken van den dienst· in de 
kolonien bestemd personeel ; het •onderzoek en 

de afkeuring van militairen of van voor den 
militairen dienst bestemde personen mag slechts 
geschieden door eene afdeeling, waarin zitting 
wordt genomen door ten minste twee gewezen 
of nog in dienst zijnde officieren van gezondheid.· 

7. 1. Onze Minister van Kolonien kan, al 
dan niet op verzoek van belanghebbende, een 
nader geneeskundig onderzoek opdragen aan 
den geheelen Raad, aangevuld met een of meer 
plaatsvervangende leden, tot zeven personen. 

2. Zij, omtrent wie in Indie door eene her
keuringscommissie reeds eene. uitspraak werd 
gedaan, zijn van herkeuring uitgezonderd. 

3. Zij, die zich over de beslissing van eene 
afdeeling van den Raad bezwaard gevoelen, 
behooren het verzoek voor de in het lste lid 
van dit artikel bedoelde herkeuring te richten 
tot Onzen Minister van Kolonien binnen drie 
maanden, nadat zij van de beslissing der afdee
ling hebben kennis gekregen. 

4. De uitspraak van den Raad, in zijn geheel 
aangevuld als in het lste lid aangegev"n, is 
.beslissend ; wijkt deze uitspraak af van die der 
betrokken afdeeling, dan vervalt de laatst
bedoelde uitspraak. 

8. 1. Indien voor het nemen van eenige 
beslissing een te onderzoeken persoon onder 
toezicht moet worden gesteld, zal deze daartoe 
in het gebouw van den Raad worden opgenomen, 
of zich op bepaalde dagen en uren ter waarne
ming hebben aan te melden. 

2. Bij opneming in het gebouw wordt voeding 
volgens eene door Onzen Minister van Kolonien 
vast te stellen regeling verstrekt. 

9. Voor het gebouw van den Raad wordt 
in dienst gesteld een huisbewaarder, die tevens 
schrijfwerk voor den· Raad verricht. 

Hij geniet eene bezoldiging van ten minste 
f 600 -'s jaars, benevens vrije woning, vuur en 
licht en voor het schoonhouden van de lokalen 
en van de daarin aanwezige meubelen eene som 
van hoogstens f 40 's maands. 

Zijne bezoldiging wordt bij bekwaamheid, 
geschiktheid en dienstijver om de twee jaren met 
f 50 's jaars verhoogd tot ten hoogste f 900. 
Behalve de voorgeschreven verhoogingen kun
nen, tot het vastgestelde hoogste · bedrag ook 
andere weddeverhoogingen worden verleend, 
wanneer zij in het belang van den dienst 
wenschelijk zijn. · 

Zijne benoeming, geldelijke bevordering en 
ontslag geschieden bij beschikking van Onzen 
Minister van Kolonien. 

10. Ten behoeve van den Raad wordt voorts 
toegestaan ten hoogste f 3000 's jaars tot bestrij
ding der kosten van huishuur en beheer, als-
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mede voor onderhoud van instrumenten en 
meubelen. 

11. Bui ten 's-GravenhaJe gevestigde perso
n en, reeds in kolonialen dienst zijride, die 
ingevolge een van Onzen Minister van Kolonien 
ontvangen opdracht voor den geneeskundigen 
Raad- vetscihijnen, genieten op den voet van het 
Reisbesluit 1916, vergoeding van reiskosten voor 
de reis van de gemeente in Nederland waar zij 
laatstelijk in het bevolkingsregister waren inge
schreven ----.:o of, wanneer zij buitenslands ge
vestigd waren, van het grensstation waarlangs 
zij Nederland bereiken naar 's-Gravenhage en 
-terug, zoomede vergoeding van verblijfkosten 
voor den tijd gedurende welken zij zich, blijkens 
eene door den ~oo~zitter van den Raad af te 
geven verklaring ten behoeve van het onderzoek 
te 's-Gravenhage hebben moeten ophouden. 

12. De bezoldiging van den huishewaarder 
komt ten laste van het XIde hoofdstuk der 
Staa~sbegrooting, de overige uit dit besluit 
voortvloeiende uitgaven komen ten laste van 
het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken

. kamer, en dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Mei 1917. 
· WILHELMINA. 

De 11finister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 1 Juni 1917.) 

22 11fei 1917. BESLUIT, houdende machtiging 
tot afwijking van bepalingen, vervat in 
de algemeene maatregelen van bestuur, 
bedoeld bij artikel 27 der wet van 9 April 
1875 (Staatsbladn°. 67), hetlaatstgewijzigd 
bij de wet van_ 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 321), en bij de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. ll8). 
s. 405. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht 'van Onzen Minister van 

Waterstaat van 5 Mei 1917, ,La. A., afdeeling 
Spoorwegen ; 

Overwegende; da t het wegens de heerschende 
bui tengewone omstandigheden noodzakelijk kan 
zijn ~fwijkingen toe te staan van bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelde bepalingen 
voor het vervoer en den dienst op de spoor
wegen; 

Gelet op artik~l 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), het laatst gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), ~n op 

I de artikelen 1 en 2 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. ll8); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Mei 1917, n°. 32);. 

Gelet op het nader rapport V!J,n Onzen 
voornoemden Minister van 19 Mei 1917, La. 
0., afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Onzen Minister van Waterstaat voor 

zooveel noodig machtiging te verleenen om 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 

buitengewone omstandigheden tijdelijk afwij
kingen toe te staan van bepalingen der alge
meene maatregelen van bestuur, bedoeld bij 
artikel 27 der wet van 9 Apri1 __ 1875 (Staatsblad 
n°. 67), hetlaatst gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 321), en bij de artikelen 1 en 
2 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt den tweeden <lag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en de Staatscourant, 
wa~rin het is geplaa tst. · 

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

's-Gravenhage, den 22sten Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
· ( Uitgeg. 2 Juni 1917.) 

~3 Mei 1917. WET, tot uitvoering van arti
kel 98 der Wet op de Oorlogswinstbelas
ting 1916. S. 406. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917, n°. 347, 1-9. 
Hand. id. 1916/1917, bladz. 2281, 2282. 
Hand. 1e Kamer 1916/1917, bladz. 354, 569, 

570. 595. 702. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat naar artikel 98 der Wet op de Oorlogswinst
belasting 1916 nader moeten worden geregeld 
de uitkeedngen uit de opbrengst der Oorlogs
winstbe!asting aan de kolonien of bezittingen 
van het Rijk in verband met de vermindering 
of ontheffing, die op de aldaar in eenigen vorm 
te heffen Oorlogswinstbelasting wordt verleend 
ter zake van· het gedeelte der oorlogswinst dat 
mede hiev te lande aan de Oorlogswinstbelasting 
is.onderworpen en dat het ter vermijding van 
dubbele belasting van oorlogswinst in het Rijk 
en in de kolonien of bezittingen wenschelijk is 
die ontheffing te regelen en de wet op de Oor
logswinstlielasting 1916 aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Artikel. 98 der wet op de Oorlogs
winstbelasting 1916 wordt als volgt gelezen : 

Indien in de kolonien· of bezittingen van het 
Rijk in eenigen vorm belasting naar oorlogs
winst wordt geheven, wordt aldaar ter zake 
van het gedeelte der oorlogsw:inst, ten aanzien 
waarvan de belastingplichtige aantoont dat 
daarover hier te lande van hem oorlogswinst
belasting 'is geheveri, on theffing verleend en 
worden 'aan de geldmiddelen dier kolonien of 
bezittingen uit de opbrengst der oorlogswinst
belasting uitkeeringen gedaan ten beloope van 
de helft van het bedrag, dat die kolonien of 
bezittingen door het verleenen der bedoelde ont
heffingen derven_ 

2. Achter artikel 98 wordt in de wet op de 
Oorlogswinstbelasting 1916 een nieuw ·artikel 
opgenomen, luidende : 

Art. 98bis. Indien in de kolonien of bezit
tingen van het Rijk in eenigen vorm belasting 
naar oorlogswinst wordt geheven, is, wanneer 
en voor zoover blijkt, dat eenige vermeerdering 
van inkomen of winst een gevolg is van eenige 

· uitdeeling gedaan door eene binnen die kolonien 
of bezittingen gevestigde naamlooze vemioot
scha p of andere vereeniging van personen, 
wegens die. vermeerdering geen .belasting ver
schuldigd en wordt een reeds v66r het inwerking
treden dezer bepaling vastgestelde aanslag voor 
zooveel noodig verminderd. 

De bepaling van het eerste lid is niet van toe
passing ten aanzien van winstaandeelen in bin -
nen de kolonien of bezittingen gevestigde com
manditaire vennootschappen op aandeelen, ge
noten door de voor het geheel aansprakelijke 
vennooten als zoodanig, noch ook ten aanzien 
van uitdeelingen van binnen de kolonien of 
bezittingen gevestigde naamlooze vennoot
scha ppen en andere vereenigingen van personen, 
onder den naam van tantiemes of welken ande
ren naam ook, aan beheerende vennooten, com
missarissen of gecommitteerden, bestuurders en 
verder personeel, allen als zoodanig_ 

3. Deze wet treedt in het Rijk · en in de 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen 
in werking met ingang van den dag na dien 
barer afkondiging te bestemder plaatse. 

4. Deze wet · is ook verbindend voor de 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, _den 23 Mei 1917. 

WILHELMI.i.'l" A. 
De 1vJinister van Financien, TREUB, 
De 1vfinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 8 Juni 1917.) 

23 ,liei 1917. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor .het· dienRtjaar 1917. 
(Buitengewoon krediet.) S. 407. 

Bij cleze wet wordt een nieuwe afdeeling 
toegevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer van 
het VIIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917 verhoogcl met 
f 127,000,000. 

23 Mei 1917. WET, tot het langer in dienst 
houden ·van dienstplichtigen bij de land
weer. S. 408. 

WrJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
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 December 1914 
(Staa.tsblad n°. 650), gewijzigd bij de -w:etten 
van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), 29 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 343), 31 December 1915 
(Staatsblad n°. 563), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
no. 349) en 30 December 1916 (Staatsblad 
no. 562); 

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 Janua.ri 1915 (Staatsblad n°. 35), 29 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 343), 31 Dece:qiber 1915 
(Staatsblad n°. ·553), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 349) en· 30 December ·1915 (Staatsblad 
no. 562), wordt voor ,,31 Juli 1917" gelezen : · 
,,31 December 1917". · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 Juli 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i., J. J. RAMB0NNET 
(Uitgeg. 30 Mei 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot het lariger in dienst 
houden van ingelijfden bjj de militie. 
s. 409. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den termijn, 
gesteld in art. 1 der wet van 29 Juli 1916 (Staats
blad n°. 359), gewijzigd bij de wet van 30 Decem
ber 1916 (Staatsblad n°. 563); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 29 Juli 1916 
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'(Staatsblad n°. 359), gew:ijzigd bij de wet van 
30 December 1916 (Staatsblad n°. 363), wordt 
voor ,,31 Juli 1917" gelezen: ,,31 December 
1917". 
. -2. Deze .wet tr ,edt in werking met ingang 
van 31 Juli 1917. 

Lasten an bevelen, enz. 
_Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i., ,J. J·. RAMBONNET. 

De 11finister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 30 1vlei 1917.) 

23 1vlei 1917. WET, tot aanvulling en ve·rhoo
ging van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. 
(Buitengewoon krediet.) S. 410. 

Bij deze wet wordt een nieuwe afdeeling 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer 
van voormeld hoofdstuk der Staatsbegrooting 
verhoogd met f 3,300,000. 

23 Mei 1917. WET, tot wijziging- van -de 
Militiewet. S. 411. 

WrJ WILHELMINA, ENZ_ ... doen te weten : 
Aizoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat verruiming noodig is van de gelegenheid 
· om uit de militie te land manschappen op te 
leiden tot officier, onderofficier en korperaal; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Militiewet (Staatsblad-1912, n°. 

21; 19113, n°. 36) -wordt gewijzigd als volgt: 
Aan· ,art. i9 wordt een nieuw zevende lid 

toegevoegd, luidende: 
,.7. In geval van oorlog, oorlogsgevaar 

andere buitengewone omstandigheden kan bij 
mili!ie te land ieder in werkelijken dienst 
zijnde ingelijfde, -die voor de opleiding tot 
offi.cier, onderofficier of korperaal -geschikt 
wordt geacht, tot het volgen van deze oplei
ding warden verplicht." 

2. Deze -wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
-Gegeven ·te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
- WlLHELl\UNA. 

De Minister van Oorlog a. i., J. J. RAMBONNET. 
De.Ministe,· van Marine, ,J. J. RAMBONNET. 

De 1vliniste1· van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. DINDEN. 

(Uitge_q. 30_ ,1Iei HJ17.) 

23 Mei 1917. WET, tot wijziging der wet be
treffende bUzondere maatregelen met be
trekking tot de lichting 1918. S. 412. 

WrJ WILHELJIHN A. ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een nadere voorziening 
te treffen ten aanzien van de verplichtingen 
van : hen, aan wie volgens de wet van 22 
Februari 1917 (Staatsblad n°. 224) vrijstelling 
van den dienst bij de militie v.ou worden 
ontb'.ouden; 

Zrio is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van 22 Februari 1917 (Staats

bladl n°. 224) w~rdt gewijzigd als volgt: 
A~t. 2 wordt gelczen als volgt : 
,,De vrijstelling yan den dienst, verleend 

wegens: 
eigen vrijwilligen dienst, 
broederdienst, 
fla~wezigheid van in hetzelfde jaar geboren 

broeders of halfbroeders, 
ko_stwinnerschap, of 
toekomstige woonplaats in de kolonien of 

bezittingen des Bijks in andere werelddeelen, 
gaat in op een door Ons te bepalen tijdstip, 

echter niet later dan het tijdstip, waurop de 
in art. ll bedoelde we-rkelijke dienst eindigt. 

Bet bepaalde in het vorig lid geldt niet ten 
aanzien va~· vrijstelling, verleend na het eer
ste der in dat lid bedoelde tijdstippen." 

Art. 4 wordt gelezen als volgt: 
.,De militieraad doet alleen uitspraak om

trent vrijstelling van den dienst." _ 
Art. 10. In de plaats van ,,de zitting van 

den keuringsraad" worclt gelezen: ,,cle zit
tingen van den militieraad en den keurings-
raad". _ 

In de plaats van ,,dien raad" wordt gelezen: 
,,die raden". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's:G·ra~e~hage, · den· 23sten Mei 

1917. 
. WiLHEL1"IINA. 

De Minisle,· van Oorlng a. i., J. J. RAMBONNET. 
JJe Minister va~ Marine; · · J. J. RAMBONNET.

De Ministe,· i·an Binnenlandsche Zaken, 
COR1' v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 30 Mei 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot verlenging van den 
duur van· d~n dienstplicht bij den land
storm. S. ,n3. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat de heerschende buitengewone omstandig
heden het noodig maken, tot den landstorm 
behoorende dienstplichtigen !anger van den 
landstorm deel te doen uitniaken dan tot het 
tijdstip, waarop in gewone omstandigheden 
hun dienstplicht zou eindigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en7. 
Art. 1. De dienstplichtigen bij den land. 

storm, voor wie volgens art. 3, tweede lid, 
der Landstormwet de dienstplicht bij den 
landstorm zou zijn geeindigd op 31 Juli 1916 
of op een lateren dag, blijven tot den landstorm 
behooren tot 31 December 1917. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 Juli 191-7. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i., J. J. RAMBONNET. 
De Minister van 111arine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 30 Mei 1917.) 

23 -J,fei 1917. WEr, houdende vaststelling van 
de begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1917. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland). (verkort.) S. 414. 

WrJ WILHELJ\ITNA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgen,s artikel •2 der Indische Comptabi
liteitswet de begrooting van Nederlandsch
Indie jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het lste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1917, betreffende de uitgaven in 
Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

l• .Afd. Regeering en Hooge 
Colleges . . . . . . ..... f 

2" Afd. Departement van Jus-

titie • . . . . , • • , • · · · " 
30 .Afd. Departement van Fi-

nancien ........... ,, 
4• .Afd. Departement van Bin

nenlandsch Bestuur . . . . . . ,, 
6• Afd. Departement van On

derwijs en Eeredienst . . . . . ,, 
6• Afd. Departemerit van Land

bou w, Nijverheid en Handel .. ,, 
7• Afd. Departement der Bur

gerlijke Openhare Werken ... ,, 
8• Aja. Departement van Gou

vernenientsbedrijven . . . . . . ,, 

30,000 

343,000 

42,174,143 

1,710,900 

1,036,650 

347,259 

_2,0:19,30Q 

15,531,666 

9• Afd. Departement van Oor-
log . . . . . . . . . . . . . . f 11,467,016 
10• .Afd. Departement der Ma-

rine ... . ....... ,, 14,480,226 

f 89,169,069 

23 Mei 1917. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van N ederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1917. (Hoofd
stuk. II. Uitgaven ·in Nederlandsch-Indie.) 
( verkort.) S. 415. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat. volgens artikel 2 der Indische Compta
liteitswet de begrooting van Nederlandsch
Indie jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het IIde hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1917, betreffende de uitgaven 
in Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als 
volgt: 

1 • .Afd. Regeering en Hooge 
Colleges . . . . . . . . . . . f 1,403,074 

2• .Afd. Departemen_t van Jus-
titie ....... , • 

3e Afd. Departement van Fi-
nancien. . . . . . . . . . ■ • " 

4° Afd. Departement van Bin
nenlandsch Bestuur . . • ·. . . ,, 

6• Afd. Departement van On
derwijs en Eeredienst . . . . . ,,. 

6• Afd. Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel ,, .. ,, 

7• Afd. Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken . • . ,, 

8• Afd. Departement van Gou
vernementsbedrijven . . , , , . ,, 

go .Afd. Departement van Oor-
: log ......... " 

10• Afd. Departement der Ma-
rine .......... • • . ,, 

11• Afd. Plaatselijk en geweste
lijk zelfbestuur • . . . . . 

11,007,97:J 

32,185,233 

41,531,175 

29,267,646 

14,749,292 

48,250,217 

78,174,900 

33,706,6\J0 

17,034,636 

11,721,616 

f 319,021,249 

23 Mei 1917. WET, houdendeaanwijzingvande 
middelen tot goedmaking van de uitgaven, 
begrepeu in de begrooting van Nede,·
landsch-lndie voor het dienstjaar 1917 
(Hoofdstuk I. Middelen in Nederland). 
(v_erko,-/,) S. 416. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ, •• doen-te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet de middeleµ tot dekki:ng der.uitgaven, 
begrepen in de begrooting van Nederlandsch
Indiii, jaarlijks . bij afzonderlijke wet of wet ten 
worden aange:wezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot .goedmaking van de. uitgaven, 

begrepen in . de beide hoofdstukken der be
grooting van Nederlandsch-Indiii voor het dienst
jaar 1917, worden over dat jaar gebezigd. de 
na te noemen- in Nederl,md te ontvangen mid
delen, te. weten : 

1. Nominale. waarde .van de door 's Rijks 
Munt voor rekening van den Lande vervaar
digde munten enz. 

2. In het bedrag, dat aan de in Nederland 
en in Nederlandsch-Indie. te ontvangen .mid
•delen tot goedmaking de~ in artikel 1 dezer 
wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo 
11oodig voorzien_ door eene geldleening op den 
voet van het eerste lid van artikel 14 der In
<lische Oomptabiliteitswet. 

;3, Deze wet treedt in werking met den 
isten Januari 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 

.RAMI~G DER MIDDELEN IN NEDER
LAND VOOR HET DIENSTJAAR 1917. 

l. N ominale. waarde van de door 
's-Rijks Munt. voor rekening van 
den Lande vervaardigde munten f 12,000,000 

2. Rente van de. kapitalen, in de 
Grootboeken der'N a tionaleSch uld 
ingeschreven ten name van het 
,,Fonds uit de zuivere winsten, 
verkregen uit aanmuntingen voor 
rekening vanNederlandsch-Indie"', 
alsmede van de aan dat fonds 
toebehoorende' bewijzen van Ne
derla·ndsch-Indische schuld. 

:3. Verkoop van koflie. .. . . 
4. Verkoop van kinabast .• 
5. Verkoop van getah pertja (af

komstig van 's Lands getah per
tja-onderneming te Tjipetir). . . 

·6. Verkoop van caoutchouc •.. 
7. Verkoop van coca (afkomstig 

van 's Lands getah pertja-onder
neming te Tjipetir) . . . . . . 

.8. Afstand in erfpacht aan de 
naamlooze vennootsch·ap ,,Zeeha-
ven en kolenstation Sabang" va~ 
de bezittingen- op.het eiland We. 
(Atjeh en Onderhoorigheden), 

Hll7. 

662,500 
572,117 
699,186 

285,600 
1,539,225 

9,900 

alsmede aandeel in de wimt van 
die vennootschap ·. . . • : . , f 

9. Huur, wrschuldigd ·. door de. 
97,000 

Droogdok-Maatschappij . ,, Tand
jong Priok", ingevolge de wet 
van· 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 
354)' . . • : • . • • • • . • . 

10. V~rkoop van Banka-tin .... 
11. Aandeel in de winst van de 

51,500 
26,427,000 

Billiton-maatschappij .... ·· . . 1,625,000 
12. Aandeel in de· ontvangsten 

wegens kabeltaksen nit de bij de 
Duitsch -N ederlandsche Telegraaf
~aatschappij in . bedrijf . zijnde 
lIJnen _. . . . . . . .. · . . . . M enwrie 

13. Aandeel · in de winst van den 
bij de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij in bedrijf 
zijnden spoorweg-Semarang-Vor-
stenlanden . . . . . . .. . . . 300,000 

14. Ontvangsten in betrekking tot 
het . departement van oorlog in 
NedJrzandsch-Indiii. '. ·. . . ·. ·. 72,_070 

15. Ontvangsten in betrekking tot 
het ,departement der _marine in 
Nederlandsch-Indiii. . . . . • • 639,400 · 

16. Ontvangsten van burgerlijken 
, of algemee;en aard . . . • . 273,300 

f 45,254,098 

23 Mei 1917. W:&T,' houdende aanwijzing van 
de. middelen tot goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de begrooting vanNede,·
landsch-Indiii voor het dienstjaar .1917. 
(Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch-
Indiii.) (verkort.) S. 417. · 

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

dat volgens artikel 2 der Indische Oompta
Liliteitswet de middelen tot dekking der uit
gaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-Indie., jaarlijks bij afzonderlijke wet 
of wetten worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, don Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

Legrepen in de beide hoofdstukken der be
_t;rooting van Nederlandsch-Indiii voor net dier.st
jaar 1917, worden over dat jaar gebezigd de 
11a te noemen in Nederlandscli·Indie te ont
Yangen middelen, te weten: 

1. Gerechtelijke boeten en verbeurdver
klaringen enz.· 

2. Deze wet treedt in werking met den" 
ls!en J;rnuari 1917. 

-Lasten en bevelen, enz. 

19 
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RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE VOOR HET 

DIENSTJAAR 1917. 

Departement van Justitie. 

1. Gerecbtelijke (1) boeten en 
verbeurdverklaringen. . .. · _ . f 460,000 

2. -Terugbetaling van gerechts-
kosten in strafzaken . . . . . . 36,800 

3. Leges en salarissen ontvangen 
door de griffiers der Europeesche 
rechtscolleges, door die der land. 
raden en door de algemeene ont-
vangers van 's Lands kassen . . 219,400 

4, Hetgeen den Lande aankomt 
nit ·de opbrengst der wees- en 
boedelkamers . . . . . . . . . 144,200 

5. Betaling voor het afleggen 
van de examens ter verkrijging 
van de bevoegdheid tot uitoefe-
ning van het notarisambt · l,QOO 

6. Opbrengst van den arbeid 
der gevangenen . . . . . . . . 3, 784,000 

7. Voor het verstrekken van 
voeding aan gegijzelden . . . . 20,300 

8. Registratie van werkover
eenkomsten, gesloten door eige
·naren of beheerders van land
bouw-, mijnbouw- of nijverheids
ondernemingen met van elders 
afkomstige arbeiders . . . . . . 109,000 

9. Hefting ter zake van de op 
Java en Madoera met inlanders 
te sluiten werkove:teenkomsten 
voor het verrichten van arbeid in 
de buitenbezittingen of buiten 
Nederlandsch-Indie (uitgezonderd 
de kolonie Suriname). . . . . . 47,300 

10. Bijdrage van den Soesoe- -
hoenan van Soerakarta in de 
voedingskosten van gevangen 
gezette onderdanen in zijn gebied. 27,381 

Departement van l!'inancien. 

ll. Verpachte· middelen . . . f 2,087,904 
12. Opiumverkoop . . . . . . 33,032,000 
13. Opbrengst van de pand-

huizen in eigen beheer. . . . . 11,748,000 
13a. Terugbetaling uit de kas

sen der zelfbesturen in de residen
tie Soerakarta van de opbrengst
der door de inlandsche vorsten 
verleende vergunningen tot bet 
houden van pandhuizen . . . . 9,200 

(1) De ad1?,inistratief opgelegde boeten wegens 
te late betah_ng van belasting enz. zijn onder het 
bedrag der inkomsten begrepen. 

14. In- en .uitvoerrechten en 
accijnzen en andere ontvangsten 
daarmede in verband : . . .... . . 

15. Personeele belasting . . . 
16. Inkomstenbelasting. . . . 
17. Tijdelijke suikerbelasting. 
18. Verponding, belasting op 

de door. niet-inlanders zonder in-
geschreven wettigen titel bezeten, 
op het land Bloeboer gelegen 
erven, en belasting van onroe, 
rende goederen, bezeten krachtens 
een titel van het voormalig Brit
sche gouvernement, . . . . ; 

19. Openbare verkoopingen . 
20. Zegelrecht. . .· . . . . . 
21. Recht van overschrijving 

van vaste goederen · . . . . . . 
22. Rechten van successie en 

van overgang bij overlijden. . . 
23. Vergunningen tot het hou

den van Chineesche speel- _ of 
dobbeltafels . . . . . . . . . . 

24. Belasting op het slachten 
van runderen, buffels, paarden en 
·veulens . . . ·. . . 

25. Belasting op het sla()hten 
van varkens. . . .• . . . . . . 

26. Belasting op de bedrijfs- en 
andere inkomsten . . . . . . . 

27. Bijzondere belastingen in 
de buitenbezittingen. . . . . . 

28. Voorloopig gehandhaafde 
pachten en belastingen in het 
landschap Lingga (Riouw en On
derhoorigheden) . . . . . . '. . 

29. Kortingen ten behoeve 
van de burgerlijke pensioenen . . 

30. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder lager 
onderwijs ten behoeve van de 

f 41,764,000 
1,830,000 

14,200,000 
4,000,000 

3,100,000 
1,178,600 
2,340,000 

1,030,000 

200,000· 

128,000 

2,125,000 

440,000 

13,400,000 

331,100 

105,000· 

730,000-

pensioeneu -. . . . . . . . . . 8,000, 
3,1. Bijdragen van Europeesch 

personeel bij het bijzonder middel
baar onderwijs ten behoeve van 
de pensioenen. . . . . . . . . Memorie. 

32. Aandeel in de winst van 
de Javasche bank over het boek-
jaar 1916-1917. . · 798,00(), 

33. Ontvangsten in verband 
met muntzuivering. . . . . . . · Memorie. 

34. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeosche burgerlijke perso-
nen verstrekt . . . . 1,800,000; 

35. Terugbetalin,g van voor-
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schotten v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke personen 
verstrekt . . . . . . . . . . . £ 

36. Verrekening ten· laste van · 
het weduwen- en weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambte
naren van ten behoeve van dat 
fonds gedane uitgaven en van 
door het fonds verschuldigde ver- . 
goedingen .......... . 

23 M: E I. 1917 

54. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrichting 

550,000 te Soekaboemi door het personeel 
van de gewapende politie bij het 
centraal depot der politie aldaar. Memorie.. 

55. Bijdrage van den post-, tele
graaf~ en telephoondienst fo de 
uitgaven voor het doen onderhou
den eener geregelde sfoompaket-

48,400 vaart in den Indischen Archipel. f 100,000 

Departement van Binnenlandsch Bestuur. 

37. Bijdragen a.an iie landsmid-

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

56. Onderwijs . . . . . . . 1,610,010 
57. Toegangsgelden voor de 

bezichtiging van Hindoemonu-
delen uit niet onder rechtstreeksch 
bestuur gebrachte landschappen. 

38. Bijdragen in de kosten, ver
bonden aan de indienststelling 
van politiepersoneel in het belang 
van bijzondere ondernemingen . 

39. Hoofdgeld . . . . . . . 
40. Afkoop-van heerendiensten 

op de buitenbezittingen . . . . 
4:l. Kadaster . . . . . . . . 
42. Landelijke inkomsten en 

andere grondlasten. . . . . . . 
43. Afstand van grond . . . 
44. L,indbouwconcessies op de 

buitenbezittingen . . . . ·. . . 
45. Vergunningen tot landson

derzoek in de buitenbezittingen. . 
46. Verhuur van vischvijvers . 
47. Aflossing en rente ter zake 

van voor de oprichting van tuin
bouwhoeven verleend landbouw-
krediet . . . . . . . . . . . . . 

48. Aflossing en rente voor 
kapitaalverstrekking en terugbe- . 
ta.ling van uitgaven voor de aan-
stelling van personeel ten behoeve 
van bijzondere kredietbanken en 
desa-kredietinstellingen 

49. Centrale kas voor het volks
kredietwezen · . . . . . . . . . 

: 50. Terugbetaling van aan de 
inlandsche bevolking van Java en 
Madoera verstrekte voorschotten 
voor den aankoop van ambts
velden voor de desabesturen . . 

51. Inkomsten uit bestuurs
telephoonnetten . . . . . . . . 

52. Kantoor voor Chineesche 
· Zaken .......... · .. 

53. Terugbetaling van aan in
landsche zelfbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken verstrekte 
voorschotten. . . . . . . . . . . 

2,400,800 
menten . . . . . . . . . . . . 3,100 

58. Vergoeding voor de verple
ging en begrafenis van lijders in de 
krankzinnigengestichten en bur-

33,894 
9,144,459 

gerlijke ziekeninrichtingen . . . 120,000 
59. Vergoeding voor het ge

neeskundig onderzoek van rei-
176,000 
. 94,000 zigers op pelgrimsschepen . . . Memorie. 

. 60. Landskoepokinrichting te 
Batavia en gelegenheid tot 
inenting te Serna.rang en Soera-

22,038,000 
2,203,000 

baja . . . . . . . . . . . . . 15,000 

136,600 
61. Geneeskundig laboratoriuni. 7,800 
62. Belasting op het houden 

Memorie. 
24,700 

van loterijen . . . . . . . 43,400 
63. Ontvangsten uit den ver-

koop van kinine-tabletten . . . 20,000 
64. Terugbetaling van ver

leende_ voorschotten voor woning
verbetering in het belang van de 2,500 
pestbestrijding. : . : . . . . . 1,911,000 

Departement . van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

47,600 

65. · Inkomsten van de repro
ductie-ateliers en opbrengst van 
den verkoop van uitgaven van bet 
departement. . . . . . . . . . 

203,290 66. Schoolgelden van de mid
delbare landbouwschool. . , . . 

67. Inkomsten van de cultuur
school ..... · . . ..... 

68. Verkoop van de vruchten 
8,250 van den cultuurtuin te Buitenzorg 

69. Verkoop van de vruchten 
64!800 van de proefvelden en van den 

zaadtuin voor _rijst en tweede ge-
1,000 wassen. 

70. Koffie .. 
71. Kina 
72. Opbrengst van 's Lands 

117,620 getah pertja-onderneniing. . . . 

3,000 

120 

1,600 

180 

8,100 
1,449,850 

22,000 

14,400 

19"' 
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73. Opbrengst van 's Lands 
oaoutohouc-onderneming . . . . . Memorie .. 

74. Bosohwezen . . . ; . . f 10,646,400 
75. Verkoop van zout ten be

hoeve van visohzouterijen 
76. Inkomsten uit de parel

vissoherij _ . . . . .. . _ . . . . . 
77. Inkomsten met betrekking 

tot de zeevisohvangst . . . . · . 
78._ 'Inkomsten voort:vloeiende 

uit de heffing van dekgelden . . 
79. Inkomsten van den leergang 

voor b.oefbeslag te Bandoeng . _-
80. Inkomsten van de Neder, 

landsoh-Indische veeartsenschool 
en van den lee'rgang tot opleiding 
van mantri's·. voor den bl.•rger-
lijken veeartsenijkundigen dienst 
en van keurnieestets van slacht
vee en vleesch te Buitenzorg • . 

81. Inkomsten voortvloeiende 
uit het keuren· van slachtvee en 
vleesch . . .- ·_ ·. ·. ·. . . . . . 

82. Terugbetaling van de waarc 
de van aan de inlandsche bevol- · · 
king verstrekte paarden en fok-
vee ..... : ..... - .. 

83. Belasting op honden. . . 
84. Verhuur van vogelnest- en 

meststofgrotteh . . ·. ·. . ·: . '. 
85. Vergunningen tqt het·jagen 

met vuurwapens op ·paradijs- en 
aanverwante vogels . en kroon-
duiven in de afdeeling Zuid
Nieuw-Guinea der residentie Am
boina. . . . : . : . . . ; . . 

86. Vergunning tot inzameling 
van schildpadeieren ...... . 

87: Opbrengst der uitgaven 
van · de afde!)ling Nijverreid_ en 
Handel. . . . . . . . . . . ... 

88. Inkomsten van het handels-
1 aboratorium . . ·. . .• 

89 .• IJk van maten en ge
wiohten. . . . . . . . , . _. . 

90. Ontvangsten van .het hulp, 
kantoor voor. den industrieelen 
eigendom . . . . . ; . . , . . 

91. Schoolgelden van de am
. baohtssoholen voor. inlandei;s . . 

. 20,000 · 

42,920 

5,500 

10,000 

1,050 

3,500 

11,700 

57;000 
19,200 

22,970 

Memorie. 

6,207 

9,000 

8,000 

7,700 

2,750 

Departement der Burgerlijke Openbare ·W er ken •. 

92. Verkoop eri verhuur vai;i 
huizen_ en andere gebouwen, zoo
mede ontvangsten wegens korting 
op bezoldiging _van de Europeesche 

ambtenaren bij hot binnenlandsoh · 
bestuur voor het genot van vrije 
woning, dan wel voor het genot 
van huishuurv.ergoeding. . . . .. f 549,000 

93. Ontvangsten voortvloeien-
de uit waterleidingen en over-
vaarten. . .. .. . _ . . . . . • 6,300 

94. Schut- of doorvaartgelden 
bij enkele landssluizen in de resi
dentien Batavia, Semarang en 
Soerabaja. . . . . . ·. . . . , 57,000 

95·. Vergoedingen door onder
nemingen van landbouw · en nij, 
verheid van de uitgaven voor het 
toezioht op de waterverdeeling, 
tussohen de daarbij belanghebben-
den. . . . . . . . . _ . : .. . . 115,000 

96. Vergoeding der kosten van 
onderzoek en ·.beproeving . van 
stoomtciestellen en van vernieuwde 
akten van vergunning tot gebruik 
dier toestellen . . . . . . . . .. .. , 33,000 

, 97. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosteri 
van den aanleg der drinkwater
leiding a!daar en.van verschu!dig- .. 
de rente . . . . . . . . . . . .. 94,500 

98 .. Terugbetaling door de locale 
raden van de .uitgaven voor ter 
beschikking van die raden gesteld 
personeel. . .. . . . .... , . . Memor·ie. 

99. Ontvangsten, voortvloeiende 
nit het bedrijf der haveninrichtin-
gen in Nederlandsch-Indie. . . . .3,820,000 

100. Opbrengst van ten behoeve 
van andere diensttakken en van 
particulieren verrichte werkzaam
heden in de laboratoria voor ma-
teriaal-onderzoek. . . . . . . . . 4,000 

· 101. Bijdragen in de kosten van 
aanleg, vernieuwing, _verbeteriug,. 
uitbreiding en onderhoud van be
bevloeii:ngs- en andere. water-
staatswerken . .. .. . , . . · . . . 278,200 

102. Verreli:eningen ten bate 
van den baggerdienst . . . . . 1,750,925 

103. Verrekeningen wegens uit, 
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werk~n 
ten behoeve van den. _post-, tele-
graaf- en telephoondiens:t . . . 806,400 

104. Verreke_ningen wegens uit
gaven voor onderhoud en he_rstel' 
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwe'!l ~n werken 
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ten behoeve van het zoutmono-
polie . . . . . . . . . . . f 257,000 

Departement van Gouvernement.sbedrijven. 

105. Mijnwezen . . . . . . . 
106. Postspaarbank: Teruggaaf 

door de postspaarbank van de 
te haren behoeve gedane ·uitgaven 
en verrekening van de door die 
instelling verschuldigde vergoe
dingen, voor zoover niet elders 
omschreven . . . . . . . . . . 

107. Dienst van het toezicht op 
de spoor- en tramwegen . 

108. Opiumbereiding . 
109. Landsdrukkerij . 
110. Goudontginning in Ben-

koelen ..... . 
lll. Tiu ... . 
112. · Steenkolen 
113. Zout ... 
114. Vervoerdiensten 
115. Post-, telegraaf- en tele

phoondienst . . . . . 
116. Staatsspoor- en tramwe-

gen .......... . 

Departement van. Oorlog. 

117. Boeten en audere ontvang
sten, voortspruitende uit de over
eenkomsten van aanneming en 
uitleveringen . . . . . . . . . 

118. Terugbetaling van verple
gings- en begrafeniskosten in de 
hospitalen. . . . . . . . . . . . 

. 119 .. Artillerie-constructiewin-
kel. .............. . 

120. Topographisch bureau en 
lithographisch E:tablissement . . 

121. Verkoop van bruikbare 
goederen . . . . . . , . . ; . . 

122. Verkoop van bier aan de 
militaire cantines . . . . . . . 

123. yerkoop van onbruikbaar· 
geworden en overtollige goederen. · 

124. · Verstrekking van water 
tegen betaling uit water!eidingen 
van den Lande . . .• . . · . . . 

125. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan . 
militairen en tot het departement 
van oorlog behoorende burgerlijke .. 
landsdienaren verstrekt. . . . . 

126. Terugbetaling van bet voor 
dell' bouw van eene militaire so
cieteit voor onderofficieren te 

1,825,500 

118,400 

25,000 
4,385,000 
. 685,807 

llfemorie. 
1,272,800 
'(,244,700 

15,625,000 
2,187,000 

10,026,000 

43,183,000 

8,000 

115,500 

7,500 

14,600 

625,000 

199,000 

33,000 

15,000 

365,000 

TFmah:i verleend renteloos voor
schot. 

127. _Andere ontvangsten. . . . 
L 4,500 

.66,000 

Departement der 1Warine. 

128. Bakengelden . 
129. Kapoeasgeld . 
130. Loodsgelden . 
131. Vergoeding voor het keu-

ren van stoomschepen . . . 
132. Scheepsmeting .. . . . .. 
133. Scheepsverklaringen. . . 
134. Verrekening met het de

partement van onderwijs en eere
dienst ter zake van de keuring van. 
reizigers op pelgrimsschepen . . . 

135. Vergoeding voor het ge
bruik van 's Lands Clayton-toe
stellen en andere voor het out- . 
smetten van vaartuigen aange
wezen outsmettingstoestellen . . 

136. Verkoop van zeekaarten 
en lioekwerken uit het depot en 
de onderdepots van kaarten en 
gidsen ........... . 

137. Verkoop van voor 's _Lands 
dienst bestemde bruikbare goede
ren niet afkomstig uit. den voor
raad der marine-magazijnen te 
Soerabaja .......... . 

138. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederei:t, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een ·en antler voor 
zoov_er niet afkomstig van het 
marine-etablissement en de daar
toe '.behoorende inrichtiugen en 
van de diensten behoorende antler 
scheepvaart . . ; . . . . . . . . 

139. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdeUjke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een en antler af
komstig van de diensten .behoo
rende onder scheepvaart . . . . 

140. Ontvangsten en verreke-· 
ningeri ten bate van bet _marine
etablissement en de daartoe be
hoorende inricbtingen . . . . . 

141. Verrekening ten laste van 
bet marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag van door 
andere diensten, behoorende onder 
het departement der marine, aan 

964,500 
70,000 

682;300 

19,800 
5,400 

19,600 

Memorie. 

19,700 

7,700 

23,800 

1,400 

2,800 

5,025,400 
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de marine-magazijnen afgegeven 
goederen . . . . . . . . . . .... f -471;500 

142. Vergoeding door andere 
departementen van de kosten voor 
het gebruik van vaartuigen, be
hoorende tot onder het departe
ment der marine in Nederlandsch-
Indie gestelde diensten. . . . . Memorie. 

143. Door andere departemen
ten terug te betalen kosten voor 
het gebruik van deterbeschikking 
van die departementen gestelde 
vaartuigen, behoorende tot. onder 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie gestelde dien-
sten ..... __ . . . . . . . . 419,900 

144. Vergoeding voor het be
schikbaar stellen van het stoom
vaartuig van den haven- en loods
dienst te Emmahaven gedurende 
de lossing aldaar_ van petroleum 
uit particuliere schepen, en voor 
het sleepen door dat vaartuig van 
zeilschepen in en uit Emmahaven, 
zoomede voor het gebruik door 
particulieren van 's_Lands dok te 
Pontianak. . - . . . . . . . . . 1,100 

145. Ontvangsten in ~rband 
met het, op verzoek van belang
hebbenden, verrichten van som
mige werkzaamheden door haven
meesters of als zoodanig dienst
doende ambtenaren op Zou- en 
feestdagen. . . . . . . . . . . 5,400 

146. Ontvangsten met betrek-
king tot het station voor draad-
looze telegtaphie te Weltevreden. 1,300 

147. 'Verrekening der gelds
waarde van de uit den voorraad 
der opslagplaatsen, uitgezonderd 
de marine-magazijnen -te Soera
baja, aan de onder het departement 
der marine behoorende diensten 
verstrekte steenkolen. . . . . . · 1,246,700 

148. Verrekening der gelds
waarde van de uit den magazijns
voorraad buiten dien der marine
magazijnen te Soerabaja aan de 
-onder het departement der marine 
behoorende diensten verstrekte 
vercluurzaamde levensmiddelen en 
andere goederen. . . . . . . . 147,900 

149. Inhoudingen opde soldijen 
van de inlandsche. schepelingen 
der zeemacht wegens verstrekte 
kleeding, zoomede wegens andere 

voorloopig door den Lande ge
dane betalingen, welke met de 
soldij _worden verrekend . . . . f 

150. Inhoudingen op.de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der gouvernementsmarine wegens 
verstrekte kleeding, zoomede we, 
gens andere voorlocipig door den 
Lande gedane betalingen, welke · 
met de soldij- worden verrekend . 

151. Terugbetaling _van voor
schotten v66r dit. dienstjaar aan. 
landsdienaren verstrekt. . . 

152. Andere ontvangsten. . · . 

22,800 

44,200 

18,500 
5,600 

Plaatselijk en gewestelijk zelfbe8_tuur. 

153. Rente en . terugbetaling 
·van geldleeningen- door .plaatse
lijke en gewestelijke zelfbesturen. 

154. Terugbetaling door de be
trokken gemeenten van de helft 
van de kosten van indienststelling 
van burgemeesters . . - . . . ·. . 

. 1,680 

48,060 

Ontvang8ten van gemengden aard en 
toevallige · baten . . 

155. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde bruikbare goo-
deren uit den voorraad van het 
departement der burgerlijke open. 
bare werken . . . .. . . . . . 

156. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 
uit als voren . . . . . . . . . 

157. Alie andere ontvangRten. 

300,000 

50,000 
700,000 

Te zarnen • f 3011,869,827 

23 Mei 1917. WET, houdende wijziging van 
artikel 113 van het Reglement op het be
leid der Regeering van Nederlandsch-Indie, 
vastgesteld bij de wet van -2. September 
1854 (Staatsblad n°. 129). S. 418. 

Bijl_ Hand. 2• Kamer 1915/1916, n°. 448, 
1-3, 1916/1917, n°. 131, 1-6. 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 2183-2192, 
2194-2215, 2239-2260 , 2262-2269, 2272-
2281. 
· Hand. l• Kamer 1916/1917, bladz. 354, 560-
562, 588, 589, 663-689, 693-701. 

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

dat het noodzakelijk is om in Nederlandsch
Indie den dienstplicht in te voeren en in ver
band daarmede artikel 113. van het Reglement 
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op het beleid der Regeering van Nederlandsch-
Indie te wijzigen ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig a1·tikel. 

Artikel 118 van het Reglement op het beleid 
<ler Regeering van Nederlandsch-Indie, vast
gesteld bij de wet van 2 September 1854 (Neder
landsch Staatsblad 1854, n°. 129; Indisch Staats
blad 1855 n°. 2), wordt gelezen : 

,,Op den voet bij algemeene verordening te 
bepalen, zijn de. ihgezetenen verplicht mede te 
werken tot bewaring van rnst en orde en, 
wanneer zij Nederlandsche onderdanen zijn, 
tevens tot verdediging van het grondgebied 
van N ederlandsch-Indie. 

Bij algemeene verordening wordt mede be
paald wie in den zin van dit artikel als inge
zetenen moeten worden beschouwd." 

L3sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 28sten Mei 1917. 

WILHELMINA. . 
De Minister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE, 

(Uifgeg. 7 Juni 1917.) 

28 Mei Hl17. WET, tot wijziging fan de wet
ten, houdende aanwijzing van de in 1917 
in Nederland en Nederlandsch-Indiif te ont
vangen middelen. S. 419. 

23 Mei 1917. WET, houdende w1Jz1gmg en 
verhooging van het eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indi/!, voor het dienstjaar 1917. S. 420. 

28 Mei 1917. WET, houdende vaststelling van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1917. S. 421. 

Bij deze wet wordt, de koloniale huishoude
lijke begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1917, voor zooveel de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 

1. Algemeen en gewestelijk be-
stuur . . . . . .... 

2. Recbts- en politiewezen. 
3. Schutterij . . . . . . . · 
4 .. Geldelijk beheer . . . . 
5. lrnmigratie en kolonisatie . 
6. Eeredienst, onderwijs en armen-

zorg .......... . 
7. Landbouw. . . . . , . . 
8. Burgerlijke geneeskundigc 

dienst . . . . . . . . . 
9. Open bare werken en verkcer 

10. Brand weer. . 
ll. Pensioenen, wachtgel icu en 

f 184,084 
440,858 

6,785 
1,474,978 

89,715 

680,317 
154,718 

580,268 
918,2_84 
21,215 

onderstanden, zoomede uitga
ven voor de waarneming van 
tijdelijk opengevallen betrek-
kingen ...... . 

12. Onvoorziene uitguven. 
f 822,500 

50,000 

Totaal . f 4,868,217 
Artt. 2 en 8 handelen over af- en overschrij

vingen van- en . hetaling nit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 worden tot goedmak_ing der uit-
gaven aangewezen : 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. lnkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks scbatkist tot aan

vulling van de koloniale geldmiddelen. 

23 Mei 1917. WET,-houdende vaststelling van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Ourai;ao voor het dienstjaar 1917. S. 422. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishou
delijke begrooting van Ourai;ao voor het dienst
jaar 1917, voor zoover de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
Afdeeling. 

Iste _ Algemeen en gewestelijk 

!Ide 
I!Ide 
IVde 

Vde 
VIde 

V!Ide 
VIIIste 

IXde 
Xde 

XIde 

bestuur ........ f 
Rechts- en politiewezen . 
Geldelijk beheer ·. . . 
Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg 
Schutterij. 
Burgerlijke . geneeskundige 

dienst 
Landbouw 
Openbare werken 
Haven- en loodswezeri . 
Pensioenen, wachtgelden, 

enz. 
Onvoorziene uitgaven 

124,276 
107,512 
168,918 

228,994 
375 

111,197 
51,060 

369,172 
27,794 

183,656 
20,000 

f 1,392,954 

ALGElVIEEN OVERZICHT. 

Cura9ao 
Aruba . 
Bonaire. 
St. Martin 
St. Eustatius . 
Saba .. 
Kolonie .... 

. f 888,507 
60,669 
44,010 
57,985 
65,393 
26,234 

300,156 

f 1,392,954 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrij

vingen van- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven. 
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Bij art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen: 

A. Belastingen. 
13; Inkomsten _van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit '.s Rijks schatkist. 

23 Mei 1917. WET, houdende vaststelling van 
het el/de hoofdstuk der Staa,tsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 423. 

Bij doze wet wordt het Xlde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgavev voor het diens
tjaar 1917, betreffende het Departement van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt :' 
Afd. 
1. Kosten van het Departement. f 
2. Uitgaven ten behoeve-van de 

kolonie Suriname . . . . . 
3. Uitgaven ten behoeve van de 

kolonie Cura<,ao. . . . . . 
4. Pensioenen van gewezen 

landsdienaren in de voor
malige Nederlandsche bezit
tingen ter kuste van Guinea. 

5. Pensioenen, wachtgelden on
dersta11den _ en gratificatien, 
alsmede daarmede in verband 
staande uitgaven . . .. . . 

6. Subsidie. am en Regeerings' 
toezicht over de Duitsch
N ederlandsche telegraaf-_ 
maatschappij . 

7. Onvoorziene. behoeften .. 

495,826.-

2,460,006.--' 

848,012.50 

743.-

57,796.-

113,250.-
40,000.-

Totaal van het XIde Hoofdst. f 4,015,633.50 

23 .Mei 1917, BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Juli 1912 
(Staatsblad no. 264), tot. uitvoering van 
de artt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der 
Armenwet. S. 424. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de ,voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
14 Maart 1917, n°. 1845,· afdeeHng Volksge
zondheid en Armwezen; 

Gezien art. 16 der Armen wet; 
Overwegende, . dat _de wenschelijkheid is gc· 

bleken, de regelen, gesteld bij Ons besluit van 
18 Juli 1912 (8/aafsblad n°. 264), voor de ver
deeling van de gelden, bedoeld in bovenge
noemd artikel der Armenwet, op een tweetal 
punten aan te vullen; 

Den Raad_ van State gehoord (advies van 
24 April 1917, n°. 28); 

Gezi~n het nader rapport van Onzen Minif-

I ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 7 Mei 1917, n°. 5619, afdeeling 
Volksgezondheid en Arm",vezen; 

Hebbep goedgevoriden- en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit v·an 18 Juli 

1912 (Staafsblad no. 264) de volgende wijzigin -
gen warden gebracht: 

Art. 1. In · art. · 15 w·orden na het woord: 
,,kas" ingevoegd de woorden ,,of uit de kas van 
e·ene andere ins telling van weldadigheid". 

2. Na art. 15 wordt een'nieuw artikel in
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Art. 15a. Eene instelling, welke hare werk
zaamheden over onderscheidene gemeenten 
uitstrekt, kan in elk dezer gemeenten mede
deelen in de gelden, bedoeld in art. 14, naar 
mate van hare werkzaamheid ten behoeve van 
de noodlijdenden dier gemeente, ongeacht of 
de verzorging van die noodlijdenden in of bui
ten die gemeente plaats vindt, mits zij, in 
de gemeen te, al waar hare zetel is gevestigd, 
is geplaatst op de lijst van instellingen van 
weldadigheid, bedoeld in art. 3 der Armen 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 zal worden gezonden. 

's-Gra,·enhage, den 23sten Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staaf, 
1Yli11isfer van Binnenlandsche Zake11, 

CORT V. D. LINDEN. 
cu;t_qe_q. 20 Juni 1917.) 

23 Mei-1917. BESLUIT, tot schorsing van de 
besluiten van den Raad der gemeente 
Hoeven van 20 April 1917, strekkende tot 
ontslag en_ benoeming van den beheerder 
van het distributiebedrijf. S. 425. 

Geschorst tot 1 Novem~er 1917. 

23 Mei 1917. WET, houdende pensioenrege
ling vo9r de weduwen en weezen van v66r 
1 Januari 1906 overleden, gepensionneerde 
of op wachtgeld gestelde ·onderwijzers. 
tl. 426. 

Bijl. Hand. 2° Kamer_ 1915/1916, n°. 257, 
i-4; 1916/1917, n°. 71, 1-5. 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 2576/2578. 
Hand. 1° Kamer 1916/1917, bladz. 656, 690, 

705-707. . . 
WIJ WILHEL::IIINA. ENZ ... doen te w~ten: 
Alzo9 Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is alsnog recht op pensi
oen te verleenen aan de weduwen en de weezen 
van onderwijzers die v66r hct tijdstip van het 
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in werking treden van de Weduwenwet voor 
de onderwijzers 1905 zijn over led en, gepensi
onneerd of op wachtgeld gesteld~ 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, e117,, 
Art. 1. 1. Aan de niet hertrouwde weduwen 

en de weezen beneden den leeftijd van 18 
jaren. van v66r 1 ,Januari 1906 overle
den, gepensionneerde of op wachtgeld ge
stelrle onderwijzers, bedoeld in art. 2, a en b 

der Weduwenwet voor de onderwijzers 1905, 
wordt toegekend het pensioen ten laste van 
het Weduwen- en Weezenfonds v.oor burger
lijke arnbtenaren, waarop zij op grond van di" 
wet, zooals zij luidde op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet, op dat tijd
stip of op het later tijdstip van overlijden van 
den ec.htgenoot, vader of nioeder recht zouden 
hebben gehad, wanneer deze na 1 Januari 1906 
waren overJ'eden, gepensionneerd of op wacht
geld gesteld. 

2. Rechtverkrijgenden van overleden we
duwen en weezen ontleenen-geen recht op pen
sioen aan deze wet. · 

2. Voor de weduwen en ~eezen wier echt
genoot, vader of moeder v66r het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet is over
leden, gaat het pensioen met dat tijdstip in. 

3. 1. Toekenning van pensioen op grond van 
deze wet geschiedt alleen op schriftelijke aan
vrage door of vanwege de belanghebbende of 
belanghebbenden. 

2. De aanvrnge wordt met de voor de re
geling van het pensioen benoodigde stukkrn 
binnen zes maanden na het tijdstip der afkon
diging van dev.e wet aan den directeur van 
het in art. 1 genoemde foods gezonden. 

3. De aanvrage en de overige in het tweede 
lid bedoelde stukken, zoomede die welke voor 
de inning van het pensioen moeten worden 
overgelegd, zijn vrij van zegelrecht. 

4. Niet indiening van de aanvrage binnen 
den in het tweede lid gestelden termijn doct' 
het ·recht op pensioen verloren gaan. 

4. 1. Zij die krachteris deze wet worden 
gepensionneerd, dragen jaarlijks vijf ten hon
derd over hun pemioen· bij ten behoern van 
het weduwen- en weezenfonds voor burgerlijlrn 
ambtenaren. 

2. De gepensionneerde en de op wachtgeld 
gestelde ond_erwijzers die aan deze wet voor 
hunne na t~ laten betrekkingen uitzicht op 
pensioen ontleenen, dragen jaarlijks vijf ten hon-. 
dercl over hnn pensioen of wachtgeld bij ten bc
hoeve van het in het eerste lid genoemde fonds. 

3. Ret tweede lid is niet van toepassing ten 
opzichte van in dat lid liedoelde gepension-

neerde of op wachtgeld gestelde onclerwijzers 
die hun verl:mgen om niet voor hunne na te 
la ten betrekkingen in het bedoelde fonds dee! -
gerechtigd te warden, binnen drie maanden 
na het tijdstip van de afkondiging van doze 
wet in den vorm eener schriftelijke verklaring 
te kennen geven aan Onzen Minister van .l!'i
nancien. 

4. De op grond van bet ecrste en het 
tweede lid verschuldigde bijdragen warden op 
het pensioen of wachtgeld ingehouden. 

·5_ 1. Van de Vleduwenwet voor de onder
wijzers 1905 zijn van toepassing art. 17, eerste 
lid, in gevallen waarin eene op grond van deze 
wet gepensionneerde weduwe wederom in het 
hnwelijk treedt; 

art. 17, vierde lid, bij het overlijden van den 
lateren echtgenoot eener hertrouwde weduwe 
als bovenbedoeld; 

art. 18, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 
met betrekking tot de aanvragen om pensioen 
op grond van deze wet en de adviezen die daar
omtrent door den Burgerlijken Pensioenraacl 
worden uitgebracht; 

art. 18, achtste lid met betrekking tot de 
aanvragen om verhooging van op grond van 
deze wet verleende pensioenen, met dien ver
stande, dat voor de bij clie aanvr4gen over te 
leggen stukken het derde lid van art. 3 de7,er 
wet geldt; 

art. 24 met betrekking tot het voor de uit
voering van deze wet verstrekkeu van inlich
tingen, bedoeld in dat artikel. 

2. Voorts zijn ten opzichte van de pensi
oenen, die op grond van deze wet worden ver
leend, de artt. 9, 10, 15 (voor de pensioenen 
der weduwen en weezen van nu het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet over
leden gepensionneercie of op wachtgeld gestelde 
onderwijzers), 16, 17, tweede, derde en vijfde 
lid,, 18, negende lid, 19; 20 en 22 der in het 
eerste lid genoemde Weduwenwet van toepas
sing. 

6. Deze wet wordt geacht in werking te ziji.t 
getreden met 1 Januari 1917. 

Lasten en bevelen-, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 23 Mei l!Jl7. 

WILHELMIN_~-

De Minister van Financien, TREUB. 

De Mi,iisfer van S/aat, 
Mi11isler von Binnenland,che Zahn, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 5 .Tuni 1917.) 
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23 Mei 1917. WET, tot w1Jz1gmg der 
wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104) 
tot regaling van : 

1°. de bevordering en het ontslag van 
de officieren der Koninklijke N ederlandsche 
Marine-Reserve; 

2°. du pensionneering .van officieren, 
onderofficieren en minderen der Konink
lijke N ederlandsche Marine-Reserve en 
van hunne weduwen en kinderen. S. 42i. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1916/1917, n°. 383, 1-7. 
Hand. id. 1916/1917, bladz. 2628. 
Hand. 1° Ka1ner 1916/1917, bladz. 690, 705. 
WrJ WILHELMINA, ENZ •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de wet van 12 Juli 1895 
(Stnatsblad n°. 104) tot regeling van : 1 ° de 
bevordering en het ontslag van de officieren 
der Koninklijke Nederlandsche Marine-Reser
ve; 2° de pensionneering van officieren, onder
officieren en minderen der Koninklijke Neder
landsche Marine-Reserve en van hunne wedu
wen en kinderen, zooals die is gewijzigd bij 
de wetten van 21 Maart 1896 (Staatsblnd n°. 50), 
31 December 1896 (Staatsblad n°. 258), 9 April 
1897 (Stnntsblad n°. 83) en 30 December 1914 
(Staatsblad no. 624), opnieuw op enkele punten 
te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoogergemelde wet wordt ge

wijzigd als in de hierna volgende paragrafen 
is aangegeven : 

§ a. Het eerste lid van artikel 14 onder 20 
wordt na de woorden : ,, welke het gevolg zijn 
van" gelezen: ,,verricbtingen of vermoeienissen, 
aan de uitoefening van den militairen dienst 
verbonden, of van bijzondere omstandigheden 
of toestanden, die zich bij de uitoefening van 
dezen dienst hebben vnorgodaan, - voor 
imover die verwonding, verminking, ziels- of 
licbaamsgebreken den belangbebbende tot de 
verdere waarneming van den dienst bij de .Ma
rine-Reserve ongeschikt maken." 

Het tweede lid van artikel 14 vervalt. 
s b. Artikel 16 wordt gelezen : 
(I) Het recht op pensioen ter zake van ten 

minste twintig jaren dienst wordt eerst ver
kregen en het pensioen te dier zake gaat in 
met den dag, waarop de belanghebbende, voor 
zoover officier zijn zes en vijftigste levensjaar, 
voor zoover onderofficier met den rang van 
sergeant of hoogeren -rang zijn een en ,vijf
tigste levensjaar, en voor zoover korpor·aal 
of militair beneden dien rnng zijn zes en 
veertigste levensjuar is ingetreden, of indien 
bij ontslag bedoeld tijdstip reeds is .. over.-

schreden, met den dag, waarop hem bet ont
slag is verleend. 

(2) Wordt de belanghebbende reeds bij 
hrt ontslag of daarna, doch v66r bet bereiken 
van den in bet eerste lid bepaalden leeftijd, 
geheel ongescbikt bevonden om in zijn 
le,·ensonderhoud te voorzien weg-ens ziels- of 
lichaamsgebrek1m, niet het gevolg van eigen 
moed willige handelingen of orrgeregeld gedrag 
en niet vallende in de termen van artikel 14 
onuer 2°, clan wordt het recht op pensioen ver
kregen en het pensioen toegekend zoodra die 
ongeschiktheid bij militair geneeskundig on
derzoek is vastgesteld. 

(3) Is de bierbedoelde ongeschiktheid reeds 
g,·bleken v66r het ontslag, clan. gaat bet pen
sioen in met den datum van ontslag, Is zij 
g-eLleken na bet ontslag, clan gaat bet pensioen 
in met den door Ons·te bepalen datum. 

§ c. Artikel 17 wordt gelezen: 
llet pensioen ter zake van de verwonding, 

,rnninking, ziels- of lichaamsgebreken, ver
mold onder 2° van artikel 14, gaat in met 
den datum van bet ontslag uit den dienst, 
bPhoudens het bepaalde bij art. l 7bis. 

§ il. Na artikel 17 wordt ingevoegd een 
niruw artikel 17bis, luidende: 

.(1) Um bet reeht op pensioen te doen gel
d en, moet door of van wege den belangheb' 
bende eene aanvrage worden ingezonden aan 
b,·t Departement van Marine, onder overleg
ging van de voor de regeling van het pensioen 
benoodigde stukken. 

(:l) Wij behouden Ons voor pensioen te 
vorleenen ook zonder dat bedoelde aan vrage 
werd ingezonden. 

(;3) Wanneer de aanvrage niet binnen een 
jaar na bet tijdstip, waarop het recht op 
ponsioen verkregen werd, is ingediend, gaat 
hot pensioen eerst in met bet kwartaal, vol
gonde op dat waarin de aanvrage gedaan is. 

(-!) Het recht op pensioen is verbeurd, wan
ncer de belanghebbende bet niet heeft doen 
gelden binnen vijJ jaren na bet tijdstip, waar
op dat recht werd Yerkregen. 

§ e. Artikel 22 wordt gelezen: 
(1) · De bedragen- der pensioenen - zonder 

verhooging om bijzondere redenen - welke 
in_gevolge deze wet kunnen worden toegekend, 
zijn voor elken rang of stand en klasse aan-· 
gegeven op den bij deze wet gevoegden 
staat. 

(:l) De regeling van bet pensioen geschied t 
na,u· den rang of stand_ en klasse, laatstelijk 
d .. or den betrokkene bekleed : 

a. indien hij den rang of stand en klasse 
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heeft bekleed gedurende de laatste twee jaren 
van zijn · diensttijd : 

b. in de gevallen, vermeld onder 2° van 
artikel 14; 

c. indien hij, militair beneden den rang 
van officier zijnde, in zijne betrekking laat
stelijk den laagsien rang of stand en klasse 
bekleedde ; 

d. indien hij, verlaagd zijnde, den dienst 
verlaat binnen twee jaren na· het tijdstip van 
ingang der verlaging ; 

e. indien hij den dienst verlaat op een tijd
stip, dat hij verminderd was· tot eene klasse, 
waarvoor een lager pensioensbedrag is vast
gesteld. 

(3) In andere gevallen wordt het pensioen 
geregeld naar den onmiddellijk voorafgaanden 
lageren rang of stand en klasse, door den be
trokkene werkelijk bekleed. 

(4) Voor de toepassing van het bepaalde in 
het tweede lid onder a van dit artikel geldt : 

1°. ingeval voor verschilknde klassen in 
denzelfden stand op den in het eerste lid van 
<lit artikel bedoelden siaat een zelfde pen
sioensbedrag is aangegeven, wordt de dienst
tijd, in de verschillende klassen doorgebracht, 
samengerekend ; · 

2°. indien de betrokkene, verminderd zijnde 
tot eene klasse, waarvoor een lager pensioens
oedrag is vastgesteld, in de !aatste twee jaren 
van zijn diensttijd in klasse is hersteld, wordt 
de tijd v66r en na zijne vermindering in klasse 
in dienst doorgebracht, met inachtneming 
van het bepaalde onder 1 °. van dit lid, samen
gerekend. 

(5) Titulaire rangen komen voor de pensi
oensberekening niet in aanmerking. 

§ f. Na artikel 22 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 22bis, luidende: 
· (1) In het geval, vermeld antler 1° van 
artikel 14, wordt voor elk jaar dienst toego
kend. het bedrag, dat is aangegeven in de 
tweede kolom van den bij deze wet gevoeg-
den staat. · · 

(2) In de gevallen, vermeld onder 2°. van 
. artikel 14, wordt toegekend : 

a. indien de bekomen verwonding, ver
minking, ziels- of lichaamegebreken den be
trokkene voor altijd buiten staat stellen om 
in zijn levensonclerhoud te voorzien: het voi
le pensioensbedrag, aangegeven in de derde 
kolom van den bij deze wet behoorenden 
staat; 

b. indien zij . hem niet buiten staat steUen 
om in zijn levensonderhoud te· voorzien : de 
he/ft van het sub a bedoelde pensioensbedr:i.g 

of zooveel meer als hem naar eene berekening 
in evenredigheid van zijne dienstjaren op den 
voet van het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel zou toekomen ; 

c. indien zij hem tijdelijk buiten staat siel
len om in zijn levensonderhoud te voorzien : 
,:norloopig het sub a bedoelde pensioensbe
drag. 

(3) Het voorloopig te verleenen pensioens
bedrag wordt aanvankelijk toegekend voor 
een jaar en zal daarna, zoolang de belangheb
bende nog niet verkeert in een- der gevallen, 
sub a en b vermeld, bij herhaling, dooh niet 
meer dan vier malen, voor g-elijken tijd war
den ioegestaan. 

(4) Na verloop van vijf jaren · wordt het 
pensioen niet weder voorloopig verleend. De 
betrokkene wordt alsdan geacht te verkeeren 
in het geval onder a, tenzij blijkt, dat het 
geval .onder b aanwezig is. 

§ g. In artikel 23 warden de woorden : 
,,H6t pensioensbedrag, zooals dit in de der
de kolom van den bij het voorgaand artikel 
bedoelden staat is aangegeven, wordt met 
een vierde gedeelte vermeerderd," vervangen 
door : , ,,Het ingevolge het tweede lid van 
artikel 22bis toe te kennen pensioensbedrag 
wordt met een vierde gedeelte van het in dat 
artikel vermelde voile pensioensbedrag ver
meerderd,". 

§ h. In artikel 24 warden de woorden : 
.. Het pensioensbedrag, zooals dit Ln de derde 
kolom- van den bij artikel 22 bedoelden staat 
is aangegeven, ~ordt met de he/ft vermeerderd, 
Yervangen door : ,,Het ingevolge het twe.ede lid 
Yan artikel 22bis toe te kennen pensioensbe
d rag - wordt met de helft van het in dat ar
tikel vermelde volle pensioensbedrag vermeer
derd,". 

§ i .. Artikel 25 wordt- na de woorden ,,de 
he/ft" gelezen : ,, van het in artikel 22bis ver
melde volle pensioensbedrag, .vastgesteld voor 
den rang of stand, door hem bekleed tijdens 
hij de verwonding, verminking of gebreken 
heeft bekomen, door welke .gemeld verlies of 
gemis is veroorzaakt." 

§ j. Het ee.rste lid van artikel 26 wordt 
YCrvangen door : Het volgens de vorige ar
tikelen berekend pensioensbedrag wordt ver
hoogd voor elk jaar in actieven militairen 
dienst doorgebracht in · 's Hijks overzeesche 
uezittingen en kolonien en tusschen de keer
kringen: voor officieren met vijf en zeventig_ 
gulden, voor machinisten met acid en twintig 
gulden, voor de overige onderofficieren met 
een rang boven <lien van korpnraal met. vijf 
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en twinti_q gulden en voor korporaals en mili
tairen beneden dien rang met vijftien gulden. 
De tqekenning dezer verhooging geschiedt 
naar den rang of stand volgens welken het 
pensioen moet worden geregeld. 

§ k. In artikel 29 wordt ,,4de en 5de aliner1" 
vervangen door ,,tweede en derde lid". 

§ l. In het eerste lid van artikel 42 wordt 
tusschen de woorden ,,warden" en ,,op" in
gevoegd: ",behoudens het bepaalde bij het 
volgende lid, ". 

Tusschen het eerste en het tweede lid van 
dit artikel wordt ingelascht · een nieuw lid, 
·1uidende: 

,,(2) De pensioenen, ingevolge artikel 22bis, 
tweede lid sub c, voorloopig tot bet volle 
bedrag toegekend, warden niet in ge~elcl 
Grootboek ingescbreven. De belangbebbende 
bekomt wegens de toekenning daarvan eenc 
bescbikking van Onzen Minister van Marine:" 

Het tweede lid wordt derde lid. 
§ -m. De ,,Staat van het bedrag der pen

sioenen van de officieren, onderofficieren en 
mindere schepelingen der Koninklijke Neder
landsche Marine-Reserve en der pensioenen 
van bunne weduwen en kinderen", bedoeld 
in artikel 22, eerste lid, worclt vervangen door 
den nnvolgenden: 

Bedrag Yan .0 " "a, bet j aarlijkscb 
~~ pensioen 

Rangen, §~~---- ;::I.!. :, .g . ~Qo" 
-~ d d .,.., d Ol -~Q) A 
~t-;:,; m ~ ~~; 

s_tanden (klassen) "-"'"" en ~"g m .. § " " P<"' m .cl ""d 
.µ ~-.:!'!-.- ]j~-- A a,::; 

betrekkingen. ~~~~ 
a:s"t:I ...... 
t> i:l.l:=: "~ bll°' ..... 1-, ~=3 d: ~ 

: ...,;,, af 1-( ['.!-~ 

~] § ~ ~~§ "d A 

.6 ~~ "'"' •M ::::~ ~ p. 

Lui tenant ter :Zee der 
lste klasse £ 10 £ 1500 £ 600 

Buitengewoon luite. 
nant ter zee der 
lste klasse - 1500 600 

Luitenant ter zee der 
2de klasse. 9 1000 450 

Adelborst der lste 
klasse - 900 460 

Buitengewoon adel-
borst. - 700 450 

Machinist 8 750 350 
Serge an t-m~cb.iU:e-

drijver. . . . ·. 7 400 200 
orpoi-aal -macb ine-
drijver der lste 
klasse ..... " 6 360 180 

K 

orporaa!-machine-
drijver der 2cle 
klasse 6 340 ]70 

K 

Stoker-olieman . . . 
Stoker der 1 ste klasse 
Stoker der 2de klasse 
Stoker cler 3de klasse 
Hulpstoker • . 
Matroos cler lste 

klasse •..••. 
Matroos der 2de 

klasse . . . . . . 
Torpedist der lste 

klasse ... 
Torpeclist der 2de 

klasse 
Matroos der 3de 

klasse . 

£ 5 
5 
5 
4 
4 

5 

5 

5 

5 

4 

£ 300 f 140 
300 140 
280 125 
240 110 
240 110 

280 125 

280 125 

280 125 

280 125 

240 110 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in wer
king getreden met 1 Juli 1915. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET 
(Uitgeg. 1 Juni 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot nadere wijziging der 
wet van 18 J u!i 1890 (Staatsblad n•. 109), 
tot regeling der pensioenen van de minclere 
geemployeerden enz., op daggeld werk
zaam bij de inricbtingen Yan 's Rijks zee
en landmacbt, en _wijziging der wetten 
van 31 December 1913 (Staatsblad n~. 61) 
en 21 December 1914 (Staatsblad n•. 580), 
tot afwijking van de bepalingen der wet 
van 18 Juli 1890 (Staatsblad n•. 109). 
s. 428. . 

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

dat : de noodzakelijkbeicl is gebleken van eene 
nadere wijziging der wet van 18 Juli 1890 
(Staatsblad n•. 109), tot regeling der pensioe
nen van de mindere geemployeerden, werklie
den en bedienden, op daggeld werkzaam bij 
de inrichtingen van 's Rijks zee- en land
macbt, gewijzigd bij de wetten van 21 Maart 
1896 (Staatsblad n•. 50), 9 April 1897 (Staats
blad n°. 83) en 11 Juli 1904 (Staatsblad n•. 134), 
en van eene wijziging der wetten van 31 De
cember 1913 (Staatsblad n°. 461) en 21 Decem
ber 1914 (Staatsblad n°. 580), tot afwijking van 
de bepalingen der wet van 18 Juli 1890 (Staats
blad no. 109); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De navolgcnde artikelen der wet 

nn 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) warden 
gewijzigd: 

Aan artikel 1 wordt toegevoegd een viercle 
lid,· luidende: 

Onder hen, genoemd in bet eerste lid, zijn 
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niet begrepen zij, die als loil"werkman, :;,;onder 
dienstverband, tijdelijk worden te werk gesteld . 

. In artikel 2, Jitt. c, ver~allen de woorden: 
,,11001· zooveel die on_qeschiktheid hem tevens bi,i

ten s(aat sfelt, doo1· handenarbeid in zijn levens-
onderhoi,d le voorzien,''. 

In artikel 7 word t het in het vierde lid 
tweemalen voorkomende woord ,,twintig" ver
vangen door het woord ,,dertig". 

Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
De. regeling van het pensioen ter zake van 

ongeschiktheid, bedoeld in artikel 2, litt. c, ge-. 
schiedt overeenkomstig het bepaalde in de 
eerste drie leden van artikel 7. 

Bij minderen diensttijd dan van vijftien jaren 
wordt het pensioen berekend als had de be
langhebbende vijftien dienstjaren vervuld. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld, 
minder dan honderd en vijftig gulden zou moe
ten bedragen, wordt het op die som bepaald. 

In artikel 11 wordt het i~ het tweede lid 
voorkomende woonl ,,Rijksbetrekking" vervan
gen door het . woord ,,betrekking". 

II. In het derde lid van het bij de wet van 
21 December 1914 · (Staatsblad n°. 580) aan de 
wet van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 461) 
toegEwoegde artikel 4 wordt het woord ,,Rijks
befrekking" vervangen door ,,betrekking". 

III. Artikel I dezer wet wordt, met uitzon
dering van de wijziging van artikel 1 en arti
kel 11 der wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 109), geacht te zijn in werking getreden 
met _den eersten Juli 1913. 

Lasten en beveler>, enz. 

Gegeveri te 's-Gravenhage, den 23sten ·Mei 
1917. 

WILHELJHIN A. 

De Minister van Marine, J.' J. RAMBONNET. 

DeMiniste,·van Oorlog, a. i., J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. l Juni 1917.J 

23 Mei 1917. WET, tot aanvulling en verhoo
!\"ing van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917:(Pos
ten wegens crisis-uitgaven.) S. 429. 

Bij deze wet worden eeuige artikelen iu
gevoegd. 

Tengevolge hiervan · wordt verhoogd · het 
totaal der IIIde afdeeling met f 36,000 en 

dat der IVde afdeeling met f 2,500,000 ; 
terwijl het eiudcijfer van het tieude hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het die~stjaar 
1 Ql 7 wordt verhoogd met f 2,536,000. 

23 Mei 1917. WET, tot wijziging der ,,Schepen
,vorderingswet 1917". t:l. 430. 

WrJ WILHEL11UNA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de. ,,Schepenvorderings
wet 1917, Staatsblad n°. 2ll" te herzien; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en,z. 
Art. 1. Aan bet slot van het eerste lid van 

artikel I der Schepenvorderingswet 1917 wordt, 
met vervanging van de punt door eene komma, 
toegevoegd: ,,of wel met welker aanvoer Re
geeringsbemoeiing in het algemeen belang door 
Onzen voornoemden Minister noodzakelijk 
wordt geacht. Eene opguve van luatstbedoel
de goederen wordt van tijd tot tijd door Onzen 
voornoemden Minister in de Nederlandsche 
Staatscou,·ant ter openbare kennisse gebracht." 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen-, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELJ\UNA. 

De Min. van Landbomo, Nijve,·heid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. · 26 Mei 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot wijziging en aanvulling 
van de wet tot vaststelling van een tarief 
van geregtskosten in strafzaken, waarvun 
de militaire regter kennis neemt. S. 431. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917, n°. 348, 1-7. 
Hand. id. 1916/1917, bladz. 2546. 
Hand. 1e Kamer 1916/1917, bladz. 691, 707. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat wijziging en aanvulling van de wet tot 
vaststelling van een tarief van geregtskosten 
in strafzaken, waarvan de militaire regter 
kennis neemt, noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
De wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 67) 

tot vaststelling van . een tarief van geregtskos
ten in strafzaken, waarvan de militaire regter 
kennis neemt, gewijzigd bij de wetten van 7 
December 1908 (Staatsblad n°. 360) en van 
81 October 1912 (Staafsblad n°. 337), ondergaat 
de volgcnde veranderingen. 

Art. I. In artikel 3 worden de woorden: 
,,. :door den fiscaal van den zeekrijgsraad of 
door den auditeur-militair", gelezen : of van 
den krijgsraad, of door den officier-commissa
ris. 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
Ten aanzien van extracten, grossen of af

schriften die, niet voor den dienst gevorderd, 
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door belanghebbenden ten hunnen koste wor
den verlangd, vindt de bepaling van artikel 
30 van het tarief, bedoeld in artikel 1, over
eenkomstige toepassing. 

Ongeteekende afschriften van vonnissen en 
sententien kunnen verkregen worden op de 
wijze en tegen de kosten, door Onzen Minister 
van Justitie te bepalen. 

De op orengst der in dit artikel beiloelde 
kosten komt ten bate van 's Rijks kas. 

De grittier van het Hoog Militair Geregtshof 
en de secretarissen der krijgsraden ontvangen 
deze gelden en verantwoorden die aan 's Rijks 
kas. 

Art. III. Artikel 5 wordt gelezen als volgt : · 
De ~erblijfkosten van den advokaat-fiskaal, 

van den voorzitter, de leden en den griffier 
van bet Hoog Militair Geregtsbof, van de 
officieren-commissarissen, van de secretarissen 
bij de informatien, van de voorzitters en de 
leden der krijgsraden, de fiscaals, de auditeurs
militair en de secretarissen bij de krijgsraden, 
worden berekend naar de bepalingen, welke 
door Ons, ter regeiing van de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten, wegens reizen voo1· 
's Rijks dienst zijn of nader zullen worden 
vastgesteld, en voor zoover betreft de officie
ren-commissarissen, de secretarissen bij de in
formatien en de leden van. en de secretarissen 
bij de krijgsraden, volgens bun mi!itairen rang. 

De -verdere bepalingen van bet in artikel l 
bedoelde tarief, betrekkelijk de reis- en ver
b lijfkosten van regterlijke am btenaren, zijn op 
hen toepasselijk. · 

Art. IV. In het eerste lid van artikel U 
worden de woorden: ,,Aan den exploiteur van 
het Hoog Militair Geregtshof" gelezen : 

Aan den exploiteur van bet Hoog Militair 
Ger'egtshof en aan den onderofficier bij een 
zeekrijgsraad met het doen van exploiten belast,. 

In het tweede lid van dat artikel wordt het 
woord ,,hij" gelezen: 

De genoemde exploiteur 
en worden achter het woord .: ,,gesteld" ge

lezen de woorden : 
en geschiedt voor den bedoelden onderof

ficier de berekening volgens zijn militairen 
rang. 

Art. V. In het eerste lid van artikel 7 word! 
het woordt ,,raden-commissarissen" gelezen: 

raden-commissarissen bij dat Hof 
· en worden de woorden : ,,de fiscaals bij de 

zeekrijgsraden of de auditeurs-militair" gele
zen: 

de voorzitters der krijgsraden of de officie
ren-commissarissen. 

Het. tweede lid van gPnoemd artikel 7 wordt 
gelezen als volgt : 

Artikel 70 van het in artikel 1 bedoeld ta
rief iR op hen toepasselijk, met dien verstande 
ecbter, dat kan worden volstaan met het hoorcn 
van den advokaat-Jiskaal bij het Hoog Militair 
Geregtshof, indien tegen het hooren van den 
officier-commissaris, die de toescbatting deed, 
wegens <liens verblijf buiten het Rijk in Eu
ropa bezwaren bestaan. 

Art. VI. In het tweede lid van artikel 8 
worden de woorden ,,de fiscaals bij de zee
krijgsraden of de auditeurs-mi\itair" gelezen : 

de voorzitters der krijgsraden of de officie
ren-commissarissen. 

OVERGANGSBEP ALTN G. 

De griffier van het Hoog l\filitair Geregtshof, 
de fiscaal, de auditeurs-militair en de· secre
tarissen bij de krijgsraden genieten geenerlei 
schadeloosstelling uit noofde ·der bij deze wet 
aangebrachte wijzigingen der bepalingen vnn · 
het tarief. 

J .as ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILRELMIN A. 

De ilfiniste,· van J ustitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 1 Juni 1917.) 

23 Mei 1917. WET, houdende wijziging der 
wet van 18 April l874 (Staatsblad u 0 • 66) 
tot vaststelling der tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt ; gewijzigd door de 
wetten van : 28 Juni 1876 (Staatsblad n°. 
141); 28 Augustus 1886 (Staatsbladn°.131); 
15 April 1896 (Staatsblad n°. 70); 20 April 
1901 (Staatsblad n°.94); 9 Juli 1906 (Staats
blad n°. 197) ; 7 December 1908 (Staatsblad 
n°. 361) ; 31 December 1909 (Staatsblad n°. 
430) en 5 Juli 1910 (Staatsblad no. 182). 
s. 432. . 

Bi:jl. Hand. 2° Kamer 1916/1917, n°. 349, 
1-6. 

Hand. id. 1916/1917, bladz. 2546. 
·Hand. l• Kamer 1916/1917, bladz. 691, .707. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij m overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken van aan
vulling der bepalingen van artikel 70 der wet 
van 18 April 1874 (Staatsblad i:J. 0 • 66) tot vast
stelling der tarieven van geregtskosten in straf
zaken, waarvan de gewone regter kennis neemt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Eenig artikel. 
Aan artikel 70 der wet van 18 April 1874 

(Staatsblad n°. 66) tot va~tstelling der tarie:ven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
ge:wone regter kennis nE>emt, ·wordt ()en nieuw 
vijfde -lid toegevoegd, te weten: 

,,Wanneer naar het oordeel van .Onzen Mi
nister van Justitie daartoe billijkheidsgronden 
aanwezig zijn, kan de-terugvordering geheel of 
ten deele achterwege blijven." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister va~ Justiiie, B. ORT. 

(Uitgeg. i Juni 1917.) 

verplichtingen, hem opgelegd in artikel 87 
der .Successiewet (Staatsblad 1917, n°. 236), is 
ieder verzekeraar,. die niet binnen het Rijk 
woonplaats heeft" · of gevestigd is, verplicht 
zekerheid te stellen tot een bedrag van vijf en 
twintig duizend ·gulden. 

De wijze, waarop die zekerheid wordt ge
steld en opgeheven, wordt door Ons bij alge
_meenen maatregel van bestuur geregeld. 

2. De. in het vorig artikel bedoelde ver
zekeraar is verplicht een hier te lande wonend 
of gevestigd persoon· als zijn vertegenwoordi~ 
ger aan te wijzen. 

Van deze aanwijzing wordt door dim verze
keraar en den vertegenwoordiger, te zamen of. 
afzonderlijk, schriftelijk kennis gegeven aan 
Onzen Minister van Financien. · 

23 Meil917. WETTEN, houdende naturalisatie 3. Zoodra ten opzichte van een verzekeraar 
-van: aan de voarschriften van. de beide vorige arti-

Johan Ludwig Hangard, geboren te Amster- kelen is voldaan, wordt daarvan door Onzen 
dani (provincie Noordholland) den 25 Febru- voornoemdeh Minister in de Staatscourant 
ari 1894, onderwijzer, wonende te l'Vestzaan, mededeeling gedaan. 
provincie Noordholland. S. 433. De verzekeraar, omtrent wien de in het 

Alexander Heinrich Bensmann, geboren te vorig lid bedoelde mededeeling is gedaan, wordt 
Gellenbeck-Hagen (Pritisen) den 17 Mei 1866, · geacht tot den laatsten dag van de maand Fe
leeraar, wonende te Arnhem, provincie Gel- ·bruari, volgende op de mededeeling, ·aaii de 
derland. S. 434. voorschriften van· de artikelen 1 en 2 te heb-

23 Mei 1917. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. S. 435. 

Bij deze wet wordt een ·artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de IVde afdeeling van het IVde hoofdstuk der 
Staatsbegrootin.g voor het dienstjaar 1917 en 
h~t eindcijfer van dat hoofdstuk verhoogd met 
f 22,000. 

23 Mei 1917. WET, tot het stellen van "\Vaar
borgen, dat buitenlandsche verzekeraars 
de hun bij de Successiewet opgelegde ver
plicbtingen zullen nakomen. S. 436. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917, n°. 363, 1-8. 
Hand. id. 1916/1917, bladz. 2538-2546, 

2555-2557. 
Hand. 1e Kamer 1916/1917, bladz. 611, 

691, 705. 
W1J WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is waarborgen te stellen 1 

dat buitenland:;che verzekeraars bij bet uitoe
fenen van bun bedrijf hier te lande de hun 
bij de Snccessiewet opgelegde verplicbtingen 
zullen nakomen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,.enz. 
Art. 1. Tot zekerheid van de nakoming der 

ben voldaan. 
4. Van de aanwijzing van een vertegen

woordiger ter vervanging van een vorigen 
wordt door den verzekeraar en den aangewe
zen vertegenwoordiger kennis geg!)ven op de 
wijze, voorgeschreven in h8t tweede lid van 
artikel 2. Zoolanir die kermisireving niet is 
ontvangen, wordt de aangewezene voor de toe
passing dezer wet niet als vertegenwoordiger 
aar>gemerkt. 

5. In de maand Januitri van ieder jaar Ta(eeft 
de vertegenwoordiger schriftelijk kennis aan 
Onzen voornoemden Minister, dat hij nog als 
zoodanig werkzaam is. 

Indien nog geen vervanger is aangewezen 
voor iemand, die na 30 September van het 
vorig jaar heeft opgehonden vertegenwoordiger 
te zijn, kan eene kennisgeving hiervan door 

• den verzekera.ir in de plaats treden .van de. 
. kennisgevipg in -het eerste lid bedoeld. 

Is geen kennisgeving als in dit artikel be
doeld ingezonden, dan wordt de naam van den 

· verzekeraar niet opgenomen in de in ]let vol
' gend artikel genoemde lijst. 

6. : Door Onzen voornoemden Minister wordt 
· jaarlijks in de laatste Staatscourant welke in 
de maand Febrm.ri verschijnt een Jijst gepu

; bHceerd, bevattende, behoudens de bepaling 
' van het laatste lid van het v9rig artikel, de . 
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namen van al de verzekeraars, te wier opzichte 
op dat tijdstip aan, de voorschriften van de 
artikelen 1 en 2 is voldaan. 

De- verzekeraars, in deze lijst voorkomende, 
worden geacht tot den laatsten Fehruari van 
het volgend jaar aan die voorschriften te heb
ben voldaan. 
- 7. Hij die. voor· zich of in eenige hoedanig

heid zijne tusschenkomst verleent _tot het slui
ten van eene overeenkomst van verzekering op 
het leven van een hier te lande wonend per
soon met een niet binnen het Hijk wonenden 
of gevestigden verzekeraar, te wiens opzichte 
niet is voldaan aan de voorschriften van de 
artikelen 1 en 2; wordt gestraft met eene geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

Dit strafbaar g·estelde feit wordt beschouwd 
als overtreding. 
- 8. De verzekeraar, die overeenkomstig deze 
wet een vertegenwoordiger hier te lande heeft 
aangewezen,- wordt geacht voor alle vervol
gingen, tegen hem in te stellen_ wegens niet 
nakoming van de voorschriften der Successie
wet, woonplaats te hebben gekozen ten kantore 
van dien vertegenwoordiger, of, zoo deze geen 
kantoor houdt, te zijnen woonhuize. 
- 9. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Op dat tijdstip vervalt het bepaalde _ in het 

derde lid van artikel VI der wet van 20 Ja
n uari 1917 (Bta-atsblad n°. 189). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WlLHELMIN A. 

De Minister i·an Financiiin, TR:<:UB. 

(Uit_qeg. 6 Jimi 1917.) 

23 Mei 1917. WET, hondende wijziging der 
Zegel wet 1917. S. 437. 

Bijl. 2e Kamer 1916/1·917, n°. 402, 1-7. 
Hand. id. 1916/1917, bladz. 2538. 
Hand. 1e Kamer 1916/1917, bladz. 691,705. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 

· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de Zegelwet 1917 ; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. I. In de wet van den 22sten Maart 1917 
(Staatsblad n°. 244), Zegelwet 1917, worden de 
volgende veranderingen gebracht: 

§ 1. - In artikel 23 wordt hetgeen onder- 7°. 
voorkomt gelezen als volgt : 

,,akte:O. van notarissen, voor zoover zij niet 
vallen onder de bepalingen van Hoofdstuk V 
of van Hoofdstuk VII;". 
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§ 2. In artikel 32. worden de volgende wij -
zigingen ge bracht : 

Hetgeen vciorkomt onder 3°. wordt vervan
gen door: 

,,verzoekschriften en verdere stukken, bes 
noodigd tot het bekomen van de hiervoor onder 
10. en 20. bedoelde beschikkingen ;". 

In het voorlaatste lid wordt in hetgeen ·voor. 
komt cinder a ,,621", vervangen door: ,,521", 
en onder i ,,12 Juli 1909", door: ,,12 Juni 1909". 

§ 3. In artikel 36- wordt hetgeen onder 6°. 
voorkomt vervangen door : ,, voor aanteekenin
gen van verlenging der prolongatie of beleening 
op behoorlijk gezegelde akten van prolongatie 
en van beleening.". 

§ 4. Aan het slot van artikel 37 wordt, met 
vervanging van de _punt door ee'ne komma-
punt, toegevoegd : · 

,,ll0. de stukken, constateerende verande
ring, vermeerdering of teruggaaf van onder
pand eener prolongatie of beleening.". 

§ 5. In het eerste lid van artikel 44 wordt 
hetgeen onder b voorkomt gelezen als volgt : 

,,ingeval van ziekteverzekering, van onge
vallenverzekering en van verzekering tegen 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, aan een 
vast recht van vijftig cent ;". 

Aan het vijfde lid van dat artikel wordt toe. 
gevoegd: 

,,Ligt het bedrag van het naar vciormelde 
grondslagen berekend recht tusschen twee der 
door dit lid bepaalde zegelrechten, dan is het 
hoogste van die beide rechten v~rschuldigd;''. 

§ 6. In het eerste lid van artikel 46 wordt 
hetgeen onder / voorkomt gelezen als volgt: 

,,verzekeringen tegen inbraak of brand van 
effecten, geld of geldswaarclig papier in brand
kasten of kluizen ;" 

§ 7. In bet tweede lid van artikel 61 wordt 
,,66" vervangen door : ,,67". 

§ 8. In artikel 68 wordt aan het slot van het
geen- onder b voorkomt, _ met vervanging van 
de_ komma-punt door eene komma, toegevoegd; 

,,voor zoover deze bewijzen aandeelen aan
duiden .in geplaatst kapitaal, dat volgens· de 
Registratiewet 1917 met evenredig registratie
recht is be last ;". 
, § 9. Aan het slot van het eerste lid van 

artikel 76 wordt toegvoegd : 
· ,,lndien deze weigert de nota in ontvangst 

te nemen of indien de afgifte of toezencling niet 
aan hem kan plaats hebben, wordt de nota 
door de in het vorige artikel genoemde .perso
nen, binnen een maand na den aankoop of ver
koop, afgegeven of gezonden aan 's Rijks amb
tenaar, die haar ged'urende zes niaanden be-
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waart ter beschikking van den belanghe b bende." 
De aanhef van het tweede lid van artikel 76 

wordt gelezen : 
,,Gelijke verplichting tot afgifte of toezending 

rust''. 
§ 10. · In het laatste lid van artikel 78 wordt 

,.75" vervangen door: ,.76". 
§. 11. In het voorlaatste lid van artikel 83 

wordt ,,teruggeven" vervangen door: ,,terug
gegeven"-

Art. II. Deze wet treedt in werking den 
eersten Juni 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB 

(Uitgeg. 26 Mei 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot wijziging van de ar
tikelen 82 en 85 der wet op de Inkomsten
belasting '1914. S. 438. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenschelijk is den terrniju, bedoeld in 
artikel · 82 der wet op de Inkomstenbelasting 
1~14, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerate lid van artikel 82 der 

wet op de Inkomsten-belasting 1914 wordt in de· 
plaats van: "twee jaren" gelezen: ,,drie jaren". 

In het tweede lid van artikel 85 dier wet 
worden de woorden: ,,twee belastingjaren" 
-vervangen door : ,,meer dan een belas tingjaar". 

2. Deze wet· wordt geacht in werking te 
ziju getreden met iugang van den eersten Mei 
1917.' 

Lasten en bevelen, enz. 
(:l-egeven te 's-Gravenbage, den 23sten Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van .lt'inancii!n, TREUB. 

( Uitgeg, 8 Jwii 1917.) 

23 Mei 1917. WET, tot verbooging van bet 
eerste boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1915. S. 439. 

Bij deze wet wordt een artikel verboogd. 
Tengevolge biervan wordt bet eindcijfer•vau 

bt;t hoofdstuk verhoogd met f 300 '•en daardoor 
gebracbt op f 815,300. 

:23 Mei 1917. WET, tot verhooging van het 
eerste boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 19Hi. 13. 440. 

1917. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. · 
Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer van 

het hoofdstuk verhoogd met f 5000 en daar
door gebracbt op f 820,000. 

23 Mei 1917. WET, tot aanvulling van de 
Wet tot aauwijzing der middelen ter goed
rnaking van de uitgaven, begrepen in de 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 441. 

23 Mei 1917. WET, boudende nadere voor
ziening ten aanzien van de taak der Al
gemeene Rekenkamer. S. 442. 

WIJ WILHELMINA, ENZ,_. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenscbelijk is nadere voorziening te 
treffen ten aanzien van de taak der Algemeene 
Rekenkamer; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In bijzondere gevallen is de Alge

meene Rekenkamer bevoegd, aan door haar 
aangewezen comptabelen ontbeffing te verlee
nen van de verplichting tot het inzenden bij 
het College van eene rekening en verantwoor: 
ding met de daarbii beboorende bewijsstukken. 

Ingeval de Algemeene .Rekenkamer van de 
in bet vorig lid omschreven ·bevoegdheid ge, 
bruik rnaakt, doet zij, zoo dikwijls zij dit wen
schelijk acht, door eene commissie, bestaande 
nit een of meer harer leden of ambtenaren, 
desgewenscht met medewerking van een of 
meer door haar aangewezen boekhoudkundigen, 
de boeken, bewijsstukken en verdere bescbeiden 
onderzoeken, welke op bet bebeer der betrok
ken comptabelen betrekking hebben, 

De in bet vorig lid bedoelde commissie is te 
allen tijde bevoegd aanvulling van de in dat 
lid bedoelde bewijsstukken en verdere beschei
dcn te vorderen. 

2, · De in het vorig artikel bedoelde com
rnissie brengt, na afloop van elk door baar 
ingesteld onderzoek, van hare bevindingen aan· 
de A lgemeene Rekenkamer verslag nit, met 
bijvoeging van zoodanige voorstellen als zij 
wenschelijk acht. 

Aan de hand van dat Yerslag en na ophef
fiug van de bedenkingen, welke bij haar mocb
ten zijn gerezen, gaat de Algemeene Rekenka
mer over tot vaststelling van het saldo, het
wclk door den comptabele 'l'erschuldigd is dan 
we! a:.111 dezen toekomt. 

3, Zij, die boeken, bewijsstukken en verdere 
bescbeiden, als bedoeld in artikel 1, 2de lid, 
onder zich hebben, zijn gehouden die boeken, 
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bewijsstukken en verdere bescheiden in handen 
te stellen van de leden, ambtenaren en boek
houdkundigen, door de Algemeene Rekenka
mer aangewezen t·ot het instellen van een onder
zoek als in dat · artikel bedoeld. 

De betrokken comptabelen zijn voorts ge
houden, binnen de daarvoor door de Alge 
meene Rekenkamer te stellen termijnen, het 
noodige te verrichten ter voldoening aan eenc 
vordering als omschreven in het laatste lid van 
artikel 1. 

De Algemeene Rekenkamer kan eene boetc 
van ten hoogste f 300 opleggen aan hen, die 
nalatig zijn in het voldoen aan de in dit arti
kel opgelegde verplichtingen. Van de oplegging 
van de boete geeft zij kennis aan het Depar
tement van Financien, dat voor de invordering 
zorg draagt .. 

4. Ieder comptabele is bevoegd binnen twee 
maanden na de dagteekening van het betref
fende besluit, bij de Algemeene Rekenkamer 
in beroep te komen tegen de vasstelling van 
een saldo als bedoeld in artikel 2, 2de lid. 

Binnen gelijken termijn kan in beroep wor
den gekomen tegen de oplegging van boete 
ingevolge artikel 3, laatste lid. 

De Algemeene Rekenkamer, die ook binnen 
gelijken termijn bevoegd blijft tot eene her
ziening am btshalve te besluiten, doet uitspraak 
in eene vergadering waarin, behoudens het be
paalde in artikel 11 der wet van 5 October 
1841 (Staafsblad n°. 40), alle in functie zijndc 
leden tegenwoordig zijn. 

Moet aan eene dergelijke uitspraak een nieuw 
onderzoek voorafgaan, dan wordt dit opgedra
gen aan andere leden, ambtenaren en boek
houdkundigen dan die de eerste maal met het 
onderzoek zijn belast geweest. 

5. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
ten · aanzien van al!e of bepaald aangewezen 
bewijsstukken en verdere bescheiden als in 
artikel 3 bedoeld, goed te keuren, dat zij ten 
kantore van den betrokken cornptabele blijven 
berusten of wel op eene, door haar aangewe
zen plaats worden bewaard. Zij kan aan zoo
danige goedkeuring alle voorwaarden verhin
den, welke zij tot verzekering van de rechten 
van het Rijk wenschelijk mocht achten. 

6. De Algerneene Rekenkamer is bevoegd 
ten aanzien van daarvoor naar hare meening 
in aa:nmerking komende takkenvan Staatsdienst 
te bepalen, dat bij de comptabele controle door 
haar de bewijsstukken zullen aangenomen wor
den, zooals ze bij den handel gebruikelijk zijn, 
en de bij den handel bestaande usantien zullen 
geeerbiedigd worden. 

7. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten · Mei 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, TREUB. 
(Uitgeg. 29 Mei 1917.) 

25 Mei 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Tegen de door de Rechtbank gevolgde 

wijze van berekening bestaat geen enkel 
wettelijk bezwaar; de _Rechtbank is bin
nen de door de wet gestelde grenzen vrij 
de schadeloosstelling te berekenen op de 
wijze die haar het meest bruikbaar schijnt. 

Onjuist is de bewering der onteigende 
partij dat zij geen vergoeding zou ontvan
gen voor den tot stratenaanleg bestemderi 
grond ; die verg.oeding wordt gevonden 
in de opbmngst der voor werkelijke be
bouwing bestemde onderdeelen van het 
te onteigenen terrein. 

Terecht heeft de Rechtbank in minde
ring gebracht een bedrag voor ophooging, 
verharding en rioleering van de str,aat ~ 
die kosten komen volgens de hier toepas
selijke Bou wverordening ten laste van den 
axploitant van eenig bouwterrein. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter: 
Jbr, Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: llfrs. J. J, A. Bosch, A. Fentener van. 
Vlissingen, C. 0. Segers en A. P. L. Nelissen, 

J. Schenck, zonder beroep, wonende te Bergen. 
op Zoom, eischer tot cassatie van een vonnis der
Arr.-Rechtbank te Breda, den 17 April 1917 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. ·J. A. 
Loeff, gepleit door Mr. J. Wolterbeek Muller· 

tegen: 
B. J. Hulshof, wonende te Bergen op Zoom, 
in hoedanigheid van Burgemeester dier ge
meente, op wiens naam. ingevolge de wet het. 
na te omschrijven geding tot onteigening ten. 
a!gemeenen nutte moet worden gevoerd ten. 
behoeve van den Staat der Nederlanden, ver, 
weerder, advocaat Jhr. l\-Ir. A. K. C. de Brauw •. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr .. 
Noy~n. 

De eigendommen, waarvan bij het vonnis· 
waartegen beroep de onteigening ten behoeve 
van den Staat voor uitbreiding van spoorweg. 
terrein is uitgesproken, zijn begrepen en een voor· 
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de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld uit
breidingsplan, volgens hetwelk een gedeelte 
daarvan is bestemd om tot straat te dienen. 
Het overige is door de ten deze benoemde des
kundigen beschouwd en gewaardeerd als bouw
terrein, met uitzondering van een thans niet 
in aanmerking komend gedeelte waaraan het 
karakter van bouwterrein niet is toegekend. 
Maar ook aan dat deel dat·voor straat bestemd 
was is eene waarde als bouwterrein toegekend, 
echter eene mindere dan aan het overige, omdat 
de waarde door de bestemming gedrukt is. 

Deze op zich zel ve niet zeer begrijpelijke 
• waardeering als bouwterrein voor grond die voor 
straat bestemd is en dus ·nimmer bouwterrein 
kan worden, wordt bij het vonnis waarvan 
beroep geoordeeld op onjuisteµ grondslag te 
berusten. De Rechtbank is van meening dat 
de gedaagde moet worden geplaatst in den toe
stand alsbf hij zelf het terrein als bouwterrein 
exploiteerde ; dan ZOU hij voor de strooken 
bouwterrein de voile waarde als zoodanig alleen 
krijgen, wanneer hij het geheele perceel; dus ook 
de. straat, in zoodanigen staat zou he bben ge
bracht, dat daarop dadelijk zonder verdere 
kosten voor de koopers der kavels zou kunnen 
warden gebouwd; hiervan is nu het gevolg dat 
aan den gedaagde vergoed moet warden de 
voile waarde van het bouwterrein zoo als het 
daar zou liggen na ophooging en aanleg der 
straat, maar dat anderzijds aan gedaagde geen 
vergoeding mag warden toegekend voor dat 
gedeelte dat straat wordt. 

Aan deze laatste woorden wordt vastgehecht 
het eerste cassatiemiddel : ,,Schending of ver
keerde toepassing van art. 40 der Wet van 
28. Augustu~ 1851 (S. 125), in verband met 
art. 151 der Grondwet en mede in verband met 
de artt. 1, 3, 5, ·26, 27 en 28 der Woningwet, 
door te beslissen dat voor grond, volgens het 
uitbreidingsplan der gemeente Bergen op Zoom 
bestemd voor openbaren weg, den onteigende 
van de onteigenende partij, zijnde de Staat der 
Nederlanden, geene schadevergoedingtoekomt." 

De genoemde woorden van het vonnis zijn 
dunkt' mij niet gelukkig gekozen en passen niet 
geheel bij de voorafgaande beschouwing in het 
vonnis als den zin daarvan niet weergevende. 
Het is toch duidelijk dat de Rechtbank niet 
bedoeld heeft dat onteigening zonder schade
loosstelling zou kunnen plaats vinden, maar dat 
zij de schadeloosstelling voor het gedeelte van 
het onteigende goed dat voor straat bestemd 
was, gevonden heeft in de hoogere waarde die 
zij aan het voor bouwterrein bestemde gedeelte 
toekent boven die welke dit'enkel als grand zou 

hebben; zif maakt dus eene exploitatiere:kening 
op, waarbij het verlies van grand, die niets 
zou kunnen opbrengen · wegens zijne bestem
ming, wordt opgewogen tegen de daarmede 
verband houdende verhooging der waarde van 
anderen grand. 

Zoodanige wijze van berekening van schade
loosstelling werd geoordeeld in overeenstemming 
met de Onteigeningswet te zijn bij arrest van 
den Hoogen Raad van 24 Maart 1916 (W. 9975) 
(N. J. 1916 bl. 839, Red.) als niet leidende tot 
de ook wettelijk onaannemelijke uitkomst dat 
een deel van den grond om niet zou moeten 
worden afgestaan, daar ten slotte de vastgestelde 
schadeloosstelling wordt toegekend voor de 
geheele te onteigenen oppervlakte, terwijl, 
nu deze geheel aan eenen eigenaar toebehoorde, 
niet noodig was te onderzoeken welk gedeelte 
der schadeloosstelling voor het eene deel, welk 
gedeelte voor een antler deel van den grand 
werd toegekend. 

Of, ZO!)als bij de toelichting van het middel 
gezegd werd, de deskundigen, hunne berekening 
makende, eene andere beschouwing hadden dan 
de Rechtbank en, die der Rechtbank tot de 
hunne makende, tot eene hoogere waarqeering 
van het bouwterrein gekomen zouden zijn, is eene 
vraag waarop het antwoord niet meer is te 
geven ; in elk geval had ten slotte de Rechtbank 
de waarde van het te onttigenen goed te be
palen, en op hare feitelijke waardeering kan 
in cassatie niet worden teruggekomen. 

De Rechtbankheeft voortsin hare exploitatie
rekening opgenomen de noodzakelijkheid van 
ophooging, verharding en rioleering van de even
tueel aan te leggen straat door den gedaagde 
en met de kosten daarvan de aan den grand 
in zijn geheel toe te kennen waarde verminderd. 
Hiertegen wordt opgekomen met het tweede 
cassatiemiddel : ,,Schending of verkeerde toe
passing van art. 40 der Wet van 28 Augustus 
1851 (S. 125), in verband met 'art. 151 der 
Grondwet en de artt. 1, 3, 5, 26, 27 en 28 der 
Woningwet en mede in verband met de artt. 17 
en 19 der Bouwve:wrdening van de, gemeente 
Bergen op Zoom van 21 Juli 1905 en art .. 2 der 
Verordening van de gemeente Bergen op Zoom 
van 23 Augustus 1916 op de hefting eener bij
zond.,re belasting wegens gebouwde· eigen
dommen die gelegen zijn in bepaa!de gedeelten 
der gemeente, door te beslissen dat bij de 
berekening der schadeloosstelling, toe te kennen 
aan den onteigende, behoort te worden a.fge
trokken een bedrag van f 1725 voor kosten van 
ophooging, verharding en rio!eering der straat, 
niettegenstaande deze kosten blijkens voormelde 
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verordeningen niet ten laste van de eigenaren 
der aangelegen gronden maar van de gemeente 
Bergen op Zoom konien. 

· Art. 19 der Verordening, in de rnrste plaats 
in het middel genoemd, bepaalt wel dat kosten 
als hier worden bedoeld komen ten laste van 
de eigenaren, maar de aangehaal e belasting
verordening zou voor de in aanmerking komende 
eigendommen, waartoe dan ook de thans ont
eigende behooren, de toepassing van eerstge
noemde verordening uitsluiten omdat volgens 
art. 240j der Gemeentewet de belasting slechts 
mag strekken tot het verkrijgen van eene 
bijdrage in de kosten ten laste van de gemeente 
komende ten behoeve van den aanbouw in 
bepaalde gedeelten der gemeen'te ; zoo althans 
heb ik de strekking van het middel begrepen. 

Iri art. 240i en j der Gemeentewet worden 
nu twee gevallen onderscheiden ; de gemeenten 
mogen, op grondslagen -volgens welke van de 
belastingschuldigen in billijke evenredigheid 
eene bijdrage gevorderd wordt in de kosten ten 
laste der gemeente komende, belasting heffen 
wegens gebouwde eigendommen aan openbare 
straten en wegen belendende, en wegens zulke 
eigendommen, gelegen in bepaalde gedeelten 
der gemeente ; de bijdragen van eerstgenoemde 
eigendommen worden gevorderd voor aanleg en 
onderhoud van wegen, van laatstgenoemde ten 
behoeve van den aanbouw in de daar bedoelde 
gedeelten der gemeenten. Aangenomen nu al 
dat de belasting van de eerste alleen geheven 
mag worden in geval aanleg en onderhoud van 
de belendende wegen ten laste van de gemeente 
komen, dan is nog niet gezegd dat de belasting
verordening medebrengt dat de gemeente de 
kos.en daarvan voor hare rekening neemt; 
dit zou dan alleen kunnen _zijn eene voo·waarde 
voor de wettigheid der verordening ; maar tus
schen het geval van art. 24 j der Gemeentewet 
en den aanleg en het onderhoud van wegen is 
geen enkel verband gelegd. Nu· berust de bt
trokkene . belastingverordening, die volgens 
art. 1 betreft eigendommen, gelegen in bepaalde 
gedeelten der gemeente, op_ art. 240j ; hare toe
passelijkheid hangt dus in geen geval af van het 
antwoord op de vraag wie de kosten van aanleg 
en onderhoud van wegen betaalt, zoodat nevens 
deze verordening de bepaling van art. 19 der 
Bouwverordening volledig toepasselijkheid be- · 
houdt. 

Beide middelen alzoo ongegrond achtende, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling ya,n den eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat, voor wat de feiten betreft, h~t voor-

meld vonnis verwijst naar een daaraanvooraf-. 
gaand vonnis van 23 Januari 1917, dat op zijne 
beurt verwijst naar een vonnis van 12 September 
1916 en uit die vonnissen blijkt: 

dat bij inleidende dagvaarding is gevorderd 
de onteigening ten_algemeenen nutte ten name 
van het Rijk van een deel ter grootte van 
30 A. en 60 c.A. van het perceel in de gemeente 
Bergen op Zoom, kadastraal bekend als Sectie H 
n°. 1771, waarvoor bij dagvaarding werd aan
geboden, maar door Schenck niet · werd aan
genomen, een bedrag van f 6634 ; 

da:t de -Rechtbank deze onteigening heeft 
uitgesproken met toekenning eener schadeloos- -
stelling van f 6385 en veroordeeling van 
Schenck in de kosten ; 

0., dat tege,n deze beslissing als middelen 
van cassatie zijn aangevoerd: (zie concl. proc.
gen.); 

Ten aanzien van het eerste middel : 
0., dat· de Rechtbank voor zoover thans 

van belang, hare wijze van berekening der aan 
Schenck toe te kennen schadeloosstelling ont
vouwt in de eerste vier rechtsoverwegingen 
van het bestreden vonnis, waarin zij voorop
stelt, dat de te onteigenen oppervlakte gelegen 
is binnen de grenzen van een door de gemeente 
Bergen op Zoom vastgesteld uitbreidingsplan en 
dus als bouwterrein moet worden gewaardeerd ; 

dat zij vervolgens nagaat welk deel van het 
terrein, naar het uitbreid,ingsplan, voor werke
Jijke bebouwing in aanmerking komt, en welk 
deel, naar dat plan,. voor stratenaanleg is be
stemd, en dan, ter berekening der opbrerigst van 
het geheel, nagaat welke de vermoedelijke op
brengst der beide onderdeelen zal zijn, wanneer 
eenmaal de straten volgens de vastgestelde 
plannen zullen zijn aangelegd ; 

dat zij dan ten slotte aanneemt, dat het bouw
terrein zal kunnen opbrengen ten deele f 4.75, 
ten deele f 2.50 per M2.; maar die opbrengst 
alleen zal kunnen worden verkregen nadat 
stratenaanleg den grond voor dadelijke bebou
wing geschikt heeft gemaakt, zoodat bij toe
kenning dier - wat de Rechtbank noemt 
volle - waarde, aan het bouwterrein, aan den 
voor stratenaanleg bestemden grond verkoop
waarde _ moet worden ontzegd ; 

0., dat tegen deze wijze van berekening der 
schadeloosstelling geen enkel wettelijk bezwaar 
bestaat, zoodat de Rechtbank, die binnen de 
door de wet gestelde grenzen vriJ is de schade
loosstelling te berekenen op de wijze die haar 
het meest bruikbaar schijnt - ook in dit geval 
vrij was de vooromschreven methode te volgen ; 

0., dat in het bijzonder is onjuist, de .in het 



309 26 ME I. 1917 

thans besproken middel aangevoerde grief, 
dat Schenck bij deze wijze van berekening geen· 
vergoeding zou ontvangen voor den tot straten
aanleg bestemden grond ; 

dat toch, eenmaal vaststaande, dat bouw
terrein te zijner exploitatie door straten moet 
worden doorsneden, moet worden aangenomen, 
dat in de opbrengst der voor werkelijke bebou
wing bestemde onderdeelen van het terrein, 
welker hoogste waarde, g~lijk de Rechtbank 
terecht aanneemt, eerst kan worden verkregen 
door stratenaanleg, - eene behoorlijke vergoe
ding ter zake van den voor dien aanleg gebezig
den grond, wo·rdt teruggevonden ; 

0., dat mitsdien dit middel is ongegrond; 
Ten aanzien van het lweede middel : 
0., dat bij het bestreden vonnis inderdaad 

is aangenomen, dat bij exploitatie van het te 
onteigenen bouwterrein, Schenck zou. hebben 
uit te geven f 1725 voor ophooging, verharding 
en rioleering der straat, zoodat gezegd bedrag in 
het de bet der exploitatierekening moest worden 
gebracht en dus van de veronderstelde bruto
opbrengst daarvan moest worden afgetrokken 
om de als schadeloosstelling toe te kennen 
veronderstelde netto-opbrengst te verkrijgen, -

· maar dat deze wijze van berekening niet is .in 
strijd met de in het middel aangehaalde bepa
lingen; 

0. toch, dat blijkens de artt. 17 en 19 der 
Bouwverordening van Bergen op Zoom van 
21 Juli 1905, de evenaangeduide kosten komen 
ten laste van den exploitant van eenig bouw
terrein, waarin geen wijziging is gebracht door 
eenig antler voorschrift, inzoncerheid niet dqor 
art. 2 der Verordening van de gemeente Bergen 
op Zooni van 23 Augustus 1916 op de hefting 
eener bijzondere belasting wegens gebouwde 
eigendommen, die gelegen zijn in bepaalde 
gedeelten der gemeente, waaruit wel kan wo:rden 
afgeleid, dat wanneer de gemeente ten behoeve 
van den aanbouw in hareevenbedoelde gedeelten 
kosten maakt, tot goedmalting daarvan eene 
bijzondere belasting als bedoeld in art. 14lj der 
Gemeentewet kan worden geheven ter zake van 
genot krachtens bezit of eenig antler zakelijk 
recht van den bij het bestreden vonnis ont
eigenden grand, maar niet, dat als gevolg dier 
mogelijke belastingheffing de gemeente nu ook 
alle ten behoeve van die bebouwing onvermijde
lijke kosten op zich neemt, en dus in het bijzon
der de eigenaar van die grond is ontheven van 
den voorbedoelden hem opgelegden last tot 
ophooging enz. der aan te leggen straat ; 

0., dat dus ook dit middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

26 Mei 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur 
bedoeld bij ·artikel 10 der Huurcommissie
wet. S. 443. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht -van Onzen. Minister, van 
Justitie en van Onzen Miruster van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
21 April 1917, lste Afd. C., n°. 572; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 10 der 
Huurcommissiewet hebben vcorbehouden, bij 
algemeenen maatregel van bestuur voor be
paalde gemeenten of gedeelten eener gemeente 
een hoogeren maatstaf te bepalen voor de toe
passelijkheid van genoemde wet dan die, in de 
voorafgaande bepalingen van he artikel gesteld; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Mei 1917,. n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 Mei 1917, lste 
Afd. C.; n°. 621 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. · Voor ·de toepasselijkheid der Huur
commissiewet wordt. de tabel, bedoeld in de 
artikelen 1 en 2 der Kieswet, in dier voege 
gewijzigd, dat in de kolom ,,Huurprijs" voor de 
na te noemen gemeenten of gedeelten eener 
gemeente, in plaats. van het vermelde, hot 
volgend bedrag gelezen wordt. 

PROVINCIE NooRDBRABANT. 

Eindhoven ........... . 
Oss .............. . 

. f 1.2,j 
1.25 

Rosendaal en Nispen (kom van Rosen-
daal) . . . . . . . . . . . . .· . . 1.25 

Stratum (het deel grenzende aan Eind-
hoven) . . . . . . . . . . . . . 1.25 

I'ROVINCIE GELDERLAND •. 

Harderwijk (stad) . . . . . . . . . 1.375 

Renkum (dorp) . . . . . . . . . . 1.12" 
Ede (Bennekom, Veenendaal, Lunteren 

en bet deel der gemeente, liggende ten 
zuiden van de spoorbaan Ede
Utrecht binnen een straal van 700 
meter gerekend van het station Ede 
der Staatsspoor) 1.-

Harderwijk (overig deel) . . . . . . 1.-
Ambt-Doetinchem . . . . . . . . . 1.-

PROVINCIE ZUIDHOLLAND. 

Leiderdorp . 1. 75 
Oegstgeest . . . . . . . . . . . . 1. 7 5 
Zoeterwoude . . . . . . . . . . . 1. 7 5. 

PRoVINcrE NooRDHOLLAND, 

Amsterdam (gansche gemeente). 2.50 
Haarlem , . . . . . . . . . . . 2.25 
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Heemstede (Meester. Lottelaan, noorde-
lijk deel) . . . . . . . . . . . . . £ 2.25 

Sloten (Sloterdijk, Baarsjes en IJpolder) 2.50 
Watergraafsmeer . 2.50 
Velsen (IJmuiden) . . . . , . . . . 1.50 
Zaandnm . . . . . . . . . . . . . . 2.
Bloe~endaa] (Bloemendaal en Overveen) 2.25 
Bussum .............. 2.-
den Helder (den Helder en Nieuwe-Diep) 1.50 
Hilversum . . . . , . . 2.-
Purmerend . . . . . . . 1.50 
Sloten (Sloten en Osdorp) 1.25 
Velzen (Jan Gijzenvaart) 1.50 
Naarden (buiten de vesting) 2.-
Naarden (vesting) . . . 1.-
Schoten (zuidelijk dee!) 2.25 
Schoten ( overig dee!) . 1. 50 
·velzen (overig dee!) ~ . 1.50 

PROYINCIE ZEELAND. 

Goes ... 
Neuzen (kom) 
Domburg ... 
Sas van Gent 

PROYINCIE UTRECHT. 

·,. 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 

Utrecht (gansche gemeente) 2.-
Amersfoort (stnd) . 1.75 
Baarn (kom) . . . . . . . ] .50 
de Bildt (kom) . . . . . . 1.50 
Soest (Soestdijk, Langeind, Middelwijk 

en de Kerkeburen) 1.50 
Zeist (kom) 1.50 
Zuilen . . . . . . . 2.-
de Bildt (overig dee!) 1.-
Soest (overig dee!) . 1.-
Zeist ( o_verig dee!) . . 1.-

PRovrncrn OVERIJSSEL. 

Enschede. ..... •, 

Knmpen (gnnsche gemeente) ... 
Hengelo (kom en naaste omgeving) 
Almelo (vroegere gemeente Stad Almelo) 
Almelo (vroegere gemeente Ambt Al-

melo) .............. . 
Lonneker (bij Enschede alsmede Gla-

nerbrugge) ...... . 
Lonneker (overig deel) .. . 
Zwollerkerspel (bij Zwolle) . 
Zwollerkerspel (overig deel) 

PROYINCIE GRONINGEN .. 

Appingedam (Appingedam, het Bolwerk 
en Solwerd) . . . . . . . 

Delfzijl (Delfzijl en Farmsum) .. 
Haren (dorp) . . . . . . .... 
Roogezancl (kom, Martenshoek en 

Foxhol) .......... . 

1.75 
1.50 
1.50 
1.25 

1.-

1.25 
1.-
1.50 
1.-

1.25 
1.25 
1.25 

1.50 

Onstwedcle (Staclskanaal en Mussel-
kanaal) 

Sappemeer (kom) . 
Veendam (kom) . . 
Wilclervank (kom). 

. £ 1.50 
1.50 

Haren (gedee]te, gelegen tusschen het 
dorp Ffaren en de grens der gemeente 
Groningen) . . . . . . . . . 

A.ssen 
Meppel. 

PROVINCIE DRENTHE. 

PROVINCIE LIMBURG. 

1.50 
1.50 

1.50 

2.-
2.-

Heer (bij Maastricht) . . . 1.40 
l\!Iaastricht . . . . . . . . 1. 75 
Meerssen (kom en Limmel) 1.40 
Roermond (kom) . . . . . 1.60 
Venlo (stad met het stadsgecleelte van 

den Bantuin) . . . . 1.60 
Ambij (bij Maastricht) . . . . 1.40 
Reerlen (kom) . . . . . . . 1.75 
Kerkrade (Kerkrade en Holz) 1.60 
Meerssen (overig deel) . . . . . 1.-
Oud-Vroenhoven. (bij Maastricht) 1.40 
Oucl-Vroenhoven (overig dee]) I.-
St, Pieter (bij Maastricht). 1.40 
St. Pieter (overig deel) 1.-
Vaals (kom) . . . ; . 1.40 
Heerlen ( overig cl eel) . 1. 60 
Kerkracle (overig deel). 1.40 
Roermond (overig deel) 1.40 
Sittard. (kom) . . . 1.40 
Venlo (overig deel) . 1.40 
Weert (kom) . . . . 1.40 
Sittard (overig deel). 1.-
Ambij (overig deel) 1.-
Brunssum . 1.-
Geleen . . . . . . 1.-
Hoensbro.ek. . . . 1.-

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeclen dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig · in het 
Staatsblad en ·in de Staatscourant zal worden 
geplaatst .en waarvan afschrift znl worden 
gezonclen .nnn den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Mei. 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De JJfin. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

· CORT V, D. LINDEN. 
. (Uitgeg. 26 Mei 1917.) 
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26 Mei .1917. , BESLUIT, tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur 
bedoeld bij artikel 13 der Huurcommissie
wet. S. 444. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie en van Onzen Minister van Staat, 
]'11:inister van Binnenlandsche Zaken, van 
28 April 1917, lste Afdeeling C, n°. 667; 

Overwegende, dat krachtens artikel 13 der 
Huurcommissiewet al hetgeen betreft de instel
!ing, de samenstelling, de taak en de werkwijze 
der huurcommissie, zoomede de regelen en vor
men van het beroep van hare uitspraken op 
den kantonrechter, bij algemeenen maatregel 
van bestuur -nader moet worden geregeld, vow 
zoover daarin niet bij die wet is voorzien ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Mei J 917, no. 25) ; 
· Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 24 Mei 1917, lste 
afde\)ling C, no. 619 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ 1. Algeineene Bepalingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a.· ,,de wet" : de Huurcommissiewet (wet van 

26 Maart 1917, Staatsblad n°. 257) ; 
b. ,,woning" : eene woning, ten aanzieri waar

van de wet van toepassing is, tenzij uitdrukke
lijk blijkt, dat bet woord ook betrekking ·heeft 
op eene woning van hoogere huurwaarde. 

2. In dit besluit duiden de woorden, welke 
betrekking hebben op de overeenkomst van 
huur en verhuur, zooals bijv. ,,huurder", 
,,huurprijs", op iedere overeenkomst, onder 
welken naam of in welken vorm ook aangegaan, 
welke ten doel heeft het ten gebruike verkrijgen 
•en verstrekken van eene woning. 

3. In dit besluit wordt onder ,,verhuurder" 
ook verstaan hij die voornemens is als zoodanig 
eene overeenkomst aan te gaan, zooals bedoeld 
bij het voorgaand artikel. 

4. In dit besluit wordt onder den ,,huurprijs 
van 1 Januari 1916" ook verstaan: 

1°. ingeval de woning op 1 Januari 1916 
tijdelijk onverhuurd was, ·de laatste ·huurprijs, 
waarvoor de woning v66r dien dag verhuurd 
is gewee,t ; , 

2°. ingeval de woning v66r of.op 1 Januari 
1916 niet verhuurd is geweest, de som welke 
door de huurcommissie ingevolge het tweede lid 
van artikei 1 der wet als huurprijs van 1 Januari 
1916 is geschat. 

§ 2. De Instelling der Huurcoininissie. 

5. Indien in eene gemeente meer dan eene 
huurcommissie worden ingesteld, bepalen Bur
gemeester en Wethouders de gedeelten der ge
meente, ten aanzien waarvan iedere huurcom
missie bevoegd is. 

6. Indien Burgemeester en Wethouders van 
oordeel zijn (!at zich in de gemeente gevallen 
van onredelijke huuropdrijving voordoen, doch 
niet in voldoende mate om het instellen van 
eene afzonderlijke huurcommissie te wettigen, 
kunnen zij de huurcommissie, of eene der huur
commissien, eener andere gemeente ook voor 
hunne gemeente instellen. 

Dit besluit wordt genomen in onderling 
overleg met Burgemeester en Wethouders der 
andere gemeente. Het treedt niet in werking 
v66rdat daarop de goedkeuring is verkregen · 
van Gedeputeerde Staten der provincie (pro
vincien), tot welke de gemeenten behooren. 

Leidt het onderling overleg niet tot eene 
besliesing, dan be31issen Gedeputeerde Staten ; 
behooren de betrokken gemeenten tot meer 
dan eene provincie, dan beslissen Gedeputeerde 
Staten der provincie met het grootst aantal 
inwoners in de betrokken gemeente of ge
meenten. 

7. In het geval, bedoeld bij het voorgaand 
artikel, worden alle besluiten betreffende 
wijzigingen in de samenstelling der huurcom
missie, zoomede die betreffende de plaatsver
vangende leden en den secretaris en diens 
plaatsvervanger, onverwijld schriftelijk mede
gedeeld aan Burgemeester en Wethouders der 
_andere gemeente (gemeenten), waarvoor de 
huurcommissie later ingesteld is. 

8. Indien Burgemeester en Wethouders van 
twee of meer gemeenten van oordeel zijn, dat 
zich in hunne gemeenten gevallen .van onrede
lijke huuropdrijving voordoen, doch niet in 
voldoende mate om het instellen van eene afzon
derlijke huurcommissie voor iedere gemeente 
te wettigen, kunnen zij in onderling overieg eene 
huurcommissie voor alle hunne gemeenten in
stellen. 

Het laatste lid van artikel 6 is van toepassing. 
Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 

daarop de goedkeuring is verkregen van Gede
puteerde Staten der provincie (provincien), tot 
welke de gemeenten behooren. 

9. In het geval, bedoeld bij het voorgaand 
artikel, worden alle besluiten, de huurcommissie 
betreffende, welke volgens de wet of dit besluit 
genomen worden door Burgemeester en Wet
houders, genomen in onderling overleg door 
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Burgemeesters en Wethouders van de betrokken 
gemeenten. 

Het laatste lid van artikel 6 is van toepassing. 
10. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 

zijn dat in eene gemeente, waarvoor geene huur
commissie is ingesteld, een voldoend aantal 
gevallen van onredelijke huuropdrijving zich 
hebben voorgedaan om het instellen van eene 
afzonderlijke huurcommissie voor ~ie gemeente 
te wettigen, geven zij daarvan·schriftelijk kennis 
aan Burgemeester en Wethouders. Dezen gaan 
dan onverwij]d· tot de instelling over. 

11. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 
zijn dat de in eene gemeente bestaande huur
commissie (huurcommissien) met zoovele zaken 
belast is (zijn), dat dientengevolge de afdoening 
van zaken ongewenschte vertraging onder
vindt, deelen zij aan Burgemeester en Wethou

. ders schriftelijk mede, dat naar hun oordeel 
er aanleiding bestaat eene of meer nieuwe huur
commissien in te stellen. Burgemeester en 
w~thouders gaau dan onverwijld tot de in
stelling over. 

12. Indien Gedeputeerde'Staten van oordeel 
zijn dat in eene gemeente, waarvoor geene 
huurcommissie is ingesteld, gevallen van onrede
lijke huuropdrijving zich hebben voorgedaan, 
doch slechts in zoodanige mate dat deze be
handeld kunnen'worden door·de huurcommissie 
eener andere gemeente der proviucie, geven zij 
aan Burgemeester en Wethouders schriftelijk 
kennis, dat er huns inziens aanleiding bestaat 

· de huurcommissie der andere gemeente ook voor 
hunne gemeente in te stellen. Een afscbrift 
van die kennisgeving wordt aan Burgemeester en 
Wethouders der andere gemeente· toegezonden. 
Burgemeester en Wethouders gaan dan onver
wijld tot de instelling over. 

Artikel 7 is van toepassing. 
13. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 

zijn, dat in twee of meer gemeenten der provin
cie, waarvoor geene huurcommissie is ingesteld, 
gevallen van onredelijke huuropdrijving zich 
hebben voorgedaan, doch niet in voldoende 
mate om het instellen van eene afzonderlijke 
huurcommissie voor iedere dezer gemeenten te. 
wettigen, geven zij aan Burgemeesters en Wet
houders van deze gemeenten schriftelijk kennis, 
dat er buns inziens aanleiding bestaat voor alle 
deze genieeriten gezamenlijk eene huurcommissie 
in te stellen. Burgemeesters en Wethouders 
dezer gemeenten gaan dan onverwijld in onder
ling overleg tot de instelling over. 

· Het laatste lid van artikel 6 en artikel 9 zijn 
van toepassing. 

14. lndien in· de gevallen, bedoeld _bij de 

artikelen 6, 8, 12 en 13, Burgemeester en Wet
houders eener gemeente, waarvoor geene afzon
derlijke huurcommissie is ingesteld, van oordeel 
zijn dat dientengevolge de afdoening van zaken 
in hunne gemeente ongewenschte vertraging 
ondervindt, kunnen zij eene afzonderlijke huur
commissie voor hunne gemeente instellen. 

Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 
daarop de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
is verkregen. 

15. Burgemeester en Wethouders kunnen 
eene of meer huurcommissien opheffen, indien. 
het te voorzien is, dat in de gemeente de afdoe

. ning van zaken dientengevolge ge~ne onge
wenschte vertraging zou ondervinden. 

Bij hun besluit wijzen Burgemeester en Wet
houders den (de) secretaris (secretarissen) der 
huurcommissie (huurcommissien) aan, wien het 
archief der opgeheven huurcommissie (huur
commissien) zal worden ter band gesteld, en 
regelen zij, zoo noodig, de plaatselijke bevoegd
heid der overige huurcommissien. 

Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 
daarop de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
is verkregen. 

16. Bij het besluit tot bet instellen of het 
opheffen van eene huurcommissie wordt bepaald 
op welk tijdstip het besluit in werking treedt. 

Ingeval bet besluit de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten behoeft, wordt bepaald 
dat het tijdstip, waarop het in werking treedt, 
nader door Burgemeester en Wethouders zal 
worden vastgesteld. 

17. Alle besluiten van. Burgemeester en 
Wethouders betreffende het instellen en het 
opheffen· van huurcommissien worden v66r het 
in werking treden op de in de gemeente ge
bruikelijke wijze openbaar gemaakt. Zij worden 
tegen betaling der kosten in afschrift verkrijg
baar gesteld. 

§ 3. De Samenstelling der Huurcommissie. 

18. De vijf ·leden der huurcommissie moeten 
zijn meerderjarige Nederlanders, woonachtig 
in de gemeente waarvoor de hU.urcommissie is 
ingesteld, of in eene naburige gemeente. 

Onder de leden is een voorzitter. eeu plaats
vervangend voorzitter, een vertegenwoordiger 
van de belangen van de huurders van woningen, 
en een vertegenwoordiger van de belangen der 
verhuurders van woningen. In laatstgemelde 
hoedanigheid kunnen niet worden benoemd 
personen, eigeriaar van, of lid van het bestuur 
over, woningen met geldelijke. hulp van over
heidswege gebouwd of gekocht, terwijl huurders 

_van zoodanige woningen.niet benoembaar zijn 
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als vertegenwoordiger van de belangen · der 
huurders. 

Niemand kan worden benoemd in meer dan 
eene der bij het voorgaand lid genoemde hoe
danigbeden. 

De voorzitter en de beide niet als vertegen
woordigers van bepaalde belangen benoemde 
personen mogen bij geen van beide belangen 
betrokken zijn. 

19. Bij iedere huurcommissie worden be
noemd een plaatsvervangend lid, uitsluitend 
oni bij afwezigheid of ontstentenis van het 
daartoe benoemd lid in de commissie de belan
gen van de huurders van woningen te vertegen
woordigen, een plaatsveivangend lid, uitsluitend 
om bij afwezigheid of ontstentenis van het 
daartoe benoemd lid in de commissie de belan
gen van de verhuurders te vertegenwoordigen, 
en twee of drie andere plaatsvervangende leden. 

Zij alien moeten aan dezelfde vereischten 
voldoen als de leden der huurcommissie. 

20. Aan de huurcommissie worden een 
secretaris en een plaatsvervangend secretaris 
toegevoegd ; zij moeten aan dezelfde vereischten 
voldoen als de leden der huurcommissie. 

21. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorz;tter, de verdere leden, de plaatsvervan
gende leden, de secretaris en de plaatsvervan
gende secretaris der huurcommissie worden 
benoemd en ontslagen door Burgemeester en 
Wethouders. 

Ontslag, anders dan op verzoek van den 
betrokken persoon, behoeft de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. 

4. De Taak der Huurcommissie. 

A. Bepalingen, aan de drie soorten van woningen 
gemeen. 

22. Wanneer met eene woning voor een 
gezamenlijken huurprijs andere zaken, roerende 
of onroerende, verhuurd zijn, die niet geacht 
moeten worden naar haren aard en volgen, 
het plaatselijk gebruik een bestanddeel d~r 
woning uit te maken, zooals b.v. meubelen, of 
een winkel, een stal, tuingronden of landerijen, 
dan begroot de huurcommissie, ter beantwoor
ding van de vraag of de wet ten aanzien van de 
woning van toepassing is, den huurprijs van 
de woning alleen. 

Hetzelfde geldt, wanneer in den huurp1ijs van 
eene woning begrepen is eenige andere vergoe
ding dan die voor het gebruik van de woning, 
zooals. b.v. de belooning voor te verrichten 
diensten, het loon voor te verrichten arbeid of de 
koopprijs van te leveren zaken. 

Wanneer het gebruik van eene woning wordt 

verstrekt tegen andere verplichtingen des huur
ders dan die, waartoe hij krachtens bet· Burger
lijk Wetboek gebouden is (b.v. als geheel of 
gedeeltelijk loon voor arbeid, door den huurder 
in dienst van den verhuurder te verrichten), 
dan begroot de huurcommissie het bedrag, waar
voor de woning geacht moet worden te zijn 
verhuurd. 

23. Hij die een verzoekschrift tot de huur
commissie heeft gericht, verschaft haar alle hem 
ten dienste staande gegevens ter vervulling van 
haar taak. Hij gedraagt zich ten deze naar de 
wenken, hem door of namens de huurcommissie 
gegeven. 

B.· De Taak der Huurcommissie betreffende 
woningen, reeds v66r of op 1 Januari 1916 ver-

huurd (art. 1, eerste lid, der wet). 

24. Wanneer er verschil bestaat tusschen de 
verplichtingen, waartoe de verhuurder of de 
huurder gehouden was op 1 Januari 1916 en 
die waartoe hij ter zake van de woning later 
gehouden is (b.v. doordat op het eene tijdstip 
in den huurprijs begrepen is de huurprijs van 
andere zaken of eenige andere vergoeding, zooals 
bedoeld in artikel 22), dan begroot de huur
commissie de geldswaardc van het verschil in de 
verplichtingen des verhuurders of des huurders 
op de beide tijdstippen, en houdt met die be
grooting rekening bij de beoordeeling of de 
hoogere huurprijs redelijk is. 

25. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
huurcommissie is ingesteld, voor eene woning 
een hoogeren huurprijs wil bedingen dan <lie 
van .1 Januari 1916, wendt zich vooraf tot de 
huurcommiseie met het schriftelijk verzqek dien 
hoogeren huurprijs goed te keuren. 

Hij vermeldt daarbij kortelijks de gronden 
waarop hij meent tot verhooging te moeten over
gaan. Die gronden moeten, behoudens het 
geval, bedoeld aan het slot van artikel 4 der 
wet, uitsluitend _betrekking hebben op hoogere 
uitgaven die hij, in verband met de normale 
huurwaarde op 1 Januari 1916, ter zake van 
de woning heeft te bestrijden, zooals b. v. buiten
gewoon kostbare herstellingen en verhoogde 
hypotheekrente. 

Is de woning verhuurd, dan vermeldt hij 
tevens de naam des huurders. 

26. Voor het verzoekschcift, bedoeld bij het 
voorgaan artikel, kan- het volgend model 
worden gebezigd: 

De ondergeteekende .· ( voluit . geschreven 
naam, voornamen en beroep van den verzoeker, 
of de benaming der verzoekende vereeniging, 
stichting of v.ennootschap) wonende (of:. ge-
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vestigd) (volledige opgave van de woonplaats 
des verzoekers, of, indien het verzoek wordt 
gedaan door eene vereeniging,.· stichting of 
vennootschap; van de plaats waar deze ge
vestigd is .of kantoor houdt) verzoekt de Huur
commissie te (naam der gemeente, of aandui
ding van het deel der gemeente, waarvoor de 
huurcommissie is ingesteld) om goed te keu
ren, dat hij den huurprijs van f (bedrag) per 
(tijd waarvoor het genoemd bedrag geldt) van 
de woning, gelegen (aanduiding van straat, 
nummer, enz.) :inet ingang van (datum) 
verhoogt tot f ( verhoogd be drag) per ( tijd, 
waarvoor het verhoogd bedrag geldt). 

De reden waarom ~erzoeker het nood
zakelijk oordeelt tot verhooging over te 
gaan, is (korte opgave der reden). 

Den lsten Januari 1916 was de woning 
verhuurd voor f (bedrag van den huurpr{js, 
op genoemden dag geldende) per (tijd waarvoor 
het genoemd bedrag van 'den huurpr,"js gold). 

De tegenwoordige huurder· der woning is 
(naam, zoo mogelijk mei opgave van voor
namen of aanvangsletters der voornamen).· 

(N.B. Indien dezelfde woning reeds het 
onderwerp van eene beslissing der ·huurcom
missie of van den kantonrechter heeft uitge
maakt, wordt de dagteekening en de korte 
inhoud der beslissing hier medegedeeld, b. v. 
Bij beslissing van den . . . . . . . 19 . . 
heeft de Huurcommissie eene verhooging·van 
den wekelijkschen huurprijs tot f .... goed
gekeurd ; het beroep van den toenmaligen 
huurder tegen deze goedkeuring is door den 
kantonrechter bij beschikking van -den 

....... 19 .. verworpen). 
( Onderteekening en dagteekening 

van het verzoekschrift). 
27. Indien de verhuurder in het geval, 

bedoeld bij artikel 2 der wet, er de voorkeur aan 
geeft goedkeuring van den hoogeren huurprijs 
te verzoeken, dan vermeldt hij kortelijks de 
gronden, waarop hij meent· dat de huurcom
missie zijn verzoek zou kunnen inwilligen. 
Het tweede lid van artikel 25 vindt ·overeen
komstige toepassing. 

Voor het verzoekschrift kan dan het volgend 
model worden gebezigd: 

De ondergeteekende ( voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den verzoeker 

· of de· benaming der verzoekende vereeniging, 
stichting of vennootschap) wonende (of: g:e
vestigd) (volledige opgave van de woonplaats 
des verzoekers, of, indien het verzoek wordt 
gedaan door eene ve.reeniging, stichting of 
vennootschap, van de plaats waar deze geves-• 

tigd is of kantoor houdt) deelt bij deze aan de 
Huurcommissie te (naam der gemeente, of 
aanduiding van het deel der gemeente, waar
voor de huurcommissie is ingesteld) mede, 
dat hij de woning, gelegen (aanduiding van 
straat, nummer, enz.), die op 1 Januari 1916 
verhuurd was voor een huurprijs van f (be
drag) per (tijd, waarvoor het genoemd bedrag 
van den huurprijs geldt), later, namelijk den 
(dagteekening na l Januari 1916), dus v66r 
de instelling der Huurcommissie, heeft ver
huurd voor f (verhoogd bedrag) per (tijd, 
waarvoor het verhoogd bedrag geldt). 

De reden waarom verzoeker het noodzake
lijk heeft geoordeeld tot die verhooging over 
te gaan, is (korte opgave der reden). 

Mitsdien verzoekt hij de Huurcommissie 
dien hoogeren huurprijs goed te keuren. 

( Onderteekening en dagteekening 
van het verzoekschrift). 

28. De verlaging van den huurprijs, bedoeld 
bij het eerste lid van artikel 2 der wet, vangt 
aan te werken op den eersten dag na afloop van 
de· maand, in dat lid bedoeld. 

Het door de huurcommissie ingevolge het 
derde lid van artikel 2 of ingevolge artikel 5 der 
wet als huurprijs vast te stellen bedrag kan niet 
lager zijn dan den huurprijs van 1 Januari 1916. 

0. D~ Taak der Huurcommissie betrefjende 
woningen, welke l Januari 1916 reeds bestonden, 
cloch v66r of op dien dag niet verhuurd zijn geweest 

(art. l, tweede lid, der wet). · 

29. Eene woning, die op 1 Januari 1916 niet 
verhuurd was, wordt voor de toepassing van dit 
besluit geacht ook v66r dien dag niet verhuurd 
te zijn geweest, indien blijkt dat zij z66 vele 
jaren v66r genoemden _dag niet verhuurd is 
geweest, dat, ook al was de laatste huurprijs 
beken:d, het bedrag daarvan voor het bepalen 
van de normale huurwaarde der woning op 
1 Januari 1916 niet een geschikte maatstaf zou 
kunnen zijn. 

30. Wanneer de verhuurder eene woning, 
welke v66r of op 1 Januari 1916 niet is verhuurd 
geweest, v66r de instelling der huurcommissie 
verhuurd heeft, of daarna verhuren wil, onder 
andere verplichtingen dan die, waartoe hij of de 
huurder krachtens het Burgerlijk Wetboek 
gehouden is (b.v. doordat dan in den huurprijs 
begrepen is de huurprijs van andere zaken of 
eenige andere vergoeding, zooals bedoeld in 
artikel 22), dan begroot de huurcommissie den 
huurprijs van de woning alleen en houdt met 
die begrooting rekening bij de beoordeeling 
of de hoogere huurprijs redelijk is. 
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31. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
huurcommissie is ingesteld, voor het eerst eene 
woning wil verhuren, welke v66r of op 1-Januari 
1916 niet is verhuurd geweest, wendt zich, 
onafhankelijk van de huurwaarde der woning, 
vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk 
verzoek den huurprijs van 1 Januari 1916 van 

. die woning te schatten. 
De verplichting van bet eerste lid vervalt, 

indien de huurcommissie · den huurprijs van 
) Januari 1916. reeds ambtshalve heeft geschat. 

32. Voor het verzoekschrift, bedoeld bij 
het voorgaand artikel, kan het volgend model 
worden gebezigd : · 

De ondergeteekende ( voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den verzoe-

. ker ), won en de te ( volledige opgave van de 
woonplaats), verzoekt de Huurcommissie. te 
(naam der gemeente of aanduiding van het 
deel der gemeente, waarvoor de huurcommissie 
is ingesteld) den huurprijs van 1 Januari 
1916 te schatten van de· woning, gelegen 
(aanduiding van straat, nummer, enz.), welke 
v66r of op 1 Januari 1916 niet is verhuurd 
geweest. 

Dit verzoek geschiedt omdat verzoeker 
de woning thans wenscht te verhuren. 

(Onderteekening en dagteekening 
van het verzoekschrift.) 

33. In het geval, omschreven in het eerste 
lid van artikel 31, kan de verhuurder ook des
gewenscht de huurcommissie te gelijk verzoeken, 
indien blijkens de schatting de wet ten aanzien 
van de woning van toepassing is en de huurprijs 
van 1 Januari 1916 lager mocht geschat worden 
dan den huurprijs dien hij wil bedingen, dezen 
laatsten goed te keuren. 

Hij vermeldt dan kortelijks de gronden 
waarop hij meent dat de huurcommissie den 
hoogeren huurprijs zou kunnen goedkeuren. 

. 34. Wil de verhuurder te gelijk schatting 
verzoeken en goedkeuring van den hoogeren 
huurprijs, dan wordt aan het model, vastgesteld 
bij artikel 32, het volgende toegevoegd : 

En aangezien verzoeker meent voor de 
woning een huurprijs te moeten bedingen 
van f (bedrag) per (tijd waarvoor het genoemd 
bedrag van.den huurprijs geldt), verzoekt 
de Huurco~missie tevens om, indien cl.it 
bedrag hooger blijkt dan den door de Huur
coinmissie geschatten huurprijs van 1 Janu
ari 1916, 'dien hoogeren huurprijs goed te 
keuren en zulks op grond dat (korte opgave 

. der red en). 
35. Hij die in eene gemeente, waarvoor 

eene huurcommissie is ingesteld, v66r den dag 

dier instelling eene woning verhuurd heeft, die 
v66r of op· 1 Januari 1916 niet is verhuurd 
geweest, wendt zich, onafhankelijk van de 
huurwaarde · der woning, binnen eene maand 
na die installing tot de huurcommissie met het 
schriftelijk verzoek den huurprijs van 1 Janu
ari 1916 van die woning te schatten. 

De verplichting van het eerste lid vervalt, 
indien de huurcommissie den huurprijs van 
1 Januari 1916 reeds, hetzij op verzoek van den 
huurder, hetzij ambtshalve, heeft geschat. 

36. Voor het verzoekschrift, bedoeld bij 
het voorgaand artikel, kan ·1iet volgend model 
warden gebezigd: 

De ondergeteekende (voluit gesclireven 
naam en voornamen en beroep van den ver
zoeker) wonende te ( volledige opgave van de 
woonplaats) dealt bij deze aan de Huur~om
missie te (naam der gemeente, of aanduiding 
van het deel der gemeente, waarvoor de huur-

. commissie is ingesteld) mede, dat hij v66r 
de instelling der huurcommissie, immers 
onder dagteekening va:ri (datum, gelegen 
tusschen 1·Januari 1916 en den dag, waarop 
de huitrcommissie is ingesteld), als verhuurder 
eene overeenkomst heeft aangegaan voor 
het gebruik van_ de woning, gelegen (aan
duiding van straat, nummer, enz. ), welke _ 
v66r of op 1 Januari 1916 niet verhuurd is 
geweest, ·weshalve hij overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 2, tweede lid, der Huur
commissiewet de H uurcommissie v~rzoekt 
den huurprijs van 1 Januari .1916 van die 
woning te schatten. 

(Onderteekening en dagteekening 
van het verzoekschrift.) 

. 37. In het geval, omschreven in het eerste 
lid van artikel 35, kan de ve.rhuurder ook des
gewenscht de huurcommissie te gelijk verzoeken, 
indien blijkens de schatting de wet ten aanzien 
van de woning van toepassing is en a·e huurprijs 
van 1 Januari 1916 lager mocht·geschat Worden 
dan den tegenwoordigen huurprijs, dezen laat
sten goed te keuren .. 

Hij vermeldt dan tevens den naam des huur
ders. 

Artikel 33, tweede lid, is van toepassing. 
38. Wil de verhuurder te gelijk schatting 

verzoeken en goedkeuring van den hoogeren 
huurprijs, dan wordt aan het model, vastgesteld 
bij artikel 36, het volgende toegevoegd : 

En aangezien verzoeker bij bovenbedoelde 
overeenkomst voor de woning een huurprijs 
heeft bedongen van f (bedrag) -per (tijd, 
waarvoor het genoemd bedrag van den huur
prijs geldt), verzoekt hij de Huurcommissie 

.1 
I 
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tevens am, indien blijkens de scha,tting de 
wet ten aanzien van de waning van. toe
passing is en de tegenwoordige huurprijs 
hooger blijkt dan den door de Huurcommis
sie geschatten huurprijs van 1 Januari"1916, 
dien hoogeren huurprijs goed te keuren. 

Die goedkeuring zou kunnen gegrond zijn 
op de overweging (korte opgave der reden). 

De tegenwoordige huurder der waning is 
( naam, zoo mogelij k met opgave van voorna
men of aanvangsletters der voornamen). 

39. Indien v66r de instelling der huurcom
missie eene overeenkomst is aangegaan voor 
het gebruik van eene waning, welke v66r of 
op 1 Januari 1916'.niet verhuurd is geweest, 
en de verhuurder eerst na het verstrijken 
van eene maand na de instelling der huur
commissie zich tot haar wendt met het verzoek 
den huurprijs van 1 Januari 1916 van de woning 
te schatten, dan neemt de huurcommissie het 
verzoek in behandeling evenals ware het 
tijdig gedaan. De secretaris doet intusschen 
aan den bevoegden ambtenaar van het Open
baar Ministerie mededeeling van de overtreding 
der wet. 

40. Het eerste lid van artikel 28 vindt, 
met inachtneming van het bepaalde bij het 
tweede lid van artikel 2 der wet, overeenkom
stige toepassing ten aanzien van de waning, 
welke v66r of op 1 Januari 1916 niet verhuurd 
is geweest. 

Het tweede lid van artikel 28 is van toe
passing. 

41. Wordt alsde huurprijs van 1 Januari 1916 
geschat eene som, hooger dan het in artikel 10, 
1 °., der wet bedoeld bedrag, dan blijft in de 
uitspraak der huurcommissie vermelding van 
den geschatten huurprijs achterwege. De huur~ 
commissie geeft eene beslissing volgens onder
staand model : 

De Huurcommissie te . . . . 
Gezien het verzoekschrift van 

te . . ... ter bekoming van schatting 
(of : Ambtshalve schattende) den huurprijs 
van 1 Januari 1916 van de waning, gelegen 
. . . . . . . . . . . . . . . . ; 

Overwegende dat genoemde waning v66r 
of op 1 Januari 1916 niet is verhuurd 
geweest en dat in de (of: in het gedeelte 
der) gemeente, waar de waning gelegen is, 
de Huurcommissiewet slechts van toe
passing is ten aanzien van woningen, welker 
huurprijs, per week berekend, ten hoogste 
f . . . bedraagt ; 

Geschat hebbende den huurprijs van 
1 Januari 1916 van genoemde W()ning en 

! 

dientengevolge'van oordeel zijnde, dat deze 
niet behoort tot de soort van woningen, be
doeld bij artikel 10 der wet·; 

Verklaart dat de wet ten aanzien van de 
waning, in het verzoekschrift genoemd, 
niet van toepassing is. 

De Huurcommissie voornoemd, 
( onderteekening.) 

D. De Taak der Huurcommissie betreffende 
nieuw gebouwde woningen, na 1 J anuari 
1916 voor ket eerst in gebruik genomen 

(art. 1, derde lid, der wet). 

42. Ten aanzien van nieuw gebouwde wo
ningen, na 1 Januari 1916 voor het eerst in 
gebruik genomen, vindt het bepaalde bij artikel 
24 overeenkomstige toepassing. 

43. Hij die in eene gemeente, waarvoor 
eene huurcommissie is ingesteld, voor eene 
nieuw gebouwde waning, na 1 Januari 1916 
voor het eerst in gebruik genomen, een hoogeren 
huurprijs wil bedingen dan dien, waarvoor de 
woning voor het eerst is verhuurd, wendt zich 
vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk 
verzoek dien hoogeren huurprijs goed te keuren. 

Artikel 25, tweede en derde lid, vindt over
eenkomstige toepassing. 

Ret verzoekschrift kan, met de noodige wij
ziging. warden ingekleed volgens het model, 
bij artikel 26 vastgesteld. 

44. Hij die in eene gemeente, waarvoor 
eene huurcommissie is ingesteld, v66r de in
stelling der huurcommissie eene huurovereen
komst heeft aangegaan, waarbij hij voor eene 
nieuw gebouwde woning, na 1 Januari 1916 
voor het eerst in gebruik genomen, een hoo
geren huurprijs heeft bedongen dan dien, waar
voor de woning voor bet eerst is verhuurd, is 
gehouden binnen eene maand na die instelling, 

hetzij zich tot de huurcommissie te wenden 
met het schriftelijk verzoek dien b.oogeren 
huurprijs goed te keuren, · . 

hetzij zich jegens den huurder bereid te.ver
klaren den huurprijs te verlagen tot dien, waa,r
voor de waning voor het eerst is verhuurd. 

Artikel 27 vindt overeenkomstige toepassing . 
De verlaging vangt aan te werken op den 

eersten dag na afloop van de maand, hierboven 
bedoeld. 

Het door de huurcommissie ingevolge het 
derde lid van artikel 2 of ingevolge artikel 5 
der wet als huurprijs vast te stellen bedrag 
kan niet lager zijn dan den huurprijs, waarvoor 
de woning voor het eerst is verhuurd. 

45. Bij de behandeling van een verzoek 
om goedkeuring van een hoogeren huurprijs 
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dan den eersten huurprijs van eene nieuw 
gebouwde woning, na 1 Januari 1916 voor het 
eerst in gebruik genomen, aanvaardt de huur
commissie als de normale huurwaarde der 
woning den huurprijs, waarvoor zij voor het 
eerst is verhuurd. 

B:ij het vaststellen ingevolge artikel 5 der 
wet van het bedrag, waarvoor eene nieuw 
gebou,wde woning, na 1 Januari 1916 voor 
het eerst in gebruik genomen, mag worden 
verhuurd, houdt de huurcommissie rekening 
met de hoogere uitgaven, die de verhuurder 
ter zake van de woning heeft te bestrijden, in 
verband met den huurprijs, waarvoor de woning 
voor het eerst is verhuurd. 

§ 5. De Werkwijze der Huurcommissie. 

46. Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
voorzitter worden zijne werkzaamheden ver
richt door den plaatsvervangenden voorzitter. 
In dat geval en bij afwezigheid of ontstentenis 
van een antler lid, neemt een der plaatsver
vangende leden zitting op verzoek van den voor
zitter, en met inachtneming van het bepaalde 
bij artikel 19. Bij afwezigheid of ontstentenis 
van den secretaris worden z:ijne werkzaamheden 
verricht door den plaatsvervangenden secretaris 
of, bij afwezigheid of ontstentenis van dezen, 
door het lid der huurcommissie, dat de voor
zitter daartoe zal aanwijzen. 

47. Waar in dit besluit sprake is van den 
,,voorzitter" der huurcommissie, wordt daar
onder mede verstaan de plaatsvervangende 
voorzitter, die bij afwezigheid of ontstentenis 
des voorzitters diens werkzaamheden ver
richt. 

Onder den ,,secretaris" wordt mede verstaan 
de plaatsvervangende secretaris, wanneer deze 
op verzoek der voorzitters werkzaamheden 
van den secretaris verricht. 

Een plaatsvervangend lid, 'dat op verzoek des 
voorzitters aan de werkzaamheden der huur
commissie deelneemt, is, wat die werkzaam
heden betreft, lid der huurcommissre in de 
plaats van het lid dat hij vervangt. 

48. Wanneer een lid der huurcommissie, 
een plaatsvervangend lid of de secretaris, voor 
meer dan eene week de plaats zijner inwoning 
verlaat, geeft hij daarvan, zoowel als van zijne 
terugkomst, kennis aan den voorzitter. 

De, voorzitter zelf geeft in gelijke omstandig
heden kennis aan den plaatsvervangenden 
voorzitter, die den secretaris daarvan ver
wittigt. 

49. De leden der huurcommissie en de secre
taris genieten vo0r hunne werkzaainheden 

eene schadeloosstelling, b:ij wijze van vacatie -
geld, waarvan het bedrag door Burgemeester 
en Wethouders wordt vastgesteld; dit bedrag 
is ten hoogste f 5 per zittingdag en voor den 
voorzitter f 7.50 per zittingdag. De leden 
genieten, uit welken hoofde ook, geene meerdere 
vergoeding of geldelijke belooning. Den 
secretaris kunnen Burgemeester en Wethouders 
bovendien eene maandel:ijksche toelage ver
!eenen. 

Indien de huurcommissie voor meer dan 
eene gemeente is ingesteld, regelen Burge
meesters en Wethouders een en antler in on
derling overleg. Het laa tste lid van artikel 6 
is van toepassing. 

50. Burgemeester en W ethouders· dragen 
zorg, dat de huurcommissie tot hare beschikking 
heeft een geschikt lokaal, waar zij kan verga
deren en haar archief bewaren. 

De secretaris verricht zijne werkzaamheden 
ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders 
in overleg met den voorzitter der ·huurcom-
missie te bepalen. _ 

Het laatste lid van het voorgaand artikel is 
van toepassing. 

51. De huurcommissie kan geene zaak be
hande!en, indien niet vijf leden aanwezig zijn 
en de belangen van huurders en die van ver
huurders van woningen-niet gelijkelijk vertegen
woordigd zijn. 

52. De leden en de secretaris der huurcom
missie zijn verplicht het geheim der beraadsla
gingen te bewaren. Zij zijn voorts verplicht 
tot geheimhouding omtrent al hetgeen hun in
hunne hoedanigheid is bekend geworden; voor 
zooverre niet de mededeeling aan leden en 
secretarissen van andere huurcommissien, 
strekt ter voldoening aan de. bepalingen van 
artikel 65, en onverminderd bet bepaalde bij 
artikel 72. 

53. Eene zaak kan alleen schriftelijk bij 
de huurcommissie aanhangig worden gemaakt. 

De secretaris geeft aan een ieder, die hem 
een voor de huurcommissie bestemd stuk doet 
toekomen, desverlangd een gedagteekend ont
vangbewijs a£. 

54. Indien een stuk, bij eene huurcommissie 
ingekomen, betrekking heeft op eene woning, 
waaromtrent eene andere huurcommissie heeft 
te oordeelen, doet de secretari s di t stuk on ver
wijld aan de bevoegde huurcommissie toeko
men. 

Heeft het . stuk ook betrekking op· eene 
woning, waaromtrent de · huurcommissie te 
oordeelen heeft, bij welke bet stuk ingekomen 
is, dan zendt de secretaris, in plaats van het 
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stuk, een behoorlijk gewaarmerkt afschrift 
daarvan. 

55. De secretaris doet alle ingekomen 
stukken, betrekking hebbende op woningen, 
waaromtrent de huurcommissie heeft te oor
deelen, onverwijld aan den voorzitter ·ter 
kennisneming toekomen. 

56. De voorzitter bepaalt dag, plaats en 
uur van de behandeling der zaak. De secre
tal'is geeft daarvan onverwijld kennis aan de 
leden. 

Schriftelijke bescheiden, tot de zaak betrek
kelijk, warden v66r de behandeling bij den 
secretaris nedergelegd ter kennisneming van 
de leden. 

57. De leden onthouden zich van deelne
rning aan de behandeling van eenige zaak, 
welke hun, hunne echtgenooten of bloed- of 
aanverwanten tot en met den derden graad, 
persoonlijk aangaat, of waal'in zij of een 
genoemde personen als gemachtigden zijn be
trokken. ·Deze onthouding wordt ten aanzien 
van de bepaalde zaak als afwezigheid aange
merkt. 

58. Indien de huurcommissie in geval van 
een verzoek om goedkeuring van een hoogeren 
huurprijs na kertnisneming van· het verzoek
schrift van oordeel is dat de verhuurder aan
nemelijk heeft gemaakt, dat de hoogere huur
prijs redelijk is in verband met de· normale 
hu.urwaarde der waning op 1 Januari 1916, 
vermeerderd met de hoogere uitgaven, die hij 
ter zake van de waning h~eft te bestrijden, 
dan kan zij den hoogeren huurprijs goedkeuren 
zonder oproeping van huurder en verhuurder. 

Worden huurder en verhuurder opgeroepen, 
dan geschiedt dit door den secretaris bij te 
ad viseeren brief. 

59. Huurder en verhuurder kunnen zich 
voor de huurcommissie door een gemachtigde 
doen bijstaan of door een schriftelijk ge
machtigde doen vertegenwoordigen. 

60. De oproeping van personen om als ge
tuigen of deskundigen te worden gehoord ge
schied t door den secretaris. 

Indien de huurcommissie beeediging van een 
getuige of een deskundige wenschelijk oordeelt, 
geschiedt deze door den voorzitter v66r het 
afleggen der verklaring. 

De bepalingen van art. 117, tweede lid, llS 
en 119, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorclering 
zijn van toepassing met dien verstande, dat voor 
de huurcomrnissie geldt hetgeen daar omtrent 
den kantonrechter is bepaalcl. 

Ook kan de huurcommissie getuigen of des-

kundigen hooren die, door een der partijen 
medegebracht, vrijwillig voor haar verschijnen. 

61. De huurcommissie gaat slechts clan over 
tot schatting ambtshalve van den huurprijs van 
1 Januari 1916 van eene woning, die v66r of 
op dien dag niet is verhuurd geweest, indien 
die schatting voor de uitvoering der wet nood
zakelijk is ; in dat geval zal de huurcommissie, 
zoo zij voorlichting noodig oordeelt, een of 
meer harer leden opdragen een onderzoek in 
te stellen en verslag uit te brengen. 

Voorlichting door deskundigen, zooals bij 
artikel ll der wet bedoeld, blijft zoovee l 
mog~lijk beperkt tot het geval dat de schat
ting plaats heeft op verzoek van den verhuurder 
of van den huurder der woning; 

62. De huurcommissie kan een of meer harer 
leden opdragen de zaken te onderzoeken, voor
dat deze door haar warden beslist. 

De huurcommissie kan voorts een of meer 
barer leden opclragen een plaatseiijk onderzoek 
in te stellen of getuigen of deskundigen te 
hooren. Zij kan dezen leden den secretaris 
of· een van diens beam bteli toevoegen. 

63. In alle zaken doet de voorzitter hoofde
lijk rondvraag, te beginnen met het -jongste 
lid in leeftijd. Zelf brengt hij het laatst zijn 
advies uit. 

Ieder aanwezig lid is verplicht zijn advies 
uit te brengen. 

64. Alie beslissingen warden geno:nien bij 
meerderheid van stemmen. 

65. Zijn er in eene gemeente meer dan 
eene huurcommissie, clan zorgen de voorzitters 
en plaatsvervangende voorzitters, door op be
paalde tijden bijeenlrnmsten te houden of op 
andere wijze, in onderling over!eg vast te stellen, 
dat de verschillende huurcommissien in de 
gelegenheid zijn zooveel mogelijk gelijkheid in 
bare uitspraken omtrent gelijksoortige aangele
genheden te betrachten. 

De voorzitters regelen in onderling overleg 
de werkwijze in de bijeenkomsten en kunnen 
bepalen dat de secretarissen aanwezig zijn. 

66. De uitspraak der huurcommissie wordt 
op het verzoekschrift gesteld of daaraan gehecht. 
Zij is met redenen omkleed, zij vermeldt de 
leden, die haar hebben gegeven, en wordt door 
den voorzitter en den secretaris der zitting, 
waarin de beslissing genomen is, ondertee
kei:J.d. 

De mededeeling van de uitspraak der huur
c.ommissie aan den verhuurcler · en aan den 
huurder ingevolge artikel 6, eerste lid, der wet, 
geschied t bij gedagteekende te ad viseeren 
brieven· van den secretaris, waarbij aan ieder 
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hunner een afschrift der uitspraak en van 
het verzoekschrift toegezonden wordt. 

67. Tndien de huurcommissie het wensche
lijk acht nadere regelen betreffende de ver
vulling van haar taak vast te stellen, doet zij 
dit bij een huishoudelijk reglement. Dit be
hoeft de goedkeuring van Burgemeester en 
Wethouders. der gemeente (gemeenten), die 
zorg dragen dat het goedgekeurde reglement 
op de aldaar gebruikelijke wijze bekend gemaakt 
en ter gemeente-secretarie, tegen betaling der 
kosten, in afschrift verkrijgbaar gesteld wordt. 
Zijn er meer huurcommissien in eene gemeente, 
dan zijn de reglementen zooveel mogelijk ge
lijkluidend. 

68. De huurcommissie zorgt zooveel · mo
gelijk dat in den regel niet meer tijd dan veertien 
dagen verloopt tusschen den dag, waarop het 
verzoekschrift den secretaris bereikt, en <lien 
waarop zij beslist. 

Blijkt het dqor voortdurenden toevloed van 
zaken niet mogelijk tijdig te beslissen, dan deelt 
de huurcommissie of haar voorzitter dit mede 
aan Burgemeester en Wethouders en aan 
Gedeputeerde Staten. 

69. Indien een verzoekschrift niet voldoende 
mededeelingen bevat, stelt de secretaris · den 
verzoeker in de gelegenheid het verzoekschrift 
aan te vullen. De secretaris of een van diens 
beambten is hem daarbij, voor zooveel noodig, 
behulpzaam. 

70. De secretaris is bij .de zittingen der huur
commissie tegenwoordig. Hij houdt aantee
kening van hetgeen aldaar verhandeld wordt, 
met vermelding van den zakelijken inhoud 
van de verklaringen der door de commissie 
gehoorde personen. 

71. De secretaris bewaart het arcbief der 
huurcommissie en is daarvoor persoonlijk ver
antwoordelijk. 

· Hij houdt afschrift van de uitgaande brieven. 
In geval van opheffing van eene huurcom

missie draagt · de secretaris haar archief over 
aan Burgemeester en Wethouders der be
trokken gemeente. 

72. Op schriftelijke aanvrage geeft de secre
taris schriftelijke inlichtingen betreffende uit
spraken der huurcommissie in zake schattin
gen, goedkeuringen en vaststellingen van huur
prijzen. 

Bij iedere aanvrage moet den secretaris een 
bedrag van 50 cents worden betaald voor 
iedere woning, waaromtrent inlichtingen wor
den gevraagd. 

De bepalingen va1;1 artikel 54 vinden over
eenkomstige toepassing_ 

73. De secretaris houd t twee afzonderlijke 
registers, te weten : 

1°. van de uitspraken der huurcommissie 
waarbij de huurprijs van 1 Januari 1916 is 
geschat van woningen, die v66r of op <lien dag 
niet zijn verhuurd geweest (,,Schattingen"); 

2°. van de uitspraken der huurcommissie, 
waarbij beslist is op verzoeken om goedkeuring 
van een hoogeren huurprijs (,,Verhoogingen"). 

In deze registers worden, ieder onder een af
zonderlijk nummer, kortelijk vermeld alle zake.n 
in de volgorde, waarin zij worden aangebracht. 

De huurcommissie bepaalt wat in ieder 
register wordt aange.teekend. 

74. De secretaris verricht voorts de werk
zaamheden, hem door de huurcommissie of 
door haren voorzitter· opgedragen. Burge
meester en Wetbouders kunnen, na overleg 
met den voorzitter der huurcommissie, den 
secretaris beambten toevoegen; hun salaris 
wordt door Burgemeester en Wetbouders 
bepaald. 

75. Voor de vergoeding van bureau-on
kosten en van de aan getuigen en deskundigen 
toe te leggen vergoedingen, verstrekt de ont
vanger der gemeente, krachtens door Burge
meester en Wethouders af te geven bevelschrift, 
den secretaris gelden ter goede rekening. 

76. De kosten, door het gemeentebestuur 
.ter zake van de uitvoering van de wet en van 
dit besluit te maken, warden vooraf onderwor
pen aan de goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, voor zooverre het 
bedrag niet is vastgesteld bij eenige bepaling 
van wet of van algemeenen maatregel van 
bestuur. 

77. Is eene huurcommissie voor mel3r dan 
eene gemeente ingesteld, dan warden de kosten 
voor de helft gedragen door alle betrokken ge
meenten gezamenlijk in verhouding tot het 
aantal in iedere gemeente gelegen woningen, 
waaromtrent de huurcommissie eene uitspraak 
heeft gegeven. 

De kosten, gemaakt door den kantonrechter 
ter zake van het beroep van de uitspraak der 
huurcommissie, worden voor de helft gedragen 
door de gemeente,. waar de woning gelegen is, 
omtrent welke de uitspraak we;rd gegeven. 

78. Uiterlijk in Mei van elk jaar doen de ge
meentebesturen aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken opgaven toekomen van de 
in het afgeloopen jaar gemaakte kosten en van 
de voor inlichtingen ontvangen gelden, inge
richt volgens modellen, door genoemden Mi
nister vast te stellen, en vergezeld van de ver
eischte bewijsstukken. 
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79. Het bedrag der kosten, hetwelk door 
den Staat wordt gedragen, wordt, na accoord
bevinding van de overgelegde opgaven, door 
Onzen l\llinister van Binnenlandsche Zaken 

· vastgesteld en ten laste van het Vijfde Hoofd-
stuk der Staatsbegrooting gebracht. 

§ 6. De Regelen en V ormen van het Beroep van 
de Uitspraken der Huurcommissie op den 

Kantonrechter. 

80. Het beroep van de uitspraak der huur
commissie geschiedt bij een geschrift, waarin 
aan den kantonrechter wordt verzocht die uit
spraak te vernietigen en eene andere te geven. 

Artikel 54 vindt overeenkomstige toepassing. 
81. Het verzoekschnft vermeldt de redenen, 

waarom de uitspraak der huurcommissie ·den
verzoeker onjuist voorkomt, en de uitspraak, 
die de verzoeker in de plaats daarvan wenscht. 

82. B1i het · verzoekschnft worden overge
legd het den verzoeker toegezonden afschrift 
der uitspraak van de huurcommissie en de brief 
van den secretaris waarbij het -werd toegezon
den. 

' 83. Voor het verzoekschrift, door den ver
huurder in te zenden, kan bet volgend model 
worden gebezigd : 

De o~dergeteekende ( voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den verzoeker, 
of de benaming der verzoekende vereeniging, · 
stichting of venndotschap) wonende (of: 
gevestigd) (volled;ge opgave van de woon
plaats des verzoekers, of, indien het i;erzoek 
wordt gedaan door eene vereeniging, stichting 
of wnnootschap, van de plaats waar deze ge
vestigd is of kantoor houdt) deelt bij deze aan 
den heer Kantonrechter te (zetel van het 
kantongerecht) mede, dat de huurcommissie 
te (zetel der huurcommissie) op zijn verzoek 
ora (strekking van het verzoek, b.v. goedkeuring 
van een hoog,ren huurprijs) heeft beschikt 
volgens de uitspraak, waarvan een afschrift 
hiernevens wordt . overgelegd ; 

dat die uitspraak hem onjuist voorkomt 
op grond dat (reden van de meening des 
verzoe ker s) ; 

Weshalve hij den· heer Kantonrechter 
verzoekt die uitspraak te vernietigen en in 
plaats daarvan (strekking van het ve·rzoek). 

(Onderteekening en dagteekening 
. van het verzoekschri ft.) 

84. Voor het verzoekschrift, door den 
huurder in te zenden, kan het volgend model 
worden gebezigd : 

De ondergeteekende (voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den ver-

zoeker) wonende ( volledige opgave van de 
woonplaats des verzoekers), deelt bij ·deze 
aan den heer Kantonrechter te (zet-.l van het 
kantongerecht) mede, dat de huurcommissie 
te (zetel der huurconimissie)· op verzoek · 
van den verhuurder omtrent zijne woning 
eene beschikking heeft gegeven, waarvan 
een afschrift hiernevens word t overgelegcl ; 

dat die uitspraak hem onjuist voorkomt 
op grond dat (reden van de meening des ver
zoekers); 

Weshalve hij den heer Kantonrechter 
verzoekt die uitspraak te vernietigen en 
in plaats daarvan (strekking van het verzoek). 

( Onderteekening en dagteekening 
van het verzoekschrift. \ 

85. De griffier deelt onverwijld aan den 
secretaris der huurcommissie schriftelijk mede 
dat beroep van de uitspraak is aangeteekend. 

Hij deelt he.n de beslissing deskantonrechters 
met hare dagteekening onverw~jld schriftelijk 
mede en zendt hem, indien de kantonrechter de 
uitspraak der huurcommissie niet in alien deele 
heeft bevestigd, een afschrift dier beslissing.-

86. De kantonrechter verklaart I_J.et beroep 
des )murders of des verhuurders van de uit
spraak der huurcommissie op het verzoek om 
goedkeuring van een hoogeren huurprijs niet 
ontvankelijk, indien het niet steunt op den 
grond, dat de buurcommissie bij die uitspraak 
niet of niet voldoende in acht heeft genomen 
hetgeen bepaald is bij art. 4 of bij art. 5 der 
wet of bij een der artikelen van§ 4 van dit be
sluit, en inclien daarbij niet de reden is vermeld 
waarom dit naar de :meening van den verzoeker 
het geval is. 

87. Indien den kantonrechter uit de toege
zonden stukken blijkt, dat het beroep niet 
ontvankelijk is, verwerpt hij het beroep zonder 
nader onderzoek der zag,k, 

. 88. Indien de kantonrechter een nader 
onderzoek der zaak noodig oordeelt, bepaalt 
hij dag, plaats ·en uur van behandeling en doet 
hij den verzoeker en ·diens wederpartij door den 
griffier bij te ad viseeren brief oproepen om bij 
de behandeling tegenwoordig te zijn. 

89. Indien de kantonrechter beeediging 
van een getuige of een deskundige wenschelijk 
oordeelt, geschiedt deze v66r het afleggen der 
verklaring . 

De bepalingen van art. 117, tweede lid, 118 
en 119, eerste, t~eede, derde en vijfde lid, van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
zijn van toepassing. 

Ook kan de kantonrechter getuigen of des
kundigen hooren, die, door ee:ri der partijen 
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medegebracht, vrijwillig voor hem verschijnen. 
90. Indien de kantonre

0

chter de uitspraak 
der huurcommissie niet bevestigt, is hij, doende 
wat der huurcommissie was, niet gebonden aan 
hetgeen in het verzoekschrift is verzocht. 

91. Op schriftelijke aanvrage geeft de 
griffier schriftelijke inlichtingen betreffende be
slissingen door den kantonrechter ingevolge 
de wet genomen. Bij iedere aanvrage moet den 
griffier een bedrag van 50 cents worden betaald 
voor iedere woning, waaromtrent inlichtingen 
worden gevraagd_ 

Artikel 54 vindt overeenkomstige toepassing. 
92. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staa.tsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit'besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
.Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en· waarvan afschrift zal worden 

• gezonden aa n den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 26sten Mei_ 1917. 

WILHELMINA. 
De 11Iinister van Justitie, B. ORT. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 26 .Mei 1917.) 

26 Mei 1917. BESLUIT, tot vaststeiling van het 
tijdstip van inw1>rkingtreding van de Huur
commissiewet. . S. 445. 

. Bepaald op 1 Juni 1917. 

26 Mei 1917. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
wijziging van zijn beschikking van 8 Fe
bruari 1917, houdende bepalingen betref
fende de uitvoering van de Oorlogsmolest
verzekeringswet 1915. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Randel; 

Gezien zijne beschikking van 8 Februari 1917 
tot vaststelling van bepalingen betreffende de 
uitvoering der Oorlogsmolestverzekeringswet 
1915; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat in 
artikel 6, 2de lid, van zijne aangehaalde be
schikking de woorden : ,,loopt het risico door 
tegen de dan, overeenkomstig het eerste lid 
van dit artikel; geldende premie" vervangen 
zullen worden door de woorden : ,,loopt het 
risico door, tenzij de verzekerde verkiezen 
=ocht de verzekering te laten vervallen, tegen 

1917. 

de door de gemachtigden vast te stellen premie, 
welke echter niet lager zal zijn dan de bij het 
tarief bepaalde minimumpremie". 

's-Gravenhage, den 26sten Mei 1917. · 
De Minister voornoemd, PosTHUMA. 

26 JJfei 1917. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Eene benoeming ,,onder voorwaarde, dat 

(hij) uiterlijk binnen een ji:tar hebbe te 
promoveeren", waaraan niet is toegevoegd 
de bepaling; dat het niet voldoen aan de 
gestelde voorwaarde haar een tijdelijk 
karakter zal geven, is 11iet eene tijdelijke, 
doch eene voorwaardelijke benoeming. 

De omstandigheid, dat in een later be
sluit de vroegere aanstelling eene tijdelijke 
wordt genoemd, mag niet geacht warden 
te beslissen omtrent het karakter van het 
bij die aanstelling opgedragen ambt, aan
gezien het antwoord op de vraag of de 
belanghebbende vast of tijdelijk leeraar is 
geweest, uitsluitend aan den inhoud van 
het benoemingsbesluit moet worden ont
leend, dat i. c. met geen enkel woord 
spreekt van tijdelijkheid der aanstelling. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

vau Dr. J. M. Smit, Directeurder RijksHoogere 
Burgerschool te W arffum ; 

Gezien het ad vies van den Burgerlijken Pen
sioenraad van 10 Februari 1917, n°. 2; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Mei 1917, no. 112; 

Op de voordracht van· Onzen Minister van 
Financien vai:J 21 Mei 1917, n°. 69, Afdeeling 
Pensioenen ; 

Overwegende : dat de Burgerlijke Pensioen -
raad in zijn voormeld ad vies Ons in overweging 
heeft gegeven aan den belanghebbende met in
gang van 1 Mei 1917 een jaarlijksch pensioen 
toe te kennen van f 1716 aanvoerende dat hij 
bij Kon. Besluit van 18 October 1916, n°. 135, 
met in.gang van 1 Mei 1917 eervol is ontslagen; 
dat zijn burgerlijke diensttijd van 25 jaren 
en 1 maand, vereenigd met den overigen volgens 
art. 14b der Burgerlijke Pensioenwet in aan
merking komenden dienst als onderwijzer bij 
een school als bedoe!d in art. 60 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs van 1 jaar en 
6 maanden en den volgens art. 14/ der wet 
geldigen dienst als onderwijzer bij eene open
bare inrichting van middelbaar onderwijs van 
5 jaren, 10 maanden en 7 dagen, een _tijdvak 
uitmaakt vari 32 jaren, 5 maanden en 7 dagen; 
dat hij geboren 4 Januari 1852 den ouderdom 

21 
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van 65 jaren heeft bereikt; dat zijn pensioens
grondslag heeft bedragen : van 1 Mei 1912 tot 
1 Januari 1913 f 3000.-; van 1 Januari 1913 
tot 1 Mei 1917 f 3200.- zoodat een zestigste 
deel vari de middelsom ad f 3173.331/ 3 bedoekl 
bij art. 7 1 e lid der wet bedraagt f 52.88 8/ 9 ; 

dat de aanvrage is ingediend binnen een jaar 
na den dag waarop recht op pensioen werd 
verkregen; dat het tijdvak van 15 November 
1879 tot en niet 23 Februari 1882, gedurende 
hetwelk hij heeft dienst gedaan als leeraar aan 
de Koninklijke H. B. S. Prins Hendrik der 
Nederlanden te Apeldoorn niet in aanmerking 
kan komen voor vergelding met pensioen, om
dat die diensten blijkens het besluit van den 
Raad van die gemeente van 24 Februari 1882, 
waarbij hem eene vaste aanstelling werd ver
leend, van tijdelijken aard waren ; weshalve 
de Pensioenra~d van oordeel is dat hij volgens 
de artt. 3a en 14a, b en / der wet recht heeft op 
een pensioen van f 1715.50 5 ; 

dat Onze Minister van Financien zich met het 
ad vies van den Pensioenraad niet kan veree
nigen, aanvoerende dat de belanghebbende bij 
besluit van den Raad der gemeente Apeldoorn 
van 28 October 1879 ,,met ingang van 1 Janu
ari 1880 of zooveel vroeger als in overleg met 
den eervol ontslagen leeraar Dr. H. Hage zal 
kunnen geschieden" werd benoemd tot leeraar 
aan de Koninklijke H. B. S. Prins Hendrik der 
Nederlanden aldaar ,,onder voorwaarde dat 
(hij) uiterlijk binnen een jaar hebbe te promo
veeren" ; dat volgens de verklaring van 
B. enW. van 5Septemberl916deze benoeming 
15 November 1879 is ingegaan ; dat zij niet 
eene tijdelijke was, zooals de Pensioenraad haar 
blijkbaar heeft aangemerkt, doch eene voor
waardelijke, waaraan niet was toegevoegd de 
bepaling dat het niet voldoen aan de gestelde 
voorwaarde haar een tijdelijk karaktei- zou 
geven; dat bij besluit van den gemeenteraad 
van 24 Februari 1882, ,,naar aanleiding van de 
mededeeling dat de heer Smit aan de voor
waarde in zijne aanstelling tot tijdelijk leeraar 
gesteld, heeft voldaan, besloten werd den heer 
Dr. J. l\L Smit bij raadsbesluit van 28 Octobe1 
1879 n°. 12 tijdelijk benoemd, definitief te be
noemen" ; dat de omstandigheid dat in dit 
latere besluit de vroegere aanstelling eene tij
delijke wordt genoemd niet mag geacht worden 
te beslissen omtrent het karakter van het bij 
die aanstelling opgedragen ambt ; dat het 
antwoord op de vraag of de belanghebbende 
van 15, November 1879 tot 24 Februari 1882 
vast of tijdelijk leeraar is geweest, uitsluitend 
aan den inhoud van het benoemingsbesluit van 

28 October 1879 moet worden ontleend; dat 
dit besluit met geen enkel woord spreekt van. 
tijdel:ijkheid der aanstelling ; dat met tijdelijke 
waarneming aan het slot van het besluit be
doeld wordt eene tijdelijke waarneming van de 
betrekking na den ingang van zijn ontslag tot 
het in functie treden van zij,n opvolger ; dat 
trouwens de qualificatie tijdelijk ook alleen, in
dien zij rechtstreeks op de eigenlijke benoeming 
sloeg, deze tot eene tijdelijke zou kunnen. 
stempelen; dat'ook het tijdvak van 15 Novem
ber 1879 tot 24 Februari 1882 derhalve bij de 
regeling van het pensioen als diensttijd behoort 
in aanmerking te komen en hem dus pensioen. 
n;ioet worden verleend over een diensttijd van. 
34 jaren 8 maanden en 16 dagen tot een bedrag 
van f 1836.- ; 

Overwegende : dat op de gronden door Onzen. 
Minister van Financien aangevoerd moet 
worden aangenomen dat den belanghebbende 
pensioen behoort te worden verleend over een. 
diensttijd van 34 jaren 8 maanden en 16 dagen. 
tot een bedrag van f 1836.- ; 

Gezien de ~urgerlijke Pensioenwet ; 
Hebben goedg-evonden en verstaan : 

aan Dr. J. M. Smit, Directeur der Rijks 
Hoogere Burgerschool te \V'arffum met ingang 
van 1 Mei 1917 een jaarlijksch pensioen toe te 
kennen van f 1836.-. 

Onze Minister van Financien ·is belast enz. 
(A. B.) 

26 Mei 1917. BESLUIT, waarbij, met vernieti
ging van het besluit van Ged. Staten, toe
stemming verleend wordt tot het waar
nemen van de betrekking van secretaris 
van den Cruyslandspolder, op grond, dat 
de omstandigheden geen voldoende aan
leiding geven om de vrees te wettigen, 
dat de belangen van het onderwijs schade 
zullen lijden, indien de gevraagde vrijstel
ling wordt verlmmd, terwijl deze vooi
intrekking vatbaar is, wanneer blijkt, dat 
de belangen van het onderwijs dat vorderen .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkinde op het beroep ingesteld dooi
H. H. Plasmans hoofd der openbare lagere 
school te Reen gemeente Steenbergen tegen. 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 16 Augustus 1916 G. n°. 202, ·1ne Afd., 
waarbij besloten is de door hem gevraagde ver
gunning om de betrekking van secretaris van. 
den Cruyslandspolder te mogen waarnemen, 
niet te verleenen ; 

Den Raa:i. van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1917, n°. 99; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
15 Mei· 1917; n°. 7077, Afd. Onderwijs; 

Overwegende : dat door H. H. Plasmans 
hoofd der openbare lagere school te Heen, 
gemeente Steenbergen aan Ged. Staten van 
Noord-Brabant is verzocht hem te willen ver
leenen de vrijstelling bedoeld in art. 38 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, ten 
einde de betrekking van secretaris van den 
Cruyslandspolder te mogen waarnemen ; 

dat Ged. Staten bij hun voormeld besluit 
afwijzend op <lit verzoek hebben beschikt en 
hebben overwogen dat op grond van verkregen 
inlichtingen moet worden aangenomen, dat het 
waarnemen van de betrekking van secretaris 
van den Cruyslandspoldernevensdie van school
hoofd, in het be!ang van het onderwijs niet is 
toe te laten ; 

dat van het besluit van Ged. Staten H. H. 
Plasmans bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat hij van meering is dat de af
wijzende beschikking van Ged. Staten in strijd 
is met het a]gemeen belang, weshalve hij ver
zoekt hem alsnog de gevraagde vrijstelling te 
willen ver]eenen ; 

Overweg•mde : dat de omstandigheden, zooa]s 
deze blijkens de verkregen inlichtingen zieh 
hier voordoen, geen voldoende aanleiding geven 
om de vrees te wettigen, dat de belangen van 
het. onderwijs sc~ade zullen lijden indien aan 
den appellant de- gevraagde vrijstelling wordt 
verleend; 

dat voorts de vrijstelling voor intrekking 
vatbaar is, wanneer blijkt dat de belangen van 
het onderwijs dat vorderen ; 

Gezien de. wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
aan H. H. Plasmans hoofd der openbare lagere 
school te Ileen gemeente Steenbergen, vrij
stelling te verleenen van· de verbodsbepaling 
bedoeld in art, 38 der wet op het Lager Onder
wijs, voor zooveel betreft· het waarnemen van 
de betrekking van secretaris van den Cruys
landspolder. 

Onze M:imster van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

29 Mei 1917. BESLUIT, tot aanvulling van het 
bij Koninklijk bes]uit van 14 Septemb~r 
1838 (Staatsblad n°. 36) vastgestelde Re
glement n°. lV, op de organisatie en de 
dienst der Deurwaarders en verdere regts
bedienden. S. 446. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht v1tn Onzen Minister van 

Justitie va-n den 7 Mei 1917, lste Afdeeling C, 
n°. 615; 

Overwegende, dat aanvulling noodig 1s van 
het bij Koninklijk bes]uit van 14 September 
1838 (Staatsblad n°. 36) vastgestelde Reglement 
n°. IV, op de organisatie en de dienst der 
Deurwaarders en verdere regtsbedienden, gelijk 
dit reglement laatstelijk is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 6 Mei 1916 (Staatsblad 
n°. 183); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Mei 1917, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van ·25 Mei 1917, lste Af. 
deeling C. n°. 612; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan· bij deze : 

Art. 1. Aan art. 10 van het bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 (Staat,•blad 
n°. 36) vastgestelde Reglement n°. IV, op de 
organisatie en de drenst der Deurwaarders en 
verdere regtsbedienden, gelijk · dit Reglement 
faatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 6 Mei 1916 (Staatsblad n°. 183), wordt 
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende aL9 
volgt: 

,,De Deurwaarder is verpligt te weigeren 
eenig exploit te doen, in geval hem door of 
vanwege Onzen Minister van Justitie is aange
zegd, dat het doen van dat exploit strijdig 
zoude zijn met de ·volkenregtelijke verplig
tingen van den Staat. Voor die weigering is hij 
jegens partijen niet verantwoordelijk". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van !:et Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in bet Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Mei 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 6 Juni 1917.) 

2F 
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30 Mei 1917. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Reglemrmt voor de lVIiddelbare Land
bouwschool, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 3 Augustus 1912 (Staatsblad n°. 
274) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 8 Juni 1915 (Staatsblad n°. 235). S. 447. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 Mei 
1917, Directie van den Landbouw, n°. 12746, 
lste afdeeling ; 

Overwegende, dat eene nadere wijziging van 
het Reglement voor de Middelbare Landbouw
school, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1912 (Staatsblad n°. 274) en ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 8 Juni 1915 
( Staatsblad n°. 235) wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
:.!2 Mei 1917, ·n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden. Minister van 26 Mei 1917, Directie 
van den Landbouw, n°. 15038, lste afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 3 van het Reglement voor de 

Middelbare Landbouwschool wordt lid 3 ge
lezen als volgt : 

,,De voor volledig onderwijs ingeschreven 
leerlingen zijn verplicht van de onder·g, h en i 
genoemde vakken twee te volgen ter keuze." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is be last met de ui tvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De JJ,Jin. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
PosTHU~1A. 

(Uitgeg. 6 Jimi 1917.) 

30 Mei 1917. BESLUIT, tot het in staat van 
beleg verklaren van enkele gemeenten des 
Rijks. _ S. 448. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van den Raad van Minis
ters van· 29 Mei 1917 ; 

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 2 J uni 1917 worden de 

hiernagenoemde gemeenten in staat van beleg 
verklaard: 

in de provincie Groningei:i : -
Adorp, Bedum, Haren, Hoogezand, Hoog

kerk, Kantens, Loppersum, Middelstum, 
N oorddijk, Sappemeer, Slochteren, Stedum, 
Ten Boer en Winsum ; 

in de provincie Drenthe : 
Anlo, Assen, Beilen, Eelde,- Meppel, Norg, 

Rolde, Ruinen, Ruinerwold, Vries, Wester
bork, de Wijk en Zuidlaren. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Financien, van Wa
terstaat, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en vari Kolonien zijn, ieder voorzooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscoit
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. -

's-Gravenhage, den-30sten Mei 1917. 
WILHELMINA. 

De Tjjdelfjk- Voorzitter van den Raad van 
JJ1inisters, CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 31 Mei 1917.) 

30 Mei 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art 50, l• lid, 7°. der Drankwet is niet 

toepasselijk op hem, die in een lokaliteit, 
waarvoor· een verlof was verleend, s_terken 
drank aanwezig heeft, wanneer hij voor 
die lokaliteit ook een z. g. logementsver
gunning heeft bekomen. 

Hij behoeft dus, om niet onder dit art. 
te vallen, niet eerst infrekking van het 
verleende verlof te vragen. 

(Drankwet art. 50, l• lid, 7°.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J. L .. Nijpels, 
H. M.A. Savelberg en Jhr .. Rh. Feith. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Utrecht, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die Arr.-Rechtbank van 51\'Iaart 
1917, waarbij in hooger beroep, na vernietiging 
van een vonnis van · den Kantonrechter te 
Amersfoort van 29 December 1916, het aan 
Th. B., weduwe J. G. van U, 40 jaren, verlo£
houdster, wonende te Amersfoort, telastege
legde wettig en overtuigend bewezen, doch niet 
strafbaar werd verklaard, met bevel tot te
rugga ve van- het overtuigingsstuk aan de ge
requireerde. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Zooals feitelijk vaststaat, werd aan gerequi-
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reerde voor dezelfde localiteit, als waarvoor 
haar verlof was verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank, 
voor gebruik ter plaatse van verkoop, een loge
mentsvergunning uitgereikt door Gedeput{)erde 
Staten van Utrecht. Desniettegenstaande werd 
zij vervolgd wegens het daarin aanwezig hebben 
van jenever in eene flesch, voor welk feit zij 
evenwel door de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
bij vonnis van 5 Maart jl., ofschoon het wettig 
en overtuigend bewezen werd geacht, met 
vernieti!!"ing der betrekkelijke uitspraak van 
den Amersfoortschen Kantonrechter van 29 
December bevorens, werd ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Ter bekoming der meening van Uwen Raad 
richt zich tegen eerstgemelde beslissing het 
betrekkelijk cassatieberoep, ter ondersteuning 
waarvan bij memorie ·een middel is aangevoerd, 
luidende: 

,,Schending en verkeerde toepassing van art. 
50, ~, sub 7 der Drankwet, j0 • de artt. 211, 214, 
216, 221, 247 en 257 Sv." 

Ik acht het oordeel" der Rechtbank juist. 
De Iogementsvergunning vormt eene · uit
zondering op het gewone type der Drankwet
vergunningen en waarborgt aan den houder 
alle rechten, die zoodanige vergunningen in 
het algemeen met zich brengen, tenzij de wet 
anders bepaalt. Als voorbeelden van wette
lijke beperking ·gelden nu de gevallen genoemd 
in art. 50, 1 sub 7 en 9, voor dat sub 7 echter 
slechts, voorzoover het aanwezig hebben van 
sterken drank niet uit anderen hoofde geoor
loofd is. Nu steunt onderwerpelijk het recht 
van gerequireerde daartoe op de logements
vergunniµg, die anders krachteloos zijn zou, 
doch de thans straffeloosheid waarborgt. Een 
beroep op Uw arrest van 26 Juni 1911, W. 9218, 
faalt, omdat het daar gold twee localiteiten van 
eenzelfde huis, voor het eene waarvan eene 
logementsvergunning was uitgereikt, terwijl 
voor het andere slechts verlof was verleend. 
Liever verwijs ik dan ook naar Uw arrest van 
23 December 1907, W. 8639, hetwelk in de be
streden uitspraak wordt nagevolgd. 

Ik concludeer mitsdien tot verw:erping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz, ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Gratama; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl
adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

de gerequireerde als wettig en overtuigend be
wezen is aangenomen, dat zij op 29 November 
1916 des namiddags omstreeks te 12¼ uur 
te Amersfoort in de benedenvoorlocaliteit van 
het door haar a]s hoofd van het bedrijf, in 
perceel Stationsstraat 3 gehouden cafe, voor 
welke benedenvoorlocaliteit haar verlof was 
verleend voor den verkoop van alcoholhou
den drank, anderen dan sterken drank, voor 
gebruik ter plaatse van verkoop, in een flesch 
jenever aanwezig heeft gehad ; 

0., dat de Rechtbank als vaststaande heeft 
aangenomen, dat aan de gerequireerde door de 
Ged. Staten van de provincie Utrecht vergun
ning op het voormelde tijdstip was verleend 
om aan logeergasten sterken drank te verkoopen 
in het klein voor gebruik ter plaatse van ver
koop in hetzelfde perceel, waarvoor vroeger 
door Burg. en Weth. te Amersfoort slechts 
verlof was verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudende dranken, andere dan sterke 
dranken voor gebruik ter plaatse van verkoop; 

en de Rechtbank naar aanleiding van de op 
deze omstandigheid gegronde verdediging der 
beklaagde, heeft overwogen, dat zij in het 
bewuste perceel sterken drank aanwezig 
mocht hebben, omdat ware het anders, zij. 
geen gebruik zoude kunnen maken van de ver
gunning oni. daar sterken drank te verkoopen 
aan hare ]ogeergasten, welke vergunning haar 
door het bevoegd gezag was gegeven ; 

0., dat het middel zich tegen deze beslissing 
richt en daarbij wordt aangevoerd, dat de 
gerequireerdc, toen zij logementsvergunning · 
had bekomen, - wilde zij niet onder art. 50 I, 
7°. der Drankwet vallen, - volgens art. 39, 
5• lid intrekking van het verlof had kunnen 
vragen, temeer waar dit verlof overbodig was 
geworden, nu zij, a]s houdster van eene ver
gunning (art. 34, 1 • lid) geen verlof voor die
zelfde localiteit behoefde ; 

0., dat deze redeneering daarop neerkomende 
dat de verleende vergunning dan alleen werking 
zoude kunnen oefenen, als het verlof was inge
trokken, onaannemelijk is, vermits de eerste 
geenszins inbreuk maakt op het laatste of de 
in het verlof begrepen · bevoegdheid beperkt, 
maar veeleer deze omvat, en uitbrcidt ten aan
zien van de.localiteit, waarvoor beide zijn ver
leend, zoodat het tegendee) door den wetgever 
uitdrukkelijk had moeten zijn bepaald, had hij 
gewild, dat het recht, bij eene vergunning als 
de onderwerpelijke verleend, uitsluitend het 
geoorloofd aanwezig hebben van sterken drank, 
zoude afhankelijk zijn van de formeele in
trekking van het bestaande verlof ; 
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0., dat alzoo het -beroep in cassatie is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 Mei 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Noch art· 7 der Veiligheidswet noch de 

in aanmerking komende voorschriften van 
een betrokken algemeene maatregel van 
bestuur stellen den eisch, dat de daarbij 
bedoelde voorzorgsmaatregelen alleen aan
wezig behoeven te zijn, terwijl de kracht
en andere werktuigen in werking zijn. 

Uit art. 262, l• lid van het Veiligheids
besluit 1913, in verband met de artt. 7 
en 19 der Veiligheidswet volgt, dat de 
districtshoofden der arbeidsinspectie bij 
hun voorschriften of eischen behooren te 
blijven binnen de grenzen door een alge
meene maatregel van bestuur getrokken. 

Met betrekking tot de in het 1 • en 3• 
ten laste gelegde feit bedoelde voorschrif-· 
ten blijkt niet -, met betrekking tot het 
in bet 4• ten laste gelegde feit bedo.elde 
voorschrift blijkt we! uit de dagvaarding, 
dat die voorschriften bevoegdelijk waren 
gegevcn. 

(Veiligheidswet art. 7.) 

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

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, H. M. A. Savel
berg, Dr. L. E. Visser en J. Kosters. 

G. W. v. G., enz., reqnirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Tiel van 
den 8 l\faart 1917 (zie verder concl. adv.-gen.). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij vonnis der Tielsche Rechtbank van 
8 l\faart jl., vernietigend eene beslissing van den 
Kantonrechter aldaar van 27 November be
vorens, werd ten aanzien van requirant, met 
diens schuld daaraan, als wettig en overtuigend 
bewezen aangenomen : ,,dat hij, als hoofd en 
bestuurder van een te IJsendoorn gevestigde 
fabriek, zijnde eene inrichting bestaande uit 
open en .gesloten ruimten, waarin voor het 
steenbakkersbedrijf placht gewerkt te worden 
aan het vervaardigen van straat- en metsel
steenen, waarvoor eene stoommachine als 
krachtwerktuig voor het drijven der steen
persen en een oven voor het bakken der steenen 
werd gebezigd, nadat hem 1°. bij schrijven. van 
den 28 Juni 1910 door het districtshoofd der 
7° Arbeidsinspectie te Arnhem , was voorge
schreven, om blijvend zorg te dragen voor het . 

navolgende : de drie paar kamraderen der steen
persen moesten door plaatijzeren schermen zoo
danig zijn omschut, dat de ingrijpingsplaatsen 
der tanden volkomen waren beveiligd, aan welk 
voor~chrift moest zijn voldaan uiter!ijk twee 
weken, nadat het onherroepelijk zou zijn ge
worden; 2°. bij schrijven van den 27 Juni 1911 
door het districtshoofd der 7• Arbeidsinspectie 
te Arnhem was voorgeschreven, om blijvend 
zorg te dragen voor het navolgende: 10. van de 
persen naar de machinekamer moesten bellen 
zijn aangebracht, om den machinist een sein 
te kunnen geven de machine onmiddellijk te 
stoppeii; 2°. voor de plaatsen, waar de kam
raderen van de persen in elkander lie pen, moes
ten nog metalen zijstukken zijn aangebracht; 
3°. voor de klemplaatsen van beugel en bak der 
persen moest een plaat zijn aangebracht, 
zoodanig, dat, wanneer de hand op die plaat 
werd gelegd, de bak onder de hand doordraaide, 
aan welke voorschriften moest zijn voldaan 
uiterlijk een maand, nadat zij onherroepelijk 
zouden zijn geworden, op 8 September 1916 
is bevonden, niet aan de bovengenoemde voor
schriften te hebben voldaan, -zijnde eenig be
zwaar tegen die voorschriften door hem niet 
ingesteld", welk bewezene gequalificeerd als: 
,,het niet voldoen aan een eisch, die Js gesteld 
krachtens eenen algemeenen maatregel van 
bestuur; uitgevaardigd ingevolge art. 7 der 
Veiligheidswet, vier malen gepleegd", ·leidde 
tot zijne veroordeeling, met toepassing der 
artt. 23, 57, 62, 91 Sr., 1, 7, 19 der Veiligheids
wet, 135, 141, 262 van het K. B. van 27 Juni 
1913 (S. 317), in vier geldboeten van f 15 ieder, 
subsidiair 15 dagen hechtenis voor elke boete. 

Tegen dit oordeel nu richt zich het onder
werpelijk cassatieberoep, ter ondersteuning 
waarvan bij memorie als middel is gesteld : 
,,Schending van de artt. 1, 7, 19 der Veilig
heidswet, in verband met de artt. 135, 141, 154 
en 262 van het Veiligheidsbesluit 1913, door 
aan de dagvaarding niet tot eisch te stellen, dat 
daarin was ten laste gelegd : 

a. dat op het oogenblik der bekeuring wegens 
de vier ten laste gelegde feiten de machine en 
de persen in werking waren ; 

b. dat de machinedeelen, bedoeld in het 
eerste en het derde ten laste gelegde feit, 
gevaar opleverden en zich op eene hoogte van 
minder dan 1.80 M. boven den vloer, hordes of 
traptreden bevonden; 

c. dat het vierde ten laste gelegde feit 
betrof een werktuig, waarvan de onderdeelen 
door snijden, kuellen, pletten, of door hunne 
groote snelheid gevaar konden veroorzaken." 
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In de toelichting sub a. acht ik de grief 
verwerpelijk. De Veiligheidswet toch stelt in 
cart. 1 als eisch voor fabrieken en werkplaatsen: 
,,waar in of voor eenig bedrijf pleegt gewerkt 
te worden", en juist het bezigen van het woord 
plegen duidt er op, dat tijdelijke onderbreking 
der werkzaamheden daarom nog geen wijziging 
brengt in de voorwaarden de·r Veiligheidswet. 

0verigens geloof ik met den requirant, dat 
voor drie feiten een ontslag van rechtsvervol
ging moet worden uitgesproken wegens onvo]. 
ledigheid der dagvaarding. Het stelsel der 
Veiligheidswet immers is niet, dat de macht 
van het districtshoofd eener arbeidsinspectie 
-onbeperkt is, doch dat hij zich heeft te bewegen 
binnen de grenzen der wet en van het betrekke
lijk Kon. Besluit. Die grenzen nu, die te 
vinden zijn in de artt. 7 en 19 der Wet voor het 
-0nderwerpelijk geval in de artt. 135, 141, 154 
en 262 van het Veiligheidsbesluit van 27 Juni 
1913 (S. 317), bijna onveranderd overgenomen 
in het K. B. van 21 Augustus 1916 (S. 418) 
(artt. 132, 138,151,270) zijn derha!ve elementen 
van het delict en moeten in de telastelegging 
worden opgenomen, daar anders niet blijkt van 
niet-voldoening aan een voorschrift krachtens 
eenen a!gemeenen maatregel van bestuur uit
gevaardigd. · 

Nu mis ik daarin voor het eerste en derde 
feit de vermelding, dat de gevaar veroorzakende 
deelen van het drijfwerk zich bevonden op eene 
hoogte van minder dan 1.80 M. boven vloer, 
hordes of traptreden en dat hunne doelmatige 
beschutting mogelijk was, terwijl zij voor het 
·vierde niet zegt, dat de daarin aangegeven 
-0nderdeelen van het werktuig door snijden, 
knellen, pletten of door hunne groote snelheid 
gevaar konden veroorzaken. 

Met eenigen goeden wil kan zij dan enkel 
voor het tweede feit gered worden. Wei is 
waar toch houdt zij niet in, dat de machinist 
,,in het bijzonder belast met de bediening van 
het krachtwerktuig", doch zij zegt dater slechts 
een krachtwerktuig en een machinist was, 
zoodat dit verband we! geacht kan worden 
gesteld te zijn. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het beroepen vonnis ten aanzien der gegeven 
rechtskundige benaming, de toegepaste artikelen 
en der straf tot qualificatie van het bewezene 
als: ,,Als hoofd en bestuurder van eene fabriek 
niet vo!doen aan een voorschrift krachtens eenen 
algemeenen maatregel van bestuur uitgevaar. 
<ligd ingevo!ge art. 7 der Vei!igheidswet door 
het districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven'" 

.. tot requirants veroordee~ing deswege, met 

toepassing der artt. 23 en 91 Sr., 1, 7, 19 der 
Veiligheidswet, 141 van het Veiligheidsbesluit 
van 27 Juni 1913 (S. 317), in een geldboete van 
f 15, bij wanbetaling te vervangen door 15 dagen 
hechtenis, en ten slotte tot o·ntslag van rechts
vervolging voor de feiten sub 1, 3 en 4 en tot 
'verwerping van het beroep voor het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
( zie cone!. ad v. -gen.) ; · 

0., dat bij inleidende dagvaarding aan requi
rant ten laste wa,s gelegd, dat hij (zie hiervoor 
conol. adv.-gen.); 

dat bij het bestreden vonnis dit feit wettig 
en. overtuigend bewezen is verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als vermeld ; 

0. betreffende het eerste onderdeel van het 
cassatiemiddel : 

dat art. 19c der Veiligheidswet straf ste]t 
op het niet vo]doen aan °een eisch gesteld 
krachtens eenen ·aJgemeenen maatregel van 
bestuur uitgevaardigd ingevolge art. 7, terwijl 
<lit artikel aan een a!gemeenen maatregel van 
bestuur opdraagt te bepalen, wat door het hoofd 
of den bestuurder van eene fabriek of werk
plaats, met inachtneming van de eischen door 
het districtshoofd der arbeidsinspectie te stellen 
moet worden aangewend onder andere tot het 
voorkomen van ongevallen door werktuigen 
en werktuigdeelen ; 

dat voorts art. 1 der Wet onder fabrieken en 
werkplaatsen onder meer verstaat alle open en 
besloten ruimten, waar in of voor eenig bedrijf 
als bij dit artikel omschreven, pleegt te worden 
gewerkt, voor zoover aldaar een krachtwerk
tuig wordt gebezigd; 

dat evenmin als dit art. 7 de in aanmerking 
komende voorschriften van een betrokken 
algemeenen maatregel van be·stuur, den eisch 
stellen dat er bedoelde voorzorgsmiddelen 
alleen aanwezig behoeven te zijn, terwijl de 
kracht- en andere werktuigen in werking zijn ; 

dat derhalve dat in werking zijn niet is een 
element van de ten !aste gelegde strafbare 
feiten en daarom ook niet in de dagvaarding 
behoeft te worden vermeld ; 

dat dit onderdeel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. betreffende het tweede onderdeel : 
dat uit art. 262 al. 1 van het Veiligheids

besluit 1913 in verband met de artt. 7 en 19 
der Veiligheidswet volgt, da t de districtshoofden 
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der arbeidsinspectie bij hun voorschriften of 
eischen behooren te blijven binnen de grenzen, 
door een algemeenen maatregel van bestuur 
getrokken; 

dat blijkens hun inhoud de voorschriften, in 
het eerste en derde feit bedoeld, betrekking 
hebben - in verband ook met art. 262 al. 2 
van het Veiligheidsbesluit 1913, art. 270 al. 2 
van het Veiligheidsbesluit 1916 en. art. 19 
sub 1°. van het K. B. van 7 December 1896 
(S. 215) - op het onderwerp geregeld in 
art. 135 van eerstgenoemd veiligheidsbesluit; 

dat dit artikel echter alleen beschuttings
maatregelen voorschrijft voor gevaar opleve
rende werktuigdeelen, welke _zich op een hoogte 
van minder dan 1.80 M. boven de vloeren, 
bordessen of traptreden _. bevinden, welke 
beperking ook de op dat artikel berustende 
voorschriften der arbeidsinspectie he bben in 
acht te nemen ; 

dat nu uit die voorschriften zelve, zooals. 
zij bij dagvaarding zijn weergegeven, van die 
beperking niet blijkt, bij dagvaarding nader 
had moeten zijn gesteld dat de daarin bedoelde 
werktuigdeelen op mindere hoogte dan 1.80 M. 
boven vloer, hordes of traptreden zich be
vonden; 

dat, nu zulks niet geschied is, ten aanzien 
dier feiten uit de dagvaarding niet volgt dat 
de door requirant niet nageleefde voorschriften 
bevoegdelijk waren gegeven, zoodat hij, waar 
die feiten ook niet bij eenig antler wettelijk 
voorschrift zijn strafbaar gesteld te dien aanzien 
van alle recbtsvervolging moet worden ont
slagen; 

dat hiertegen niet afdoet dat requirant 
indertijd tegen die voorschriften bezwaren niet 
heeft ingebracht, omdat zulks wel de nood
zakelijkheid of het riut dier voorschriften, 
niet hun wettigheid buiten de bat stelt; 

0., dat echter het derde onderdeel van het 
middel niet_ opgaat·; 

dat toch het voorschrift, in het vierde feit 
bedoeld, blijkbaar steunt op art. 154 van het 
Veiligheidsbesluit 1913, hetwelk beschermings
maatregelen voorschrijft bij werktuigen, waar. 
van de· onderdeelen ender andere door. knellen 
gevaar ku_nnen veroorzaken ; I 

dat echter uit het voorschrift zelf, voorzie- ' 
ningen eischende bij de klemplaatsen van beugel 
en bak der persen, voldoende blijkt, dat het 
strekt om gevaar door knellen bij de werktuig
onderdeelen te voorkomen, zoodat een nadere 
aanduiding bij dagvaarding hieromtrent over-
bodig was; , 

Verniet1gt het vonnis, door de Arr,-Rschtbank i 

te Tie] den 8 Me.art 1917 in deze zaak gewezen, 
doch alleen voor wat betreft de qualifi.catie, 
de aanbaling der artikelen en de opi,,elegde 
straffen; 

En rechtdoende kracbtens art. 105 R. 0. : 
Verklaart het eerste en derde feit aan requi

rant ten laste gelegd, niet strafbaar ; 
Ontslaat hem te dien aan,zien·van alle rechts

vervolging ; 
Q.uoliflceert het tweede en vierde feit ale : 

,,het niet voldoen aan een eiscb, gesteld krach-· 
tens eenen algemeenen maatregel van bestuur, 
uitgevaardigd ingevolge art. 7 der Veiligheids
wet, tweemaal gepleegd" ; 

Gezien de artt. 23, 57 en 62 sr., 1, 7, 19 der 
Veiligheidswet er de arbt. 141, 154-, 262 van ret 
Veiligheidsbesluit 1913 ; · 

Verklaart requirant schuldig aan die feiten ; 
Veroordeelt hem tot twee geldboeten elk van 

£15; 
Bepaalt; den duur der vervangende bechtenis 

op vuftien dagen voor elke boete ; 
verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

31 Mei 1917. BESLUIT, tot nadere w1Jz1gmg 
rnn bet Koninklijk besluit van 4 Juni 1878 
(Staafsblad n°. 81), boudende voorschriften 
ter uitvoeriug van artikel 14 der Wet op 
het Notarisambt. S. 449. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracb t van Onzen Minister van 
Justitie van · den 4 Mei 1917, Isie Afdeeling 
d, n°. lil:d; 

Gelet op art. 14, tweede lid, van de Wet 
van 9 Julij 1842 (Staatsblad n°. 20) op bet 
N otarisnmbt, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Jun i 1912 (Staatsblad n°. 195) ; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is wij:d
ging te brengen in bet Koninklijk besluit van 
4 Junij 1878 (Staatsblacl, n°. 81), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk beslu_it van 19 Juni 
1916 (Staatsblad n°. 28i), houdende voorschrif
ten ter uitvoering van artikel 14 van de wet 
op het Notarisambt; 

Den Rand van State gehoord (advies van 
22 Mei 1917 n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 29 Mei 1917, lste 
Afdealing 0, n°. 605; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Artikel 9bis van het · gPi10emd 

Koninklijk besluit gelijk dit artikel is Yastge
steld bij KoninkliJk besluit van 28 l,laart 189~ 
(St~~tsblad n°. li9) wordt gelezen nls volgt: · 

,,Voor bet onderzoek, hetwelk niet in bijeen-
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komsten wordt gehouden, wordt een ieder der 
daarmede belaste leden als vergoeding toege
kend een bedrag van vijf gulden voor iederen 
adspirant, die aan het derde gedeelte van het 
examen heeft deelgenomen." 

2. Dit besluit treedt -in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscou
rant waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktljdig 
in het (Btaatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Mei 1917. 
WILRELl\HNA. 

De Ministe1· van Justitie, B. ORT. 
(Uitgeg. 7 Juni 1917.) 

l Juni 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
van de ,,Oorlogsinstructie Stelling-Com
mandanten". S. 450. 

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

Oorlog ad interim en van Marine van 25 Mei 
1917, Kubinet, Litt. F 68 en van 31 Mei 1917, 
Bureau S, n°. 92; 

Gezien het sedert herhaaldelijk gewijzigde 
Koninklijk besluit van 8 September 1909 (Staats
blad n°. 305), houdende nadere ..:aststelling 
van de Instructie voor Stelling-Commandan
ten en Commandanten van Afzonderlijke For
ten, voor tijd van oortog of van oorlogsgevaar; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len, dat in Bijlage I van bij genoemd Konink
lijk besluit vastgestelde instrU:~tie, zooals 
deze bijlage opnieuw is vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 5 November 1913 (Staafsblacl 
n° .. 406)'en is gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 7 December 1914 (Staatsblad n°. 
550), van 22 Juli l\ll6 (Staatsblad n°. 330), van 
2 :j'<° oveml/er 1916 (Staatsblad n°. 489) en van 
27 April 1917 (Staatsblad n°. 314), de volgende 
wijzigingen worden gebracht : 

1°. In het gestelde sub I A wordt onder: 
,,Noordholland" voor: 

Zaandijk •. 
gelezen : 

Zaandijk. 
Zandvoort. 

2°. In het gestelde sub I B wcirdt de twee■ 

de alinea gelezen : 
Het gedeelte van het territoriaal zeegebied, 

gelegen tusschen de lijnen, die van de pun. 
ten, onderscheidenlijk waar de grens t~lSschen 

de gemeenten .0astricurn en Eqnwnd-binnen, 
en· die tusschen de provincien Noorclholland en 
Zuidholland de kust ontmoet, in recht Wes
telijke richting kunncn worden getrokken. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder v0or zooveel hem betreft, belasL 
met de uitvoering var. dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van .Justitie, van Binnenlandsche Zaken, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten Juni 1917: 
WILHELMINA. 

De Minister vanOorlog. a. i., J. J. RAMBONNET. 
DeMinistervanMarine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 6 Juni 1917.) 

2 .]uni 1917. B~sLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor den Hoofdcursus, tevens 
houdende machtiging om voor den duur 
van den buitengewonen toestand, voort
vloeiende nit de mubilisatie 1914, af te 
wijken van dat Reglement. S. 451. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien van 26 April 1917, 
Ilde Afd., n°. 30 en van 28 April 1917, 7de 
Afd., n°. 36 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15 :Mei 1917, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 25 Mei 1917, Ilde Afd., n°. 134 
en vaii 31 Mei 1917, 7de Afd., n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In te trekken : 
het Koninklijk Besluit van 22 Mei 1915 

(Btaatsblad n°. 224); 
II. Vast· te stellen : · 
Art. Een. De eerste zinsnetle van Art. 2 

van het Reglement voor den Hoofdcursus, 
vastgesteld· bij Koninklijk Besluit van 7 Fe
bruari 1910 (Staatsblad n°. 45), zooals dat Re
glement laatstelijk gewijv.igd werd bij Konink
lijk Besluit van 21 October 1916 (Staatsblad 
n°. 479), wordt gelezen : 

,, De deelneming aan het toelatingsexamen 
wordt slechts vergund aan onderofficieren die 
ongehuwd zijn, en zoo zij tot het reservekader, 
de militie of den landstorm behooren, aun het 
examen voor den vrijwillig dienenden sergeant 
(wachtmeester) hebben voldaan." 

Art. Twee. Onze Minister van Oorlog is 
gemachtigd van !wt Reglement, bedoeld in 
Artikel Een, af te wijken voor zoover dit ge
durende den bijzonderen toestand, voort v loci-
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ende uit de mobilisatie 1914, noodzakelijk ~al 
blijken. 

Art. Drie. Dit Besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 April 1917. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolo
nien zijn, ieder voor zooveel hllm betreft, be
last met de nitvoering 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 Juni 1917. 
WILHELMINA 

De .Minister van Oorlog, a. i., J. J. R.A.MBONNET. 

De Minister van Kolonien, TH. ·B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 6 Jitni 1917.) 

2 Juni 1917. BESLUIT, houdende ·machtiging 
om voor den duur van den buitengewonen 
toestand, voortvloeiende uit de mobilisatie 
11:114, af te wijken van het Reglement voor 
de Cadettenschool. R. 452. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze :Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 26 April 1917, 
Ude Afd., n°. 30 en van 28 April 1917, 7de 
Afd., n°. 36 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den ]5 Mei 1917, n°. 31); 

Gezien bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 25 Mei 1917, Ude Afd., n°.134 
en vnn 31 Mei 1917, 7de Afd., n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. Een. Onze Minister van Oorlog is ge
machtigd van het Regleme"rit voor de Cadet
tenschool, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
ntn 5 April 1893 (Staatsblad n°. 58), zooals 
dat laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk Be
sluit van 10 April 1916 (Staai.9blad n°. 160) 
af te wijken voor :r.oover dit gedurende den 
bijzonderen toestand, voortvloeiende nit de 
mobilisatie 1914, noodzakelijk zal blijken. 

Art. Twee. Dit Be~luit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 April 1917. 

Onze ~linisters van Oorlog en van Kolonien 
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 2den ,Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, a. i., J. J. R.A.~rnoNNET. 

De· Minister van Kolonien, TE'. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 6 Juni l9i 7.) 

2 Juni 1917. B ESL UIT, houdende mach tiging 
om voor den duur van den buitengewonen 
toestand, voortvloeiende uit de mobilisatie 
1914, a£ te wijken van de bepalingen no
pens de toelating in Nede,·landsch-Indie tot 
de Cadettenschool. S. 453. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 26 April 1917, 
Ilde Afd., no, 30 en van 28 April 1917, 7de 
Afd., no. 36; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
15 Mei 1917, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 25 Mei 1917, Ude Afd., n°. 134 
en van 31 Mei 1917, 7de Afd., n°. 5; 
. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. Een. Onze Ministers van Oorlog en 
van Kolonien zijn gemachtigd, van het Konink
lijk Besluit van 6 April 1894 (Staatsblad n•. 53), 
houdende bepalingen betreffende de toelating 
van jongelieden in Nederlandsch-Indie tot het 
admissie-examen voor de Cadettenschool, zooals 
dat Besluit laatstelijk gewijzigd is bij lfonink
lijk Besluit van 3 April 1916 (Staatsbladn°. 154), 
af te wijken, voor zoover dit gedurende den 
bijzonderen toestand, voortvloeiende uit de 
mobilisatie 1914, noodzakelijk zal blijken. 

Art. Twee. Dit Besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op l April 1917. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal wordAn .geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a:tn den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1917. 
WILHELMI.NA. 

De Minister van Oorlog, a. i , ,J. J. R.A.MBONNEL 

De Ministe1· van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

(Uit,qe_q. 6 Juni 1917.) 

:l Jimi 1917. BESLUIT, houdende machtiging 
om voor den duur van den buitengewonen 
toestand, voortvloeiende uit de n1obilisatie 
1914, af te wijken van de bepalingen no
pens de toelating in Nea'erlandsch-Indietot 
de Koninklijke Militaire Academie en tot 
den Hoofdcursus. S. 454. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de v9ordracht van Onze Ministers vr1n 
Oorlog en van Kolonien van 26 April 1917, 
Ude Afd., n°. 30 en van 28 Aprll 1917, 7de 
Afd., no. 36; 

Den• Raad van State gehoord (ad vies van 
15 Mei 1917, n°. 31); 
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Gezien het nader rapport van voornoemde 
Mimsters van :.!5 Mei 1917, Ilde Afd., :n°. 134 
€n van 31 Mei 1917, 7de Afd., n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. Een. Onze Ministers v.an Oorlog en 
van Kolonien zijn gemachtigd, van de Bijlagen 
Litt. A. en Litt. B., behoorende bij het Konink· 
1ijk Besluit van 5 September 1911 (Staatsblad 
n°. 288), houdende o_nderscheidenlijk bepalingen 
betreffende de toelating van jongelieden in 
Nederlandsch-Indie tot de Koninklijke Militaire 
Academie en bepalingen betreffende de toe
lating van onderofficieren van het leger in 
Nede,·landsch-Indie tot den Hoofdcursus, zoo
als de inhoud van die Bijlage A. gewijzigd is 
bij het Koninklijk Besluit van 3 April 1916 
(Staatsblad· n°. 154), af te wijken, voor zoover 
dit gedurende cJen bijzonderen toestand, voort
vloeiende uit de mobilisatie 1914, noodzake
lijk zal blijken. 

Art. Twee. Dit Besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 April 1917. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staafsblad zal warden geplaatst 'en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, a. i., J. J. RAMBONNET. 
De Minister van Kolonien, TH. B. Pr.EYTE. 

(Uitgeg. 6 Juni 1917.) 

2 Juni 1917. BESLUIT, houdende reorganisatie 
van het krankzinnigengesticht ,,Maasoord'' 
te Poortugaal. S. 455. 

Wij WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 29 Mei 1917, n°. 6782, afdeeling Volks
gezundheid en Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 191~\Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Juli 1917 wordt 

ingetrokken Ons besluit van 11 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 183), gelijk dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 December 1913 (Staats
blad n°. 450). 

2. Aan het bestuur van de gemeente Rotter
dam worclt vergunning verleend elf paviljoenen 
van ,,lliaasoord ", gelegen in de gerneente 

Poortugaal, in te rich ten tot een gestich t voor 
krankzinnigen overeenkomstig de overgelegde 
teekeningen en daarbij gegeven beschrijving. 

3. De overige zes paviljoenen worden ge
zamenlijk 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 warden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

Op de inrichting, bedoeld in het eerste lid, 
heeft betrekking art. 3 van Ons besluit van 
16 Juni 1916, n°. 23. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 590 krankzinnigen, 
271 mannen en 319 vrouwen, verpleegd worden. 

5. Zander_ toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ter
rein van ,,Maasoorcl" geen opstallen, tenzij 
overeenkomstig de teeken,ngen en beschrijving, 
genoemd in art. 2, warden opgericht en mag 
niet aan derden de beschikking over eenig 
dee! van dit terrein worden gegeven. · 

6. Zander toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen · van ,,Maasoord", de rioleering en ver
dere inrichtingen op het terrein, zoomede de 
afras'iering van het terrein en in de omheining 
van de tuinen van het gesticht geen veran• 
dering worden aangebracht, welke tengevolge 
zouden hebben, dat zij niet rneer geheel over
eensternden met de teekeningen en beschrijving, 
bedoelcl in art. 2. 

7. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek van het gesticht, bedoeld 
in art. 2, wordt op een duidelijk zichtbare 
plaats het getal personen aangegeven, waar
voor het bestemd is. 

8. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden in ,,Maasoord" wordt opgedragen 
aan ten minste zes geneeskundigen, die geves'. 
tigd moeten zijn in woningen op he! terrein 
van ,,Maasoord" en -daarbuiten geen genees
kundige praktijk mogen uitoefenen. 

9. Aan de inspecteurs voor het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krankzinnigenge
stichten wordt ten alien tijde vrije toegang 
verleend totdedienstgebouwen van ,,Maasoord' . 

10. Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen, bedoeld in de artt. 
5 en 6 van dit besluit, zoornede eene copie 
van de teekeningen en beschrijving, bedoeld 
in art. 2, moeten in ,,Maasoord" aanwezig zijn 
en aan de inspecteurs voor het Staatstoezicht 
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op krankzinnigen en krankzinnigengestichten 
en aan den officier van J ustitie ten a,llen tijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd worden. 

Onze Minister · van Binnenlandsehe Zaken 
is belast met de nitvoering van. dit beslnit, 
dat in het Staaf.qb/ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1917. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT Y. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 20 Jitni 1917.) 

VOOR W AARDEN, waaronder zes pavil
joenen van ,,Mrwsoor;l" gezc11nenlijk wore/en 
aangewezen als eene inrichtin_q, die niet a/8 
krm11czinni,qc"ngesticht wordt beschoiowd, onk 
wanneer daarin mee,· dan twee krankzin
nigen warden verpleegd, 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten alien 
tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen. en 
krankzinnigengestich ten. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den inspecteurs de door hen verlangde ·inlich
tingen. 

2. Het aantal verpleegden mag niet meer 
bedrDgen dan een door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken te bepalen getal. 

3. Het bestuur zendt aan den inspecteur, 
in het bijzonder met het toezicht belast, bin
nen 24 uur eene schriftelijke kennisgeving van 
elke opneming, ontslag of overlijden van een 
verpleegde. 

4. Het is verboden den verpleegden te be
letten zich schriftelijk te wenden tot de hoof
den der Departementen van Algemeen Bestuur, 
tot de inspecteurs en den officier van ,J ustitie. 

5. Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het _bepaalde in de 
artikelen 3 en 4. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juni 
1917 (Staatsblad n°. 455). 

Mij bekend, 
JJe Minister van Staat, 

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

4 Jioni 1917. .BESLUIT tot intrekking van 
artikel 23 van het ,,Reglement Industrieele 
Eigendom Kolonien 1912", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 29 Augustus 1912 
(Staalsblad n°, 284, Indisch Staatsblad 
no, 545), S. 456. 

WIJ WILHl:CLMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien en van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel van 29 Maart 1917, lste Afdeeling, 
n°. 21 en n°. 24233, Afdeeling Handel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Mei 1917, n°. 61); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Mei 1917, lste Af
deeling, n°. 14 en van 31 Mei 1917, n°. 44566, 
Afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 23 van het ,,Reglement In
dustrieele Eigendom Kolonien 1912" (Konink• 
lijk besluit van 29 Augustus 1912, n°. 57, 
Staatsblad n°. 284, lndisch Staatsblad n°. 545) 
vervalt. 

2. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
het W etboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie (Indisch Staatsblad 1915, n°. 732). 

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 worden. · 

's-Gravenhage, den 4den Juni 1917. 
WILHEL:OUN A. 

JJe MiniBfer van Kolonii!n, TH. B. PLEXTE. 
JJe ,¥in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 
(Uitgeg. 14 Juni 1917.) 

4 Juni 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Al draagt art. 24 Alg. Reg!. Dienst 

Loc,aalspoorwegen niet uitdrukkelijk den 
machinist op het geven van het daarbij om
schreven belsignaal, toch blijkt uit ver
schillende artt. van dit reglement, in onder• 
ling verband genomen, dat zulks tot diens 
taak behoort. 

(Alg. Regl. Dienst Locaalspoorwegen art. 24.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. M. A. Savel
berg, L. E. Visser en J. Kosters. 

H. J. G. W. enz., requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Almelo van 6 Maart 1917, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een vonnis van het Kanton
gerecht te Almelo van 10 November 1916, 
voor zoover daarbij het aan requirant ten laste 
gelegde bewezen is verklaard, en, met vernieti
ging van dit vonnis voor het overige, requirant 
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als schuldig aan het ,,als machinist van een 
locaalspoorweg niet luiden met de bel op de 
locomotief, wanneer ziju trein een niet bewaakte 
overweg nadert," met toepassing van de artt. I 
en 5 der Wet van 9 Juli i900 (S. ll8), art. 24 
van het K. B. van 3 Juni ·1915 (S. 230), art. 23 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
f 25 en tien dagen vervangende hechtenis. 
(Gepleit door Mr. J. A. Rosenfelt te Utrecht). 

Conclusie van den 'Advocaat-Generaal ·Mr. 
Ledeboer. 

. Als eenig· cassatiemiddel is gesteld : 
,,Schendirig, althans verkeerde toepassing 

van art. 24, 2• lid van het Aigenieen Reglement 
voor den dienst op de spoorwegen, bedoeld in 
art. l der Wet van 9 Juli 1900 (S. ll8), vastge
steld bij K. B. van 3 Juni 1915 (S. 230) -· in 
verband met art. I -Sr." 

De vraag is alleen of terecht de requirant 
als machinist van den in de dagvaarding bedoe_l
den trein aansprakelijk is gesteld, voor het niet
naleven van het voorschrift van art. 24 2• lid, 
van het in het middel aangehaald ,,Algemeen 
Reglement Dienst. Locaalspoorwegen", waarbij 
in het algemeen wordt voorgeschreven, ,,bij 
het naderen van niet bewaakte overwegen, 
wordt met de bel op de locomotief geluid," 
zonder dat daarbij uitdrukkelijk wordt te 
kennen gegeven, wie voor het opvolgen van 
dit voorschrift verantwoordelijk is. 

Blijkens het opsclirift' handelt art. 24 over 
seinen te geven door den machinist en de ove
rige treihbeainbteri en· waar nu_ het naderen 
van niet-bewaakte overwegen, alleen voldoende 
kan worden waargenomen op de locomotief -
die volgens art. 64 I e lid vari het Reglement 
steeds aan· het hoofd van ·den trein wordt ge
plaatst - kan eene redelijke opvatting 

, slechts toe leiden aan te ri.emen, dat de· zorg 
voor het tijdig luiden m~t de bel op de loco
motief rust, op iemand van het op die machine 
aanwezig personeel. .. 

Dat personeef nu bestaat uit een machinist 
en een leerling-machinist of stoker (art. 78, 
I• lid b ), van w:ie de machinist is belast met 
het bestuur van de locomotief. Deze is dus 
het hoofd van het machinepersoneel en hieruit 
volgt dan weder, dat hij er voor verantwoor
delijk is, dat behoorlijk geschiede, datgene 
wat in het algemeen aan het' locomotiefperso
neel is opgedragen, voorzoover dus die werk: 
zaainheden niet, ohafhankelijk 'can zijn inzicht, 
aan eenig bepaald lid van dat personeel bepaal
delijk zijn opgedragen. Uit een en antler zou 
dus_ reeds volgen, dat de machinist behoort 

te zorgen voor het luiden met de bel,, onder de 
iri de dagvaarding bedoelde omstandigheden. 

Deze opvatting vindt steun in verschillende 
bepalingen van het A: R. D. L. In het be
streden vonnis wordt reeds gewezen op art. 38, 
I• lid b, houdende dat elke locomotief voor'l:ien 
moet zijn, o. a. van eene seinbel onder het on
middellijk bereik van den machinist, en op 
art. 64 8• lid, waarin bepaald wordt, dat in
dien een trein door twee locomotieven wordt 
getrokken, de machinist van de vooi:ste loco
motief de noodige seinen geeft . 

Ik vestig verder nog de aandacht op de artt. 
78 I• lid en 79 I• en 6• lid, waar.iit volgt, dat 
de beambten of bedienden op den trein aan
wezig, voor zoover die niet behooren tot het 
locomotiefpersoneel, gedurende den loop van 
den trein, zijn belast met eene taak, die hun 
zeker zoude beletten, steeds tijdig de seinen 
te geven in art. 24 2• lid, bedoeld, terwijl 
deze personen overigens ook geene verbinding 
hebben met de op de locomotief aanwezige 
seinbel. Het reglement toch waarborgt alleen 
e~ne verbfoding tusschen den hoofdcond~ct~ur 
en den ~achinist (art. 79 3• lid). 

Naar mijn oordeel is derhalve terecht de 
requirant strafrechtelijk aansprakelijk gesteld, 
voor het als bewezen aangenomen feit en ik 
concludeer mitsdien tot verwerping van het 
beroep; 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser ter vervanging van den · Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij plei~ooi, luidende : 
(zie concl. adv.-gen:.); · 

0., dat 'ten laste van requirant wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, dat hij in de 
gemeente Vriezenveen op 23 Juni 1916 des 
namiddags omstreeks 6 uur 20 minuten als 
machinist een trein vervoerend van Vriezenveen 
naar. Almelo niet heeft gezorgd, dat met de 
bel op de locomotief :werd geluid bij het naderen 
van den 'niet-bewaakten overweg over den 
weg van Vriezenveen naar Wierden nabij de 
molen van W. van 't Spijker, hebbende op 
bedoelden spoorweg geen vervoer plaats dan 
met een snelheid van hoogstens 50 K.M. per 
uur, en zijnde hij beambte of bediende van den 
spoorwegdienst ; 

· dat bij het best:,;eden vonnis dit feit is ge
qualificeerd en deswege straf is opgelegd, gelijk 
hierboven is vermeld ; 

0., dat tot toelichting van het cassatie-
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middel is aangevoerd, dat art. 24, 2e lid, van 
het Algemeen Reglement dienst Locaal-Spoor
wegen wel gelast dat onder andere bij het 
naderen van niet-bewaakte overwegen met de 
bel op de locomotief moet worden geluid, doch 
niet aangeeft wie voor dat luiden aansprakelijk 
is en dus ook niet de zorg daarvoor aan den 
machinist opdraagt ; 

0. hieromtrent: 
dat inderdaad genoemd artikel niet uit

drukkelijk den machinist het geven van het 
daarbij omschreven belsignaal opdraagt, doch 
dat uit verschillende artikelen van het Regle
ment, in· onderling ·verband genomen, blijkt 
dat zulks tot diens taak behoort ; 

dat toch het bedoelde signaal wordt gegeven 
met de op de locomotief geplaatste bel, terwijl 
als regel de locomotief aan het hoofd van den 
trein geplaatst is ; 

dat voorts art. 38, 1 e lid b, bepaalt dat elke 
loconiotid moet voorzien zijn van een helder 
klinkende seinbel onder het onmiddellijk bereik 
van den machinist ; 

dat een en antler verder steun vindt in art. 64, 
8e lid, bepal_ende dat, wordt een trein door 
twee locomotieven getrokken, de machinist van 
de voorste locomotief de seinen geeft, waaruit 
volgt, dat, bijaldien slechts een locomotief 
den trein trekt, die taak rust op den machinist 
van die Iocomotief ; 

dat het middel dus is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N, J.) 

7 Juni 1917. MrssIVE van den Minister van 
J<'inancien aan de Commissarissen der Ko
niri'gin in de provincien, betreffende nale
ving van art. 8, lit. b van het Koninklijk be
sluit van 17 Maart 1914 (Staatsblad n°: 150.) 

Het is mij gebleken, dat.de gemeentebesturen 
bij de benoeming van leeraren - burgerlijke 
ambten_aren in den zin der burgerlijke pensi
oenwrt - en :van onderwijzers aan gemeentelijke 
kweekscholen, die vroeger tijdelijke diensten, 
bedoeld in art. 15 dier wet, hebben bewezen, 
niet a_lgemeen nauwkeurig voldoen aan art. 8 
lit. b van bet Koninklijk beslnit van 17 Maart 
1914 (Staafsblad n°. 150). 

Overtreden wordt die bepaling menigmaal 
bepaaldelijk in dezen zin, dat wanneer een 
nieuw benoemd leeraar of onderwijzer vroeger 
in .andere gemeenten zoodanige diensten heeft 
gepraesteerd, het overleggen van de vereischte 
gegevens omtrent die diensten· wordt nagelaten. 
. lk heb .de eer U H.E.G. beleefd te verzoeken 

er bij de. gemeentebesturen in Uwe provincie 
op aan te dringen, het -betrokken voorschrift, 

ook ten aanzien van bet verstrekken van de bier 
bedoelde gegevens, voortaan stipt na te leven. 

8 Juni 1917. BESLUIT, houdende belissing, 
dat het voorschrift van art.· 15, al. 2 der 
Hinderwet medebrengt, dat de kennis
geving van het beroep bij exploot aan den 
verzoeker, in elk geval moet geschieden 
binnen den termijn voor het beroep ge
gund. 

WrJ WILHEL1UN A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
·J. L. Hertog te Zwolle tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeerite 
van 1 December 1916, 3e Afd., n°. 1987, waar
bij aan H. Levie en zijne rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten eener inrichting voor het vervaar
digen van kinderspenen_ in de perceelen kad. 
bek. gem. Zwolle, Sectie G, nos. 2657, 2658 en 
2659, aan de Van der Laenstraat; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen. van Bestuur gehoord, ad vies van. 
23 Mei 1917, n°. 127; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Juni 
1917, n°. 314 H, Afd. A.; 

0., dat Burgemeester en Wethouders de 
gevraagde vergunning hebben verleend onder 
een viertal voorwaarden ; 

dat J. L. Hertog van het besluit van Burge
meester en Wethouders bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat hij vreest voor 
sterke waardevermindering van zijn grond ten 
gevolge van stank, die z. i. zal worden verwekt 
in de op te richten inrichting, terwijl voorts 
het perceel voor de inrichting bestemd, niet· 
anders te bereiken zal zijn dan over ~ijn grond ; 

0., dat art. 15, al. 2, der Hinderwet bepaalt 
dat bij het inste!len- van beroep daarvan ge
lijktijdig kennis wordt gegeven aan het ge
meentebestum, en dat, zoo het wordt ingesteld 
door een antler dan den verzoeker, aan dezen 
bij exploot moet worden kennis gegeven van 
het beroep; 

dat dit wetsvoorschrift medebrengt dat de 
kennisgeving van· het beroep bij exploot aan 
den verzoeker, in elk ·geval moet geschieden 
binnen den termijn voor het beroep gegund ; 

da.t dit niet is geschied, vermits·het besluit 
van Burgemeester en Wethouders is afgekon-

op 5 December 1916 en de kennisgeving 
bij exploot aan den verzoeker eerst is geschied 
op 13 Januari 1917, zood~t niet in acht zijn 
genomen de voor het beroep bij de wet gestelde 
eischen; 
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Gezien de Hinderwet ; 
H.ebben. goedgevonden en verstaan : 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke-
lijk te verklaren. _ 

I Onze Mi~ister · van Landbouw, Nijverheid 
· en Handel is belast, enz. · (W. v. d. B. A.) 

9 Juni 1917. BESLUIT, betreffende de uit
loting en aflossing van de 4½ pets. schuld
bekentenissen, uitgegeven krachtens de Lee
ningwet 1916 (Sfaatablad n°. 135). S. 457. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 

Op de voordraoht. van Onzen Minister van 
Financien van 5 J uni 1917, n°. 50, · Generale 
Thesaurie; 

.Gezien de Leeningwet 1916 (Sfaatsblad 
-n°. 135); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
p_alen: 

Art. 1. De schuldbekentenissen, uitgegeven • 
k.rachtens de Leeningwet 1916 (Sfaafsblad n•. 
l;l5) tot een nomin!Y,l'i bedrag van f 125,000,000, 
worden, ten dienste van hnne:uitlotingen, naar 
de volgorde harer nummers, verdeeld in twaalj 
duizend vijflwnderd.(12,500) reeksen, elk omvat
tende een kapitaal van· fien duizend gulden. 

De . reeksen van de nummers der schuldbe
kentenissen van £ 1000 bevatten ieder 10 num
mers (l-10; 11-20 enz. .'... tot en met 
lO!l,291-109,300), die van de nummer.s der 
schuldbekentenissen van f 500. bevatten ieder 
20 nummers (120,001-120,020, 120,021-120,040 
enz ..•... tot en met l)l9,981-140,000) en die 
van de nummers der schuldbekentenissen van 
£ 100 bevatten ieder 100 nrimmers. (140,001-
1~0,100, J40,10i-140,200 enz ..•.... tot en met 
196,901-19.7,000). 

2. De bij het vorig artikel bedoelde lotiug
reeksen worden op kartonpapier gedrukt, door 
twee, daartoe door Onzen Minister van Finan
cien aangewezen, ambtel)aren nagezien 'en .na 
accoord bevinding gestort in eene voor de uit
lotingen bestemde, op:i een spil- draaiende b.us, 
welke, gesloten en verzegeld, wordt bewaard 
bij het Departe_ment van Financien. Van die 
verrichtingen wordt_ een. proces-verbaal opge
maakt, waarvan een exemplaar blij£t bernsten 
bij de Algemeene Rekenkamer, een exemplaar 
bij het Departement van Financien en een 
exemplaar bij het Agentschap van bet Minis
terie van· Financien te Amsterdam. De sleutel 
van de bus blijft onder .. bewaring ·van den 
Thesaurier-Generaal biJ h'et Departement van 
Fil)_imcien. . , 

3. Elke uitloting ge.schiedt ten minste zes 
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weken v66r den dag, waarop de schuldbeken
tenissen aflosbaar moeten 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 aangewe.zen . ambtenaar, ten 
overstaan. van. twee leden der Algemeene Re-

. kenkamer of van twee door de Algemeene Re-. 
kenkamer aangewezen ambtenaren der Kamer. · 

De dag der uitloting wordt ten minste een 
week te_ voren door middel van de Nederland
sclze Staatscourant bekend gemaakt. 

Onze Minister van Financien stelt, met in-
achtneming van het bepaalde in ~rtikel 10 der 

· Leeningwet 1916 (Staatsblad n•. 135), het be
drag vast van· he·t· kapitaal, dat krachtens elke 
uitloting zal worden afgelost. Van de loting 
.wordt een proces-verbaal opgemaakt, terwijl 
de uitgelote nummers, zoo spoedig mogeJijk, 
in de Staafscourant worden medegede.eld: • 

4. De ·aflossing van de uitgelote schuldbe'. 
kentenissen gescbiedt, van den daarvoor be
stemden. dag af, ten kantore van de Nederlari<J.-, 
sc;ihe Bank te Amsterda,n en, mits uiterlijk acht 
dagen v66r den dag, waarop de aflossing ver. 
11\ngd wordt, daarvan aan den betrokken betaal
meester kennis is gegeven, ten kantore van de 
betaalmeesters. 

De aflossing geschiedt tegen intrekking•van . 
d_e uitgelote schuldbekentenissen, voorzien van 
alle daarbij behoorende nog niet verschenen 
ci;mpons. 

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 
Staafsblad en in de Staafscoura11t zal worden . 
geplaatst en waarvan afschrift z~l worden ge- · 
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Juni 1917. 
WILHELMI.NA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uifge_q. 16 Juni 1917.) 

9 Juni 1917. BESLUIT, betreffende de uitlo
ting en aflossing van de 4 pets. schuldbe
kentenissen, uitgegeven krachtens de twee
de Leeningw'et 1916 (Staatsblad n•. 533). 
s. 458. 

WIJ· WILHE.LMIN A, ENZ .. 

·up de yoordr;cht van Onzen Minister van 
l!'inancien van· 5 Juni 1917, n°. 50, Generale 
Thesaurie; 
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Gezien de tweede Leeningwet 1916 \Staats• 
blacl n°. 533); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De schuldbekentenissen, uitgegeven 
krachtens de tweede Leeningwet 1916 (Staats-
1,lad n°. 533) tot een nominaal b edrag van 
f 125,000,000, worden, ten dier.ste van hare 
uitlotingen, naar de volgorde harer nummers, 
verdeeld in twaalf duizentJ vijflwnderd (12,500) 
reeksen, elk omvattende een kapitaal van tien 
duizend _gulden. 

De reeksen van de nummers der schuldbe
kentenissen van f 1000 bevatten ieder 10 num
mers (1-10, 11-20 enz....... tot en met 
116,291-116,300), difl van de nummers der 
schuldbeli:entenissen van f 500 bevatten ieder 20 
nummers (120,001-120,020, 120,021-120,040 
enz ... tot en met 131,081-131,100) en die van de 
nummers der schuldbekentenissen van f 100 
bevatten ieder 100 nummers (140,001-140,100, 
140,101-140,200 enz. tot en met 171,401-
17i,500). 

2. De bij het vorig artikel bedoelde loting
reeksen warden op kartonpapier gedrukt, door 
twee, daartoe door Onzen Minister van Fi
nancien aangewezen, ambtenaren nagezien en 
na accoord bevinding gestort in eene voor de 
uitlotingen bestemde, om een spil draaicnde 
bus, welke gesloten en verzegeld wordt be
waard bij het Departement van Financien. 
Van die verrichtingen wordt een proces-ver
baal opgemaakt, waarvan een exemplaar blijft 
berusten bij de Algemeene Rekenkamer, een 
exemplaar bij het Departement van Financien 
en een exemplaar bij het Agentschap van het 
1Vlinisterie van Financien te Amsterdam. De 
sleu tel van de bus blijft onder bewaring van 
den Thesaurier-Generaal bij het Departement 
vun Financien. 

3. Elke uitloting geschiedt ten minste zes 
weken v66r den dag, waarop de schuldbeken
tenissen aflosbaar moeten gesteld warden. 

De uitlotingen geschieden in het openbaar 
in een lokaal van het Departement van Fi
nancien door een, daartoe door Onzen :Minister 
van Financien aangewezen ambtenaar, ten 
overstaan van twee leden der Algemeene 
Rekenkamer of van twee door de Algemeene 
Rekenkamer aangewezen ambtenaren der 
Kamer. 

De dag der uitloting wordt ten minste een 
week te voren door middel van de Nederland
sche .Staatscourant bekend gemaakt. 

Onze :Minister van Financien stelt met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10 

der Tweede Leeningwet 19Hi (Staatsblad n°. 
533), het bedrag vast van het kapitaal, dat 
krachtens elke uitloting zal warden afgelost. 

Van de loting wordt een proces-verbaal op
gemaakt, terwijl de uitgelote nummers · :wo 
spoedig mogelijk in de Staatscourant warden 
medegedeeld. 

4. De aflossing van de uitgelote schuldbe
kentenissen geschiedt, van den daarvnor 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 kantore 
van de betaalmeesters. 

De aflossing geschiedt tegen intrekking van 
de uitgelote schuldbekentenissen, voorzien van 
alle · daarbij behoorende nag niet verschenen 
coupons. 

Indien een of meer coupons mochten ont
breken, kan de aflossing der schuldbekentenis, 
onder inhouding van het bedrag der onthre
kende coupons, door Onzen Minister van Fi
nancien warden toegestaan. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbiad en in de Staatscourant zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. -

's-Gravenhage, den 9den J uni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TRE UB. 

(Uil_qe_q. 16 Juni L917.) 

9 Jimi 1917. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 13 Mei 
1913 (Staatsblad n°. 180) houdende vast
stelling van bepalingen orntrent de inrich
ting van het Departement van Ko!onien. 
S. 459: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van l9 Mei 1917, 9de Afdeeling, n°. 33; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Mei 1917, n°. 63); · 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 6 J uni l\l17, 9de 
Afd., n°. 8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1 van Ons besluit van 13 Mei 1913 

(8taatsblad n°. 180), gewijzigd bij Ons besluit 
van 18 Januari 1917 (Staatsblad n°. 182), wordt 
nader gelezen als volgt: 

Het aantal burgerambtenaren in de rangen 
van Administrateur, Referendaris, Hoofdcom
mies, Commies, Adjunct-commies en Kletk, 
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bij het< Depa:rterrieiit van Kolonien bestaat uit 
ten hoogste : 

:4 ·Administrateurs, 
14 Referendari~een, 
13 Hoofdcorr:;mlezen, 
86 Commiezen, Adjunct~commiezen en 

Klerken. 
Onzen Minister van Koloniiin is belast met 

<le uitvoering van dit besluit, hetwelk in ii.et 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
~fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Juni 1917. 
WILHELMINA. 

1Je 'Ministe,• vari Kolonien, TH, B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 22 Juni 1917.) 

9 Juni 1917. BESLUIT, houdende beslissing dat: 
een raadsbesluit tot aankoop van grond 

in eene andere gemeente gelegen, voor 
goedkeuring vatbaar is, wanneer het be
lang der koopende gemeente daarmede 
gediend wordt, dit belang als geoorloofd 
is aan te merken en bet geldelijk offer niet 
bovenmatig is ; 

eene- te verwacbten vereeniging der 
beide gemeenten hierbij buiten beschou
wing'fmoet blijven. 

Met vernietiging van het besluit van Ged·. 
Staten van Zuidbolland, is bij bovengenoemd 
Kon. besluit alsnog goedkeuring verleend aan. 
het besluit van den gemeenteraad van 's-Gra
venbage van 7 Aug. 1916 ·tot aankoop van de 
in de gemeente Voorburg gelegen buitenplaats 
,,Vreugd en Rust", groot 91025 H.A., voor 
-den prijs van f 200.000, en tot wijziging van 
•de gemeentebegrooting voor 1916 in verband 
met <lien aankoop. 

Het Kon. besluit berust op de navolgende 
-overwegingen : 

dat de vatbaarbeid voor de goedkeuring van 
.het raadsbesluit hiervan afhangt, of kan wor-

. den aangenomen, dat het belang der gemeente 
''s-Gravenhage daarmede wordt gediend; dit 
beiang als een geoorloofd belang is aan te mer
lrnn, en het geldelijk offer van de gemeente ge
vergd, niet bovenmatig is; · 

dat B. en W. van 's-Gravenhage vooral aan 
,de naar hun meening te verwachten vereeniging 
van . de gemeente Voorbilrg met 's-Graven

·bage, in verband met de beboefte aan een open
baar park in bet toekomstige stadsgedeelte, b.et 
motief voor bun voorstel .tot aankoop bebben 
-ontleend; 

dat evenwel in den, tegenwoordigen stand 
-van bet vraagstuk niet s!E,cbts de wenscbelijk-
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heid, maar o.ok de wa~r.schijnlijkheid van een 
· U:itbreiding van de grenzen der gemeente.'s-Gra~ 
' venhage buiten dit geding staat ; ' · · · · - · 
. · dat echter in den gemeeriteraad bij de beraa.dc 
slaging over het voorstel omtrent de deugde. 
lijkheid van het aangevoerde motief van groot 
verschil·van gevoelen is gebleken' en niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld, of het raads
besbiit op dat motief berust dan wel veeleer· op· 
den wensch om de buitenplaats Vreugd ei1Rust; 
a.fgescheiden daarvan, in hoofdiaak te besteni: 
men tot openbaar wandelpark; 

dat inderdaad het belang van eerie gemeente 
als 's-Gravenhage afgesch~iden van een moge
lijke vergrooting van haar grondgebied, wordt 
gediend door ·het behoud van natuurschoon 
in hare omgeving, en ~;t h;t oog op het genot, 
dat hare ingezetenen daarvan zullen hebben; 
door de ·aanwezigheid van een openbaar park 
in de onmiddellijke nabijheid ·der gemeente ; 

dat het geldelijk ·offer van de gemeente gy
vergd met het oog, eenerzijds op dat belang, 
anderzijds · op de waarde van den· grond, niet. 
bovenmatig .kan worden geacht ; 

dat derhalve het raadsbesluit _voor goedkeu-. 
ring vatbaar is, tenzij met het oog op ·de van 
de. zijde van Voorburg ingebrachte bezwaren 
het belang van 's-Gravenhage als een niet ge
oorloofd belang zou moeten worden aan, 
gemerkt; 

dat die bezwaren voor een groot deel ont
leend zijn aan de bedenkingen, die de gemeente 
Voorburg heeft tegen hare vereeniging met de 
gemeente 's-Gravenhage ; 

dat echter geen redelijke grond is . aange
voerd, waarom door den aankoop van ,,Vreugd 
en Rust" die vereeniging, waartegen .in Voor
burg een krachtig ver~et zich openbaart, zou 
worden bevorderd ; 

dat ·daarover ook na dien aankoop door de 
bevoegde macht geheel vrij zal kunnen worden 
beslist; 

dat voorts de gemeente Voorburg ten on
rechte aanneeiut, dat zij door het overgaan van 
de buitenplaats Vreugd en Rust in den eigen
dom van de gemeente 's-Gra,;enhage, zal wor
den belemmerd in de verzorging van hare 
gemeentebelangen; 

dat :wel in het raadsbesluit is uitgesproken, 
dat die buitenplaats zal worden aangekocbt in 
hoofdzaak met de bestemming tot openbaar 
wandelpark, doch die bepaling slecht~ B. en W. 
van 's-Gravenhage bindt bij de uitvoering 
van bet raadsbesluit en wel niet in clezen zin, 
dat bij den aankoop een servituut van die strek
king op bet terrein ZOU moeten worden gelegd·, 
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maar. slechts· in dien zin, dat het gemeente- de raad van. beroep te Arnhem: te Zutphen 
bestuur als eigenaar de beschikking hebbende en te Almelo ; 
over het terrein, het voor zoover van hem_a_f- de raad van beroep te 's-Gravenhage,: te 
l)angt zal gebruiken in hoofdza.ak als open- Utrecht ; 
baar. park; de raad van beroep te Groningen : te Leeu·war-

dat indien de gemeente Voorburg mocht den en te Hoogeveen; 
oordeelen, dat haar belang medebrengt, dat het de raad van beroep te 's-Hertogenbosch: te 
geheel of eeu_gedeelte van dit terrein· bestemd Breda en te Middelburg; 
worde tot een zonder doeleinde, bijv. voor den de raad van beroep te Roermond : te Heerlen. 
aanleg van wegen of straten, dit•door h_aar kan 3. Het rechtsgebied van elken raad van be-
'lfOrden uitgedrukt in een uitbreidingsplan, roep omvat de navolgende provincien of deelen 
dat, als bet wettig is tot stand gekomen, tegen- van provincien : 
over de gemeente 's-Gravenhage dezelfde wette- 1. raad van beroep te Amsterdam : de pro-
1:ijke gevolgen zal hebben, als tegenover ied~r vincie Noord-Holland ; 
a.nder.eigen.aar, terwijl voorts ook de gemeente 2. raad van beroep te Rotterdam: het dee!. 
's-Gravenhage ·bij de uitoefening van haar van de provincie Zuid-Holland, dat niet behoort 
eigendomsrecht op dezelfde wijze als ieder ander tot het rechtsgebied van den raad van beroep 
eigenaar aan de verordeningen en de politie te 's-Gravenhage; · 
van-bet gemeentebestuur van Voorburg onder- 3. r.aad van beroep te Arnhem: 
worpen zal zijn.; A. eerste deel van het re.chtsgebied: het deel 
· dat om de a.angevoerde redenen ook de mee- van de. provincie _Gelderland, gevormd door de 
riing van Ged. Staten, dat de ligging van deze gemeenten: Arnhem, Rheden, Rozendaal. 
buitenplaats buiten de grenzen der gemeente · Wageningen, Ede, Renklim, Doorwerth, Zeve
's-Gravenhage op de vatbaarheid voor goed- ·naar, Herwen en Aerdt,' Pannerden, Duiven. 
keuring van den aankoop, invloed zou moeten Westervoort, Didam, Elst, Huissen, Bemmel. · 
bebben, niet kan worden onderschreven. Gent, Valburg, Kesteren, Heteren, Hemmen, 

(Gem.-stem.) Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Tiel, Maurik. 

11 Juni- 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, ·als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 van de 
Beroepswet en in art1kel 349 ,an de In
validiteitswet. S. 460. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op. de voordracht van Onzen :Minister van 

,Justitie van 21 Mei 1917, Afdeeling A. s., 
n°. 589; 

Gezien de a:r,ikelen 2, 12 en 78 van _de Be
roepswet en artikel 349 van.de Invaliditeitswet, 
alsmede artikel 40. van de wet van 1 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 358) tot wijziging van de Be
roepswet; 
· Den Raad van State gehoord (advies van 

5 Juni_l917 n°. 17)_; 
_ Gezien het nader rapport· van Onzen voor
noemden :Minister van 9 Juni 1917, Afdeeling 
A. S. no. 628; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Art. 1. Een raad van beroep zal gevestigd 

zijn in elk der na te melden gemeenten : 
~sterdam, Rotterdam, Arnhem, 's-Gra

venhage, Groningen, 's-Hertogenbosch en 
Roermond. 

2. Behalve ter standplaats houden.tevens op 
de navolgende zittingplaatsen terechtzittingen : 

Lienden, Zoelen, Wadenoijen, Ophemert, Waar
denburg, Varik, Est en Opijnen, Haaft.en, Her
wijnen, Vuren en Dalem, Geldermalsen, Buren,. 
Buurmalsen, Deil, Beesd, Culenborg, Beusi
chem, ·zaltbommel, Gameren, Zuilichem, Bra-• 
kel, Poederoijen, Kerkwijk, Nederhemert, Am
merzoden, Redel, Driel, Hurwenen, Rossum; 
Heerewaarden, Druten, Wamel, Dreumel, Ap-. 
peltern; Horssen, Bergharen, Ewijk, Nijmegen,. 
Beuningen, Wijchen, Batenburg, Balgoy, Over
asselt, Heumen, Groesbeck, Ubbergen, Millin-· 
D"en · 0 

B'. tweede deel van het rechtsgebied : bet ove
rige deel van de provincie Gelderland (zitting~ 
plaats Zutphen) ; 

C. derde deel van he.t rechtsgebied : de pro-. 
vincie Overijsel (zittingplaats Almelo) ; 

4. raad van beroep·, te 's-Gravenhage: 
. A. eerste deel van hPt rechtsgebied : }et deel van, 
de· provincie Zuid-Holland, gevormd door de 
gemeenten 's-Gravenbage, Loosduinen, Rijs-
w:ijk; Voorburg, Wassenaar,~ Leiden, Voor: 
schoteri, Zoeterwoude, Leiderdorp, Warmond,. 
Oegstgeest, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Noord-
wijkerhout, Noordwijk, Voorhout, Katwijk,. 
Rijnsburg, Valkenburg, Alphen, Aarlanderveen, 
Nieuwkoop, Zevenhoven, Nieuwveeri, ter Aar,. 
Oudshoorn,'Woubrugge, RUnsaterswoude, Lei
muiden, .Alkemade, Koudekerk, Hazerswoude. 
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Woerden, Rietveld, B6degraven, Zwamme:rdam, 
Lange Ruige Weide, -Hekendorp, Oudewater, 
Papekop, Waarder, Barwoutswaarder,- Zoeter
meer, Moercapelle, Bleiswijk, Bergschenhoek; 
Berke! en Rodenrijs, Zegwaard, Benthuizen, 
Stompwijk, Veur, Delft; Hof van Delft; Schip
luiden, Vrijenban, Pijnacker, Nootdorp, Naald
wijk, 's-Gravenzande, de Lier, ·Monster, .Wate
ringen; 

B. tweede deel van het rechtsgebied : de pro
vincie Utrecht (zittingplaats Utrecht); 

5. raad van· beroep te Groningen : 
A. eerste deel van het rechtsgebied : de prov:in

cie Groningen ; 
B. tweede deel van het rechtsgebied: de pro

vincie Friesland (zittingplaats Leeuwarden) ; 
C. derde deel van het rechtsgebied : de provincie 

Drente (zittingplaats Hoogeveen) ; 
6. de raad van beroep te 's-Hertogenbosch : 
A. eerste deel van het rechtsgebied : de provin

cie Noord-Brabant, met uitzondering van de 
gemeenten onder B genoemd ; 

B. tweede deel van het rechtsgebied ·_. het deel 
van de provincie Noord-Brabant gevormd door 
de gemeenten : Breda, Princenhage, Teteringen, · 
Ginneken en Bavel, Chaam, Rijsbergen,Zundert, 
Etten en Leur, Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen 
en Riel, Baarle-Nassau, Goirle, Hilvarenbeek, 
Diessen, Oosterhout, 's Gravenmoer, ·Dongen, 
Terheyden, Roosendaal en Nispen, Rucphen 
en Vorenseinde, Hoeven, Oudenbosch, Oud- en 
Nieuw-Gastel, Wouw, Bergen op Zoom, Hal
steren, Woensdrecht, Huibergen, Ossendrecht, 
Putte, Steenbergen, Dinteloord en Prinslap.d, 
Nieuw-Vossemeer, Zevenbergen, Klundert, Wil
lemstad, .Fijnaart en Heiningen, Standdaar
buiten, Geertruidenberg, Made en Drimmelen, 
Hooge en_ Lage Zwaluwe, Raamsdonk, Waspik 
(zittingplaats Breda); 

C. derde deel van het'rechtsgebied: de provin
cie Zeeland (zittingplaats Middelburg) ; 

7. de raad van beroep te Roermond: 
A. eerste deel van het rechtsgebied : de provin

cie Limburg behalve de gemeenten onder B 
genoemd; 

B. tweede deel van het rechtsgebied :· het deel 
van de provincie Limburg gevormd door de 
gemeenten Heerlen, Schaesberg, Nieuwenhagen, 
Eijgelshoven, Kerkrade, Voerendaa], Simpel
veld, Bocholtz, Wittem, Vaals, Slenaken, Noor
beek, Mheer, Gulpen, Mesch, Eijsden, St. Geer
truid, Rijckholt, Cadier. en Keer, Gronsveld, 
Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Maastricht, Heer, 
Margraten, · Wijlre, Schin op Geulle, Valken
l:iurg,. Oud-Valkenburg, Bemelen, Ambij, Berg 
en Terblijt, Houthem, Borgharen, Itteren, 

Bunde, Meerssen, Geulle, Ulestraten, Schim
mert, Hulsberg, Klimmen, Ubach over Worms, 
Wijnandsrade, Hoensbroek, Amstenrade,Bruns
sum, Schinveld,J abeek, Bingelrade·, Merkelbeek, 
Nuth, Schinnen,. Oirsbeek, Spaubeek, Beek, 
Elsloo, Stein; Urmond, Geleen, l\fonster-Geleen, 
Sittard, Broeksittard (zittingplaats Heerlen). 

4. Ter zittingplaats van eenen raad van be
roep worden ter terechtzitting die zaken be
handeld, welke daar zouden behandeld zijn, in
dien het deel van het rechtsgebied van den 
raad, waarin de zittingplaats is gelegen, het 
zelfstandig ressort van een daar gevestigden 
raad vormde. 

De voorzitter kan om bijzondere redenen, 
aan het belang van eene goede behandeling der 
zaak ontleend, en mits daartegen bij partijen 
geen bezwaar bestaat, bepalen, dat de zaak 
in eene andere gemeente (standplaats of zitting
plaats) ter terechtzitting zal worden behandeld, 
dan daa:,;-voor krachtens het vorige lid zou zijn 
aangewezen. 

De terechtzittingen ter zittingplaats worden 
·gehouden in het door Onzen Minister van Jus
titie aangewezen gerechtsgebouw. 

De voorzitter doet in de kennisgeving van den 
dag der behandeling van de zaak, die de grif
fier aan de partijen toezendt, de plaats van de 
behandeling vermelden. 

5. De zaken, ter zittingplaats op de terecht
zitting behandeld, worden ook daar in raad
kamer afgedaan. 

De mtspraak in deze zaken kan elders plaats 
vinden, mits de voorzitter ter terechtzitting, 
bij de mededeeling van den dag, tevens de plaats 
van de uitspraak vermeldt. 

6. De stukken betreffende zaken, welke op 
eene zittingplaats ter terechtzitting moeten 
worden behandeld, worden aldaar in het door 
Onzen Minister van Justitie aangewezen ge
rechtsgebouw gedurende den door de wet be

. paalden tijd ter kostelooze inzage van de be
langhebbenden in 0,fschrift nedergelegd. 

De tevens door Onzen Minister van Justitie 
aangewezen -griffier van een gewoon gerecht ter 
zittingplaats zorgt voor de nederlegging te 
zijner griffie in het aangewezen gerechtsge
·bouw. 

De griffier van den raad van beroep zendt 
de stukken tijdig aan den aangewezen griffier. 
Deze zorgt voor de terugzending. 

Om gewichtige redenen kan de voorzitter 
van den raad van beroep bepalen, dat alle of 
enkele oorspronkelijke stukken ter zittingplaats 
zullen worden nedergelegd. 

7. De voorzitter van een raad van beroep, 
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die ·ook buiten de standplaats zitting houdt, 
bepaalt, onder.goedkeuring van Onzen Minister 
van Justitiei op welke dagen en ureil de griffier 
van den· raad zich op de zittingplaa,ts . of de 
zittingplaatsen in het door ·c1ezen Miirister .aan
gewezen gerechtsgebouw zal bevinden ter ver
schaffing · van iillichtingen. 

8. Indien geen andere raad van beroep be
voego. is, behooren de in de Ongevallenwet- 1901 
en in de · Invaliditeitswet bedoelde zaken ter 
kennisnemiilt van den raad van beroep te 
's-Gravenhage. 

9. Van de ledi>n-werkgevers en -werklieden 
en hunne plaatsvervangers van de onderstaande 
raden van beroep warden benoemd : 

L voor, zoover betreft den raad van beroep 
te Arnherri : 

a. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie ·Gelderland·: 14 leden-werkgevers en 14 
ledeti-werklieden en even zoovele plaatsver
varigers uit de in die provincie gevestigden; 

b. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Overijsel: · 10 leden-werkgevers en 10 
leden-werklieden en even zoovele plaatsver
vangers uit de in die provincie gevestigden. 

2. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te 's-Gravenhage : 

a. door de Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland : 14 leden-werkgevers 
en 14 leden-werklieden en even zoovele plaats
_vervangers uit de in het onder die·n raad ressor
teerend deel der provincie gevestigden; 

b. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Utrecht: 10 leden-werkgevers en 10 
leden-werklieden en _even zoovele plaatsver
vangers uit de in die provincie gevestigden. 

3. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te Groningen : · 

a. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Groningen: 10 leden-werkgevers en 
10 leden-werklieden en even zoovele plaatsver
vangers uit de in die provincie gevestigden ; 

b. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Friesland-: 8 leden-werkgevers en 8 leden
werklieden en even zoovele plaatsvervangers 
uit de in die provincie gevestigden ; 

c. door de Gedeputeerde Staten van de pro: 
vincie Drente : 6 leden-werkgevers en 6 leden
werklieden en even· zoovele plaatsvervangers 
uit de in c.ie provincie gevestigden. 

4. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te 's-Hertogenbosch : 

a. door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Zeeland : 8 leden-werkgevers en 8 leden
werklieden en even zoovele plaatsvervangers 
uit de in die provincie gevestigden ; 

. b. · door de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Noord-Brabant: 16.leden-werkgevers en 
16 leden-werklieden en even zoovele plaats
vervangers uit de in· die provincie gevestigden. 

10. Indien een raad van beroep ook buiten 
de standplaats zitting houdt, draagt de voor
zitter zorg den ontwerp-rooster, in artikel 24 
der Beroepswet bedoeld, zoo iµ te richten, dat 
voor de verrichting van werkzaamheden op 
de stand-· of· zittingplaatsen zooveel mogelijk 
die leden-werkgevers en leden-werklieden 
(plaatsvervangers inbegrepen) warden aange
wezen, welke gevestigd zijn in het deel van het 
rechtsgebied, waarin de stand- of zittingplaats 
is gelegen. 

1-t. Onze besluiten van den Ssten December 
1902 (Staatsblad nos. 210 en 212) zijn ingetrdk
ken. 

12. De Gedeputeerde Staten stellen v66r 
1 December·. van het jaar, met wellrn einde de 
van kracht zijnde ledenlijsten van de raden van 
beroep ophouden te gelden, riieuwe leden
lijsten vast. 

Zij zenden aan den griffier van den raad van 
beroep onverwijld afschrift van de voor zijnen 
raad vastgestelde lijsten. De griffier geeft aan 
de leden en de plaatsvervangende leden van de 
benoeming kennis en zorgt, dat de lijsten on
verwijld in de Staatscourant geplaatst worden. 

Overgangsbepaling. 

13. Voor de eerste maal geschiedt de vast
stelling van de ledenlijsten overeenkomstig de 
nieuwe bepalingen v66r 16 Juli 1917. 

De Gedeputeerde Staten zenden aan Onzen 
Minister van Justitie onverwijld afschrift van 
de overeenkomstig het eerste lid va,n dit artikel 
vastgestelde ledenlijsten. Onze voornoemde 
J\'linister zorgt voor de kennisgeving aan de be
noemden en voor de plaatsing in de Staats
courant. 

Slotbepaling. 

14. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 16 Juli 1917. 

Onze Minister van Justitie is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage; den llden Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, B. ORT, 

(Uitgeg. 14 Juni 1917.} 
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11 Juni 1917. · BESLUIT, tot w1jzigmg en aan
vulling van !:>et Koninklijk besluit van 
26 Januari 1903 .(Staatsblad n°. 38), tot. 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van hestuur, al,, bedoelG in de artikelen 41 
en 76 der Beroepswet. • S. 461. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
JU:stitie van 21 Mei 1917, Afdeeling A. S., 
no. 589; 

Gezien de artikelen 41 en 76.van de Beroeps
wet en ·artikel 40 van de wet van 1 Mei· 1917 
(Staatsblad, no. _358), tot wijziging van de .Be
roepswet; 

D.en Raad van State. geboord (adv:ies van 
5 Juni 1917 n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juni 1917, Afdeeling 
A. S., n°. 628 ; 

Hebben goedgevonden en versta·an 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit vari den 26sten Ja

·nuari 1903 (Staatsblad n°. 38) wordt het op
schrift gelezen : 

Van de wijze van beeediging vandevoorzitters, 
de griffiers, de leden-werlcgevers, .. de leden
werlclieden van de raden van beroep en hunne 
plaatsvervangers, alsmede van de beeedigde 
lclerlcen bij den Gentralen raad van beroep en 

de raden van beroep. 
Art. II. Het eerste.lid van·artikel 5 van Ons 

voormeld besluit wordt gelezen : 
Is de plaats, door den voorzitter voor de beee

diging _bepaald, gelegen buiten de gemeerite, 
waar de raad van beroep is gevestigd, dan 
hebben de voorzitter en de· griffier aanspraak 
op schadeloosstellirig voor . ·reis- en verblijf
kosten overeenkomstig de bepalingen, welke 
door Ons, ter regeling van de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten, wegens reizen. voor 
's Rijks dienst zijn of nader zullen worden vast
gesteic:t. 

Art. III. Achter artikel 5 van Ons voor-meld 
besluit wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidend: 

Artilcel 5a .. ·Alvorens hunne betrekking te 
aanvaarden, leggen de beiiedigde klerkeri ter 
griffie in handen van den voorzitter van het 
college den eed of de belofte af, dat zij hetgeen 
zij als zoodanig te weten komen, niet verder 
bekend zullen. maken dan voor de uitoefening 
hunner betrekking noodig is, tenzij .- onver
minderd het geheim der raadkamer. - h~nne 
verklaring als getuige of deskundige volgens 
de wet mocht worden gevorderd. 

Door bet afleggen van· eed of belofte aan
·vaarden zij ·tevei1s hunne betrekking. 

Zij voeren den titel van waarnemei:{d griffier. 
Art. IV. Artikel 11 van Ons voormeld .besluit 

wordt gelezen : 
· Het lid of plaatsvervangend lid ingevolge op

· roeping voor den voorzi tter verscheneh, · heeft 
aanspraak op schadeloosstelling voor reis- en 
verbl:ijfkosten overeenkomstig d,:, bepalingen, 

.welke door Ons, ter regeling van de vergoeding 
·van reie- en verblijfkosten; wegens reizen voor 
's Rijks dienst zijn of 'nader zullen 'worden vast-
gesteld. · 

Art. V. In bet tweede lid van artikel 18 
van Ons vocirmeld besluit worden de woorden 
,,waarin het college is gevestigd". gelezen : 
,,waarin de terechtzitting wordt gehouden". 

. Art. VI. Artikel 38. van 'Ons voormeld hesluit 
wordt gelezen: 

Het lid of het plaatsvervangend lid vari den 
raad van beroep, ingevolge eene oproeping als 
bedoeld in bet eerste lid van ar~ikel 35 of het 
tweede lid van artikel 36 voor den Centralen 
raad van_ beroep verschenen, heeft aanspraak 
op schadeloosstelling voor reis- en verblijfkos
ten, overeenkomstig de bepalingen; welke door 
Ons, ter- regeling· van de vergoeding van reis
eri verblijfkosten, wegens reizen ~oor 's Rijks 
dienst zijn of nader zullen warden vastgesteld. 

Art. VII. In· artikel 48 van ·ons· voormeld 
besluit wordt het woord ,,griflier" gelezen : 

,,griflier, plaatsvervangenden gri:ffier of be·
eedigden klerk ter griffie". 

Art. VIII. In artikel 50 van Ons voormeld 
besluit worcl.en de woorden ,,den griffier of 
plaatsvervangende grifliers" en de woorden : 
,,de griffier en plaatsvervangende grifliers" 
onderscheidenlijk gelezen : 

,,den griflier, de 'plaatsvervangende grifliers 
·of de beeed1gde klerken ter gnflie" en ,,de 
griffier, de plaatsvervangende griffiers en de 
beeedigde klerken ter griffie". · 

Art. IX. Het opschrift van het Vierde hoofd-
stuk van Ons voormeld besluit wordt gelezen : 

Van de griffiers, substituut-griffiers, plaatsver
vangende griffiers, beeedigde lclerlcen t_er. 
griffie, schrijvers; hulpschrijvers en bedienden. 
Art. X. Het opschrift van de Eerete afdeeling 

van het Vierde hoofdstuk van Ons voormeld 
besluit wordt gelezen : 
Van de griffiers, substituut-griffiers, plaatsver
vangende griffiers en beeedigde klerlcen ter griffie. 

Art. XI. In het eerste lid van artikel 62 
van Ons voormeld besluit worden de woorden 
,,substituut-griflier" en ,,plaatsvervangenden 
griffier" onderscheidenlijk gelezen : 
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,,substituut-griffier of beeedigden klerk ter 
griffie" en ,,plaatsvervangenden griffier of be
.eedigden klerk ter griffie". 

Art. XII. Artikel 63 van Ons voormeld be
sluit wordt gelezen: 

Het is den griffiers, substituut-griffiers en 
beeedigden klerken ter griffie verboden als ge- , 
machtigden of raadslieden op te treden in 
twistgedingeµ, waarvan de Centrale Raad van 
Beroep en de raden van beroep kennis nemen. 

Art. XIII. In artikel 64 van Ons voormeld 
besluit wordt het woord ,,substituut-grrffiers" 
en het woord ,,substituut-gr:iffier" telkens onder
scheidenlijk gelezen : 

,,substituut-griffiers en beeedigde klerken ter 
griffie" en ,,substituut-griffier of beeedigden 
klerk ter griffie". 

Art. XIV. De Tweede Aideeling van het 
Vierde hoofdstuk van Ons voormeld besluit 
wordt, met inbegrip van het opschrift, ver
vangen door het navolgende: 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de bedienden. 
Art. 65. Tot concierge, bode of knecht zijn 

benoembaar : 
1. zij, die den vollen ouderdom van 21 jaren 

bereikt en dien van 40 jaren niet overschreden 
hebben; 

2. zij, die den vo!len ouderdom van 50 jaren 
niet overschreden hebben en ten minste 10 jaren 
in staatsdienst hebben doorgebracht 9£ eene ge
meentelijke betrekking hebben bekleed, waar
aan het recht op pensioen verbonden is. 

Wanneer bij den Centralen Raad van Beroep 
.of bij eenen Taad van,beroep eene vacature van 
bediende is ontstaan, doet de Centrale Raad van 
Beroep of de voorzitter van den raad van be
roep binnen eene :rµaand daarna eene Jijst van 
aanbeveling van drie personen, dingende naar 
de opengeva!len betrekking, aan Onzen Minister 
van Justitie toekomen. 

Bij de aanbeveling worden overgelegd be
•treffende e!ken aanbevolene : een extract uit het 
geboorteregister en eene verklari~g van een 
geneeskundige, houdende dat de belangheb
bende lichamelijk geschikt is voor de betrek
king, voor de vervulling waarvan hij in aan
merking wenscht te. komen. 

Art. 66. Dezelfde perso,on kan tegelijkertijd 
meer dan een der in artikel 65 genoemde be.
trekkingen bekleeden. 

Het uitoefenen van een beroep zonder ver
Jof van den voorzitter van het college is den 
bedienden verboden. 

Onze Minister van Justitie ontvangt terstond 

ber:icht van het verleend verlof ; hij is bevoegd , 
het te a!len tijde in te trekken. 

Art. 67. De jaarwedden van de bedienden 
bedragen: 

a. voor hen, die werkzaam zijn bij den Cen
tralen Raad van Beroep en de raden van beroep 
te Amsterdam en te Rotterdam : 

voor de concierges ten minste f 800 en ,ten 
hoogste f 950 ; 

voor de boden ten minste f 800 en ten hoogste 
f 1000; 

voor de knechts (portiers daaronder begrepen) 
ten minste f 600 en ·ten hoogst'e f 800 ; 

voor hen, die meer dan eene dezer betrekkin
gen bekleeden, ten minste f 1000 en ten hoogst,e 
f 1200; 

b. voor hen, die werkzaam zijn bij de overige 
raden van beroep : 

voor de concierges en de boden ten rninst!') 
f 700 en ten hoogste f 900 ; 

voor de knechts (portiers daaronder begre
pen) ten minste f 600 en ten hoogste f 700 ; 

en voor hen, die me·er dan eene dezer bettek
kingen bekleeden, ten minste f 900 en ten hoog
ste f 1100. 

Aan de concierges kan, boven hunne wedde, 
het genot van vrije woning en vrij gebruik van 
vuur en Jicht worden toegekend. 

Art. 68. De aanvangsjaarwedden van de be
dienden, bedoeld in het voorgaande artikel, 
worden voor iedere 2 jaren, die zij in dienst 
zijn of geweest zijn, verhoogd met f 50, totdat 
de voor de betrekking, of tegelijkertijd bekleede 
betrekkingen, vastgestelde hoogste wedde _be
reikt zal zijn. 

In bijzondere geva!len kan b1j' de aanste!ling 
eene hoogere clan de aanvangsjaarwedde 
worden toegekend. De a!dus bij de aanste!ling 
verkregen bezoldiging · wordt voor de toe
kenning van verdere per:iodieke ·verhoogingen 
beschouwd als verkregen door regehnatige pe
riodieke verhooging na den daarvoor gevotder
den diensttijd. 

Gaat de benoerning in op een anderen dan 
den eersten dag van een kalenderkwartaal, dan 
warden de gestelde tijdvakken geacht aan te 
vangen met den eersten dag van het onrniddel
lijk daarop volgende kwartaal. 

Art. 69. Voor de toepassing der Burgerlijke 
Pensioenwet wordt het genot van vrije woning 
inet vrij gebruik van vuur en licht 'door Onzen 
Minister van· Justitie begroot op eene waarde 
van ten hoogste f 300. 

Art. 70. De boden zijn in hunne ambtsbe
trekking oridergeschikt aan den voorzitter en 
verrichten werkzaamheden ten behoeve van 
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den inwendigen dienst van het college, waarbij 
·zij zijn aangesteld. 

Ter terechtzitting roept de bode, door ·den 
yoorzitter daartoe aangewezen, de te behan-· 
<lelen zaken in de vastgestelde volgorde op. 

In geval van ontstentenis van den bode 
worden de aan dezen opgedragen werkzaam
.heden verricht door den concierge of den knecht. 

Art. 71. Behoudens de gevallen, waarin de 
-concierge of de knecht optreedt ter vervanging 
Yan den bode, verrichten beiden werkzaam
.heden ten behoeve van den huishoudelijken 
dienst van het college, waar bij zij zijn aangesteld: 

Zij zijn in hunne ambtsbetrekking onderge
schikt aan den voorzitter, die hunnen dienst en 
hunne werkzaamheden regelt. 
· Art. 72. Voor zooveel noodig kunnen tijde
lijk personen in dienst worden genomen ais con
-cierge, bode of knecht door den voorzitter van 
den Centralen Raad van Beroep of van een 
raad van beroep. 

Hunne belooning wordt gekweten uit de 
j aarlijksche · toelage voor kleine onkosten, aan 
het college verleend. 

DERDE AFDEELING. 

Van de rijksklerken en hulpschrijvers. 

Art. 72a. De schrijvers bij .den Centralen 
Raad van Beroep en de raden van beroep 
yoeren den titel van rijksklerken. 

Zij worden benoemd, ·voor zoover den Cen
tralen Raad van Beroep aangaat, op eene aan-· 
beveling van <lit college, en voor zoover de 
raden van beroep betreft, op eene aanbeveling 
van den voorzitter van den betrokken raad. 

Art. 72b. Tot rijksklerken bij den Centralen 
Raad van Beroep en de raden van beroep zijn 
benoembaar 'zij, die: 

1. den vollen ouderdom van 21 jaren b_e
reikt ·en dien van 40 jaren nog niet overschre
den hebben en voor het ambt van ruksklerk 
ook lichamelijk geschikt worden geacht ; · 

2. ten minste 2 j aar op een griffie van eeri 
der gerechten, in den aanhef van dit artikel ge
noemd, of ·op een griffie of een parket van een 
der burgerlijke gerechten als hulpschrijver 
hebben gewerkt; 

3. voor zoover de rijksklerken der eerste 
klasse aangaat, voldaan hebben aan het· o'nder
zoek, dat voor de rijksklerken dier klasse ter 
griffie of ten parkette bij de burgerlijke ge
rechten door Onzen Minister van Justitie, 
krachtens art. 28, onder 3, van het -Reglement 
n°. IV op de organisatie en de dienst der Deur
waarders en verdere regtsbectienden wordt be-
paald. · 

In bijzondere gevallen kan van de bepaling 
onder 2 van dit artikel worden afgeweken. 

Art. 72c. De rijksklerken bij den Centralen 
Raad v;i,n Beroep en cle raden van beroep zijn 
verdeeld in twee klassen. 

De jaarwedde der rijksklerken van de 
tweede klasse bedraagt f 600 en wordt ver
hoogd na een diensttijd als rijksklerk van deze 
klasse van: 

2 jaar tot op f 700 ; 8 jaar tot op f 1000; 
4 ., 800; 10 ,, ,, 1100 . 
6 ,, 900; 
In bijzondere gevallen kan bij de aanstelling 

eene hoogere dan de aanvangsjaarwedde worden 
toegekend. Aan die bi{ de aaristelling verkre
gen wedcl.e -is de bij het vorig lid bepaalde 
diensttijd verbonden voor het verkrijgen van 
verdere weddeverhooging. 

De jaarwedde van de rijksklerken van de 
eerste klasse bedraagt f 900 en word t verhoogd na 
een diensttijd als rijksklerk van deze klasse van: 

2 jaar tot op f 1000; 
4 1100; 
6 HOO; 
8 1300: 

10 1400; 
12 1500. 

In bijzondere gevallen kan deze laatste wedde, 
na een diensttijd van ten minste 14 jaar, traps
gewijze verder verhoogd worden tot op f 1800. 

Gaat de benoeming in op een anderen dan 
den eersten <lag van een kalenderkwartaal, dan 
worden de gestelde tijdvakken geacht aan te 
vangen met den eersten dag van het onmiddel
lijk daarop volgende kwartaal. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
als diensttijd mede aangemerkt dienstjaren, 
onderscheidenlijk als tweede of eerste klerk bij 
den Centralen Raad van Beroep of een raad 
van beroep v66r 16 Juli 1917 vervuld. 

Art. 72d. · Aan de rijksklerken bij den Cen
tralen Raad van Beroep en de raden van beroep 
te Amsterdam en te Rotterdam, cloor Onzen 
Minister van Justitie als bureelchef aangewezen, 
kan eene toelage worden verleend van ten hoog: 
ste f 250. 

· Art. 72e. De bevordering tot rijksklerk der 
eerste klasse kan geschieden, nadat de beambte 
gedurende ten minste 6 jaren als Rijksklerk 
der tweede klasse is werkzaam geweest. Is hij 
!anger dan 6 jaren werkzaam geweest, dan 
wordt hem bij zijne bevordering toegekend de 
jaarwedde d'er eerste klasse, in bedrag volgende 
op het tedrag der jaarwedde door hem in de 
tweede klasse verkregen. 

Aan de bij de bevordering verkregen 'jaar-
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")Vedde is, ter vhkrijging van verdere wedde
verhooging, verbonden de diensttijd, .daarvoor 
bij artikel 72c, vierde lid, bepaald. 

In bijzondere. gevallen kan de bevordering 
tot de eerste klasse, ook na korter dan 6 jaar 
diensttijd in de tweede klasse, of de benoeming 
tot de eerste klasse dadelijk, bij . eerste aan
stelling, geschieden. Daarbij ka,n eene hoogere 
dan de aanvangsjaarwedde worden toegekend, 
in welk geval het vorige lid van toepassing is. 

Bij de beoordeeling der gevallen van bevor
dering en benoeming tot de eerste klasse zal 
in het bijzonder zijn te letten op den aard en 
omvang der te verrichten werkzaamheden. 

Art. 72/. ;De rijksklerken bij den Centralen 
Raad van Beroep en de raden van beroep zijn 
in hunne ambtsbetrekking ondergeschikt aan 
den griffier bij het college, bij .hetwelk zij. zijn 
aangesteld. 

Hun dienst en hunne werkzaambeden worden 
door den betrokken griffier geregeld. 

Onverminderd het voorschrift van art. 3 
van het Koninklijk besluit van 5 November 
1851 (Staatsblad n°. 141), is het hun verboden 
nevens hun ambt eenig ander beroep uit te 
oefenen zonder verlof van den voorzitter. 

Onze Minister van Justitie ontvangt terstond 
bericbt van het verleend verlof ; hij is bevoegd 
het te allen tijde in te trekken. 

Art. 72g. Met machtiging van Onzen Minister 
van Justitie en op de door dezen te bepalen 
maandelijksche belooning, kunnen voor zooveel 
noodig, door den Centralen Raad van Beroep 
en de voorzitters van de raden van beroep hulp
schrijvers tijdelijk, op eene aanbeveling van den 
griffier, in dienst worden genomen ; zij kunnen 
door hen worden geschorst en ontslagen. 

De hulpschrijvers zullen bij benoeming den 
ouderdom van J.6 jaren moeten bereikt en dien 
van 40 jaren niet mogen overschreden hebben. 

Aan hen wordt eene aanstelling in tijdelijken 
dienst uitgereikt, vermeldende hun naam en 
voluit geschreven voomaam, hunne geboorte
dagteekening en de dagteekening van hunne 
indiensttreding, alsmede het bedrag hunner 
maandelijksche belooning. 

Van elke, door Onzen Minister van Ju.•titie 
vooraf goed te keuren verhooging van belooning 
wordt aan hen een scl,riftelijk bewijs verstrekt. 

Van de aanstelling en van het bewijs der ver
hooging van belooning, alsmede van de be
schikking van ontslag wordt aanstonds aan het 
Departement van Justitie een gewaa=erkt 
afschrift ingezonden. 

Art. 72h. De hulpschrijvers zijn aan den be
trokken griffier ondergeschikt. 

Hun diensttijd wordt naar den· eisch der te 
verrichten werkzaamheden geregeld. 

VIERDE AFDEELING. 

Bepalingen aan de· bedienden, rijksklerken en 
hulpschrijvers gemeen. 

_ Art. 72i. De bedienden en rijksklerken zijn 
yerplicht te wonen in de gemeente, waar het 
college gevestigd is, bij hetwelk z_ij zijn .benoemd. 

Art. 72j. Zij mogen hetgeen zij als zoodanig 
te weten komen, niet __ verder bekend maken 
dan voor de uitoefening van hun ambt noodig 
ts, tenzij hunne verklaring als getuige of des
kundige volgens de wet uiocht worden ge
vorderd; 

Zij mogen geene giften of geschenken aan
nemen van partijen, hunne gemachtigden of 
raadslieden. 

Zij mogen niet ter terechtzitting als gemach
tigden of raadslieden van partijen optreden. 

Art. 72k. De bedienden en rijksklerken 
kunnen ook buiten bun verzoek in het belang 
van den dienst worden verplaatst. 

In geval van verplaatsing genieten zij ver
goeding van verpla,atsingskosten tot het be
drag, door Onzen Minister van J1,1Stitie te be
palen. 

Art. 72l. De bedienden en rijksklerken 
hebben aanspraak op een jaadijkscb verlof van 
14 achtereenvolgende dagen. 

Behalve dit jaarlijksch verlof wordt slechts 
in buitengewone gevallen en om zeer dringende 
redenen verlof verleend. 

Het yerlof wordt verleend door den ambte
naar, aan wien zij in hunne ambtsbetrekking 
ondergeschikt zijn en op den (loor hem te be
palen tijd. 

Zonder verlof mogen zij niet afwezig zijn_ 
Verloven voor langer dan 6 weken worden 
verleend door Onzen Minister vap. Justitie. 

In geval van ziekte 9f ongesteldheid · geven 
zij hiervan ten spoedigste kennis aan hem, 
aan wien zij in hunne ambtsbetrekking onderge
schikt zijn. 

Art. 72m. Indien een bediende of rijksklerk 
wegens ziekte verlof geniet, of zonder in het 
genot van verlof te zijn, door ziekte verhinderd 
wordt, zijn ambt waar te nemen, komen de on
ve=ijdelijke kosten, aan zijne vervangmg 
verbonden, voor de eerste 6 ·weken ten laste 
van het Rijk ; daama kunnen zij te zijnen laste 
worden gebracht. 

Art. 72n. Indien een bediende of rijksklerk 
gedurende een jaar verhinderd is geweest zijne 
betrekking waar te nemen, of gedurende een 
jaar wegens ziekte verlof heeft genoten, e_n nog 
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geen tennen best::ian voor ontslag, kunnen Wij 
bepalen, met welk bedrag zijne bezoldiging zal 
worden verminderd. · 

. Art. 720. De tijd, gedurende welken krach
tens wettelijk voorschrift verlof wordt genoten 
ter' vervulling van militairen dienstplicht, 
komt van rechtswege in aanmerking als dienst
tijd, geldig voor de. toekenning van periodieke 
weddeverhoogingen. 
· Als diensttijd in den zin_ van het eerste lid 
b!ijft buiten aanmerking de tijd, gedurende 
welken de bediende of rijksklerk als zoodanig 
is geschorst, alsm\lde die buiten bezwaar van 
's Rijks schatkist met verlof doorgebracht, in
dien het verlof !anger dan een jaar _achtereen
volgens heeft geduurd, of verleend is op een 
vrijelijk door den bediende of rijksklerk gedaan 
verzoek in zijn persoonlijk belang. 

Wij behouden Ons n·ochtans voor om in de 
gevallen, waarin een verlof !anger dan een jaar 
achtereenvolgens in 's Rijks belang verleend 
wordt, te bepalen, ·dat de tijd van het verlof 
als diensttijd in den zin van het eers'te lid in 
aanmerking zal komen. 

Art. 72p. De bedienden en rijksklerken 
kunnen wegens het niet-naleven van eenig 
voorschrift of gebrek aan ijver, plichtverzuim 
of onwaardig of onbehoor!ijk gedrag in of buiten 
dienst, door hem, aan wien zij in hunne ambts
betrekking ondergeschikt zijn, worden ge-
straft met : · 

a. schriftelijke berisping ; 
b. ontneming van _aanspraak op verlof, of 
c. op de wedde in te houden geldboete van 

ten hoogste f 25. 
De strafoplegging heeft plaats_ bij met rede'

nen omkleede beschikking, gedurende 14 dagen 
na de mededeeling onderworpen aan beroep op 
Onzen Minister van Justitie. 

De strafoplegging kan door Onzen Minister 
van Justitie ambtshalve vernietigd w:orden. 

Art. 72q. Indien de bovenvermelde tekort
komingen van zeer ernstigen aard zijn, kunnen 
de bedienden en rijksklerken door Onzen Mi
nister van Justitie worden gestraft met : 

a. voortdurende of tijdelijke uitshiit:i.rig van 
perio"dieke verhooging van wedde ; 

b. . terugplaatsing naar eene lagere k!asse ; 
c. schorsing, of 
d. ontslag. 
De strafoplegging heeft plaats bij met redenen 

omkleede beschikking, gedurende 30.dagen na 
de mededeeling onderworpen aan beroep op Ons. 

Art. 72r. Onvenninderd de voorschriften be
treffende de opwachtgeldstelling, wordt aan 
bedienden en rijksklerken ontslag verleend : 

a. op hun 1ierzoek; 
b. met het einde van het kalenderjaar, 

waarin zij den vollen ouderdom van. '65 jaar 
bereikten; 

c. wegens opheffing der betrekking, en 
d. wegens gemis aan of ver!ies van de noo

dige geschiktheid of bekwaamheid voor de ver
vulling of de verdere vervulling van hun ambt. 

Art. 72s. Ontslag wegens gemis aan of ver
lies van de noodige geschiktheid of bekwaam
heid voor de vervulling van het ambt en ver
plaatsing buiten verzoek geschieden bij met 
redenen omkleede beschikking,· gedurende 
dertig dagen na de mededeeling onderworpen 
aan beroep op Ons. 

Art. 72t. De bediende of rijksklerk, die ge
durencle 14 clagen zoncler. bekencle wettige 
reden zijn ambt niet waarneemt, wordt ge
acht zijn ontslag·te hebben aangevraagd. 

Art. 72u. De bepalingen van de artikelen 72i, 
72j, 72k, 72m, 72n, 720 en 72t vinden' overeen
komstige toepassing op de hulpschrijvers. 

Art. XV. Artikel 76 van Ons voormeld be
sluit is ingetrokken. 

Overgangsbepalingen. 
Art. XVI. In geval van benoeming van-hen, 

die tot aan de inwerk:ingtreding van dit besluit 
als schrijver of bediencle bij een Raad van Be-· 
roep werkzaam waren, tot eene der betrekkingen 
genoemd in de artikelen 28 en 29 der wet van 
1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358), tot wijziging 
van de ·Beroepswet, blijven de bepalingen om
trent de vereischten van benoembaarheid tot 
de daarin bedoelde betrekkingen buiten toe. 
passing. 

Art. XVII. Benoembaar tot rijksklerk bij den 
Centralen Raad van Beroep of bij eenen raad 
van beroep zijn, niettegenstaande zij den leef
tijd van veertig jaren overschreden hebben: 

1. zij, die tot rijksklerk ter gri:ffie of ten par
kette van een burgerlijk gerecht lienoembaar 

zijn; 
2. zij, die voor de inwerkingtreding van 

dit besluit !anger dan twee jaar tijdelijk .als 
schrijver werkzaam geweest zijn bij den Cen
tralen Raad van Beroep of bij eene raad van 
beroep. 

Benoembaar tot rijksklerk der eerste klasse 
bij den Centralen Raad van Beroep of eenen 
raad van beroep zijn, ook al bezitten zij met het 
getuigschrift dat ·zij met goed gevolg hebben 
voldaan aan het onderzoek, bedoeld in artikel 
72b van Ons gewijzigd besluit van den 26sten 
Januari• 1903 (Staatsblad n°. 38) : 

1. zij,_ die voor de inwerkingtreding van dit 
besluit !anger dan. twee jaren .. tijdelijk als 
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schrijver bij den Centralen Raad van Beroep of 
eenen raad van beroep werkzaam geweest zijn; 

2. zij, die· voor de inwerkingtreding van dit 
besluit als tweede klerk bij den Centralen Raad 
van Beroep of eenen raad van beroep werk
zaam geweest zijn ; 

3. zij, die tot rijksklerk der eerste klasse ter 
griffie of ten parkette van een burgerlijk gerecht 
benoembaar zijn. 

Art. XVIII. Indien een bed1ende, die voor de 
inwerkingtreding van dit besluit bij eenen raad 
van beroep werkzaam was, als zoodanig her
plaatst wordt bij een burgerlij)- gerecht of bij 
een parket van zulk een gerecht, bij een krijgs
raad van de landmacht, den zeekrijgsraad 
binnen het Rijk in Europa of het Hoog Militair 
Gcrcchtshof of een parket van een dezer ge
rechtcn, kan bjj de aanstelling het aantal dienst
jaren bepaald worden, dat hij ter berekening 
van zijne wedde geacht zal worden in zijne nieu
we betrekking te hebben. 

Art. XIX. Bij de eerste benoeming van schrij
vers en bedienden vereischt in verband·met de 
invoering der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 
358), blijven de artikelen 65, 2de lid, en 72a, 2de 
lid, van Ons gewijz1gd besluit van.den 26sten 
Januari 1903 (Staatsblad b 0 • 38) bniten toepas
sing. 

Art. XX. Bij de inwerkingtreding van dit 
besluit worden de tweede klerken en de eerste 
klerk bjj den Centralen Raad van Beroep onder
scheidenlijk beschouwd als te zijn aangesteld 
als rijksklerk van de tweede klasse en als rijks
klerk van de eerste klasse .. 

Art. XXI. Op h<'n, die voor de inwerking
treding van dit besluit hetzij als schrijver, hetzij 
als bediende werkzaam zijn geweest bij den 
Centralen ·Raad van Beroep of eenen raad van 
beroep en tot op den dag_ dier inwerkingtreding· 
een beroep uitoefenden,. blijven, zoolang zij na 
die inwerkingtreding in dezelfde of eene over
eenkomstige betrekking werkzaam zijn, de be
palingen van artikel 66, 2de en 3de lid, en van 
artikel 72/, 3de en 4de lid, van Ons gewijzigd 
besluit van den 26sten Januari 1903 (Staats
blad n°. 38) buiten toepagsing. 

Art. XXII. Met afwijking van den regel, ge
steld onder b van artikel 72r van Ons gewijzigd 
besluit van den 26sten Januari 1903 (Staatsblad 
n°. 38), kunnen zij, die op den dag der inwer
kingtreding van <lit besluit den leeftij~ van ten 
minste 63 jaar bereikt hebben, al of niet na her
plaatsing overeenkomstig de artikelen 28 ew29 
der wet van 1 Mei.1917 (Staatsblad n°. 358) tot 
wijziging van de Beroepswet, in dienst worden 
ge!10uden tot .1 .Jannari 1920. 

Slotbepaling. 

Art. XXIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 16 Juli 1917. 

Onze Minister van Justitie is belast niet de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal _worden ge
plaatst en waarvan af~chrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 14 Juni 1917.) 

ll Juni 1917. BESLUIT, tot wijziging van bet 
Konmklijk besluit van 12 December 1902 
(Staatsblad n". 218) tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 40 van ae Beroeps
wet. S. 462. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 21 Mei 1917, Afdeeling A. S., 
no. 589; 

Gezien artikel 40 van de Beroepswet en 
artikel 40 van de wet van 1 Mei 1917 (Staats
blad no. 358) tot wijziging van de Beroepswet; 

Den Raad van _State gehoord (advies van 
5 Juni 1917 n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzrm voor
noemden Mmister van 9 Juni 1917, Afdeeling 
A. S., n°. 628; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : . 
Art. I. In artikel 5 van Ons besluit van den 

12den December 1902 (Staatsblad n°. 218) tot 
vaststelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 40 der Be
roepswet, worden de woorden : ,, waarin de 
raad van beroep is gevestigd" gelezen : ,, waarin 
de bijeenkomst wordt gehouden." 

Art. II. In het eerste lid van artikel 6 van 
Ons voormeld besluit worden de woor.den : 
,,waarin de raad van beroep is· gevestigd" ge
lezen: ,,waarin de bijeenkomst wordt gehou
den". 

Slotbepaling. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 16 Juli 1917. . 

Onze Minister van Just1tie is belast met de 
uitvoering van dit bcs!uit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
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_geplaatst en waarvan afschrift zal worden g:e
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en ~an 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 14 ,Juni 1917.) 

11 Juni 1917. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 26ste,1 Febru
ari 1903 (Staatsblad no. 80) tot vastst.elling 
van eenen algemeenen ._ maatregel van be
stuur als bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 
ll8 der Beroepewet en tot regeling der 
vergoeding voor re,s- en verblijfkosten van 
leden-commissarissen en van ambtenaren, 
die zich krachtens die wet voor plaatselijk 
onderzoek naar elders moeten begeven, 
gelijk dit be,Juit laatstelijk gewijzigd is 
bij Koninklijk besluit van 29 September 
1908 (Staatsblad n°. 3C6). S. 463. 

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

Justitie en van Waterstaat van 21 Mei 1917, 
Afdeeling A. S., n°. 589; 

Gezien de. artikelen 39, 57 en 118 van de 
Beroepswet en artikel 40 van de wet van l.Mei: 
1917 (Staatsblad n°. 358) tot wijziging der Be
roepswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juni 1917 n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
, -noemde Ministers van 9. Juni 1917, Afdeeling 
·A. S., n°. 628; 

Hebben goedgevonden ea· verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het eerste lid van artikel 12 van Ons be
slmt van den 26sten Februari 1903 (Staatsblad 
n°. 80), gelijk dit, besluit laatstelijk gewijzigd i~ 
bij Ons besluit van 29 September 1908- (Staats
blad n°. 306) worden de woorden: ,,in: wiens 
kring het college zetelt", g~lezen : ,,in wiens 
kring het college eene stand- of zittingplaats 
heeft". 

Slotbepaling. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
16 Juli 1917. · 

O:q.ze Ministers van Justitie en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal word.en geplaatst en: waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Al-

gemeene Rekenkamer en aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den llden Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 14 Juni 1917.) 

13 Jnni 1917. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent de jaarwedden van de leden en 
den griffier van en de substituut-griffiers 
bij den centralen raad van beroep en van 
de voorzitters en griffiers van de. raden van 
beroep. S. 464. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mmister van 

Justitie van den 11 Juni 1917, Afdeeling A. S. 
no. 660; 

Gezien artikel 63, eerste lid, van de Grond
wet, artik~l 6 van de Beroepswet. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De aanvangsjaarwedden van de leden 

en den griffier van en de· substituut-griffiers bij 
den centralen raad van beroep en van de voor
zi tters en de griffiers van de rad en van beroep 
worden vastgesteld als volgt : 

Centrale raad van beroep : 
Voorzi tter f 5000 ; 
Oncter-Voorzitter 4500; 
Lid . . . . . . 4000; 
Griffier . . . . . 3500 ; 
Substituut-Griffier . 2400. 

Raden van beroep te Amsterdam en te Rot
terdam: 

Voorzitter. . . . . . . . 
Griffier . . . . . . .. . . 

Overige raden van beroep : 
Voorzitter. . . . . . . . 
Griffier . . . . . . . .. 

f 4000; 
3000. 

f 3500; 
2500. 

2. De aanvangsjaarwedden van de in artikel 1 
genoemde ambtenaren worden voor iedere 5 
jaren, welke zij in een of meer der daar bedoelde 
betrekkingen werkzaam zijn of geweest zijn, met 
f 500 verho9gd. 

De ~erhooging bedraagt in het geheel : 
f 1000 voor de ambtenaren met eene aan

vangswedde van minder dan f 2500 ; 
·_f 1500 -voor do overige ambtenaren. 
A1s diensttijd telt ter berekening van de 

wedde ook mede de tijd; .gedPrende w'elken een 
elm; in artikel 1 genoemde. ambtenaren met een 
der daar bedoelde betrekkingen tijd elijk is be
last geweest. 

3. Indien een der in artikel 1 genoemde 
ambtenaren, aan ,viens betrekking cen aan-
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:vangsjaarwedd~ van minder dan f 2500 is ver
bonden, benoemd wordt tot eene betrekking, 
aan welke ingevolge gemeld artikel eene aan
vangsjaarwedde vaii f 2500 of meer is verbon
den, tellenzijne vroegere dienstjaren'ten hoogste 
ten. getale van 10 mede bij de berekening van 
de wedde in het nieuwe ambt genoten. 

4. Indien zij die als advocaat of als ambte
naar in bezoldigden .openbaren- dfonst werk
zaam zijn of geweest zijn, tot een der in artikel 1 
bedoelde betrekkingen worden benoemd, waar
aan eene aanvangsjaarwedde van ten minste 
f 2500 IS verbonden, tellen de jaren, gedurende 
welke zij als advocaat of ambtenaar werkzaam 
waren, voor zoover die het aantal 5 overtreffen, 
bij de berekening van hunne wedde als dienst
jaren mede. 

Overgangsbepaling. 

5. Voor de berekening van de jaarweduen · 
bedoeld in de artikelen 1-4 van dit bcsluit, 
tellen de dienstjaren, welke v66r deri dag der' 
inwerkingtreding van dit besluit zijn ver- . 
vuld, ten .hoogste ten getale van 5 mede. 

Indien echter na 31 December 1916 drnnst
tijd is vervuld, telt deze geheel en telien dienst
jaren, die v66r dien diensttijd zijn vervuld, 
ten hoogste ten getale van 5 mede. 

Voor die berekening vindt artikel 4 van dit 
besluit overeenkomstige toepassing ook ten 
aanzien van hen, die v66r de inwerkingt-reding 
van dit besluit zijn benoemd. 

. Siotbepalinge~. 

6. Ons besluit van den 3lsten Januan 1903 
(Staatsblad n°. 41), gelijk dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van den 2den Maart 
1914 (Staatsblaa n°. 139), is -ingetrokken. 

7_ Dit besluit treedt m. werking met ingang · 
van 16 Juli 1917. 

Onze Minister. van Justitie 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 13den Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Mini8ter van Justitie, B. ORT. 

(U·itgeg. 14 Juni 1917.) 

13 Juni '1917. .BESLUiT, tot toekenning van 
· toelagen aan klerken en bedienden yari 

ontbonden raden van beroep wegen,, ver
lies van bijverdiernten. S. 465. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 11 Juni 1917, Afdeeling. A. S. 
no. 660; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te b,epalen : 
Art. 1. Indien een schrijver of bediende van 

een der ontbonden raden van b_eroep benoemd 
wordt tot een der betrekkingen, genoemd in 
artikel 28 of 29 der wet van 1 Mei 1917 (Staats
blad n°. 358) op e·ene andere standplaats dan 
waar de ontbonden raad van beroep gevestigd 
was, waarbij hij werkzaam was, kan hem wegens 
verlies van bijverdiensten eene toelage worden 
verleend. 

Bijverdiensten van tijdelijken aard komen 
niet in aaninerking. 

2. Onze Minister van Justitie bepaalt voor 
elk geval bet bedrag-der in artikel 1 bedoelde 
toelage met dien verstande evenwel, dat de 
som van de jaarlijksche toelage en de aan de 
nieuwe betrekking verbonden jaarwedde met 
niet meer dan f 300 mag overtreffen de jaar
wedde, die laatstelijk voor ci.e ontbinding der 
raden :van beroep werd genoten. 

3. Onze Minister van Justitie onderwerpt 
het bedrag der in artikel 2 bedoelde jaarlijksche 
toelage aan herziening 

1. wanneer de jaarwedde van den belang
hebbende ·verandering ondergaat; 

2. wanneer de belanghebbende weder in het 
genot van bijverdiensten komt ; 

3. wanneer de weder verworven bijverdien
sten verhoogii:J.g ondergaan . 

4. Indien aan de oude of de nieuwe betrekking 
of aan beide het genot van vrije woning, al of 
niet met vrij gebruik van vuur en liciht, verbon
den was of (en) is, wordt voor de toepassing 
van de artikelen 2 en 3 de aan de oude of de 
aan de nieuwe betrekking verbonden wedde 
of worden doze beicle geacht zooveel meer te 
beclragen a-ls de som beloopt, op welke dit 
genot voor de regeling van den pensioensgrond-
slag wa,s of (en) is begroot. · 

Slotbepaling. 
5. Dit beslmt treedt in werking met ingang 

van 1!3 Juli 1917_ 
Onze l\'Iinister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staaisblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 13den Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 14 Juni f917.) 
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13 Juni 1917.. BESLUIT;·tot; bepaling van den 
<lag van inwerkingtreding · van de wet van 
l Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) tot wijziging 
van de Beroepswet. S. 466. 

Bepaald op 16 iuli 1917. 

13 Juni 1917. BEBLUIT, houdende aanwijzing 
van overscbotten op de begrooting van 
uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie• 
en Telefonie voor het dienstjaar 1916, welke 
worden · toegevoegd aan de begrooting 
van uitgaven voor bet dienstjaar 1917. 
S. :466A. 

15 Juni 1917. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement op de· maten en ge
wicbten. · S. 467. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de vo.ordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 10 Mei 
1917, n°. 3330, afdeeling Nijverbeid; 

Gelet op de artikelen 12 en 16 der wet van 
7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), betreffende de 
maten, gewicht-en en weegwerktuigen, waarvan 
de gew~jzigde tekst is bekend gemaakt bij Ko
ninklijk beslnit van 29 November 1874 (Staats
blad n°. 143) en die laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 122) en 
op OnR besluit van 6"November 1912 (Staatsblad 
n°. 341), tot vaststelling van een Reglement op 
d'e maten en gewichten, Jaatstelijk gewijzigd 
bij Ons bes]uit van 29 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 30); · 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van 
5 Juni 1917, n°. 21); 

Gezien liet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Juni 1917, no.' 4505, 
Afdeeling Nijverbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Aan bet eerste lid van bijlage C. van het 
Reglement op de maten en gewicbten wordt 
het · volgende toegevoegd : 

,,De duim~tok mag aan de uiteinden voorzien 
zijn van geelkoperen doken, die de maat ge
schikt maken voor het gebruik bij bet toezicbt 
op de naleving der Visscberijwet.". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel is belast met de uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 

gepla;i,tst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de]). Raad van· State, 

's-Gravenl).age, den 15den Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouu;, Nijverheid m Jlande!, 
POSTHUMA .. 

(Uitgeg. 26 Juni 1917.) 

15 Juni' 1917 .. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de .Commissa
rissen der Koningin betreffende Kunst: 
nij.verheid. 

J)e. Neder!andsche. Vereeniging. voor Am
bachts- en Nijverbeidskunst heeft er mijne. aan
dacht op gevestigd, dater in de laatste 25 jaren 
eene moderne Hcillandsche sier- en nijverheids
kunst is ontstaan, welke zich. van e.en in hoofd
zaak .tecbnisch bedrijf, steunende op copie van 
oude stijlvormen, heeft ontwikkeld tot eene' 
zelfstandige kunstbebefening door speciaal in 
deze riohting' gevormde krachten; 

dat :iJ.iettemin door het Rijk tot nu toe .z·oo 
goed als nooit werd gebruik gemaakt van de 
kennis en de kunde. van deze categorie van 
kunstenareri, welke. zioh in het bijzonder de 
technisoh-aestbetische veredeling van Ambaoht 
en Nijverbeid tot· levenstaak bebben gesteld; 

d.at in bet Buitenland, o.a. in Duitsohland en 
Oostenrijk, maar ook in Engeland-en Frankrijk 
zeer ste.rk de waardevan dezenieuwe. ontwikke
ling der kunstnijverheid, welke zioh vrijmaakte 
van de min of meer getrouwe nabootsing van 
oude .stijlvormen, werd gevoeld en erkend ;' 

dat, in overeenstemming daarmede, in het 
Buitenland de overheid voor ta], van opdraob
ten niet de uitvoerende firma's maar de zelf
standige ontwerpende Kunsteuaren, bekende 
vertegenwoordigers dezer . kunsten. in aan-

. merking deed komen ; . . 
dat, in tegenstelling hiermede in N~der!and 

zoo goed als niets in die richting gedaan wordt, 
en dat hierdo.or een van de meest doeltreffende 
en praotische middelen oni de veredeling van 
ta! vau vakken en industrien te bevorderen, 
niet wordt aangewend. · 

Voornoemde · vereeniging heeft m1J ctaarop 
verzocht te willen bevorderen, dat voor alle 
zaken, welke tot genoemde kunsten behooren, 
zooals b.v. voor de inrichting, meubileering en 
stoffeering van .interieurs, van best.aande .en 
nog te stiobten gebouwen, voor wand- en glas
sohilderingen, verder bij deze interieurs behoo
rend metaalwerk of andere . voorwe~pen, _ te 
rekenen tot versohillende takken der,ambaohts
en nijverbeidskunst, maar. ook :voor munten, 
waardepapieren, zegels, wapenen en antler be-
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langrijk grafisch en typografisch werk, enz. de 
medewerking -van de Nede:rlandsche sier- en 
nijverheidskunst .wordt ingeroepen. 

Ik heb de vereeniging medegedeeld, dat ik 
in beginsel haar streven wel :wilde bevorderen, 
doch dat ik eerst eene nadere aanwijzing voor 
de practische uitvoering van het beginsel ver
wachtte. 

Daarop berichtte mij de vereeniging, dat door 
haar was ingesteld een College van ad vies voor 
opdrachten, welk college thans bestaat uit de 
heeren : K. P. C. de Bazel, architect te Bussum; 
R. N. Roland Holst, kunstschilder te Laren; 
Dr. J._ Kalff, secretaris van de Rijkscommissie 
tot het opmaken en uitgeven van eene inven
taris en eene beschrijving van ·de Nederlandsche 
Monumenten van geschiedenis en kunst ; 
Dr. A. Pit, directeur van het Nederlandsch 
Museum van Geschiedenis en Kunst, en 
Mr. J. F. van Roijen, Administrateur bij het 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

dat het college ,op verzoek van opdracht
gevers kosteloos ad vies geeft, aan welken 
nijverheidskunstenaar eenige opdracht op het 
gebicd van ambachts- en nijverheidskunst het 
meest passend voor het beoogde doel ware te 
geven en dat aanvragen om ad vies zijn te adres
seeren aan het College van advies der ,,Yank" 
van Boetzelaerlaan 43, te 's-Gravenhage. 

Naar aanleiding hiervan is door mij aan den 
Rijksbouwkundige voor de gebouwen van 
onderwijs enz. opgedragen, om voor de inwen
dige inrichting en meubileerling, van het 
nieuwe Gouvernementsgebouw te Arnhem van 
het ad.vies van genoemd college gebruik te 
maken, terwijl onlangs bij het ontwerpen van 
een nieuw getuigschrift voor menschlievend 
hulpbetoon op mijn verzoek door dat college 
een kunstenaar is aangewezen, aan wien het, 
ontwerp voor zulk een getuigschrift zal worden 
toevertrouwd. 

Het zoude mij aangenaam zijn, indien dit 
voorbeeld bij voorkomende gelegenheden ook 
vanwege het college van Ged. Staten Uwer 
provincie werd gevolgd waardoor m.i. de be
langen van de sier- en nijverheidskunst hier te 
lande, welke mij zeer ter harte gaan, konden 
warden bevorderd. 

Verder heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken 
den inhoud van dit schrijven ter kennis te 
brengen van de gemeentebesturen in Uwe 
provincie, en hen er op te wijzen, dat ik het zeer 
zal ,toejuichen, indien die besturen in de toe
komst, bij aangelegenheden, als boven vermeld, 
de medewerking van het bo.vengenoemd college 
van advies zouden inroepen, (Gem.-stem.). 

16 Juni 1917. BESLUIT, tot nadere wijzigmg 
van artikel 7 van het ,,Reglement voor de 
Stuurlieden-examens", vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad no. 353). S. 468. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mi~ister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 30 April 
1917, n°. 2998, afdeelingNijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
5 Juni 1917, n•. 30; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juni 1917, n°. 4557, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 1n· artikel 7, 1, III van het ,,Re

glement voor de stuurlieden-examens" vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 27 December 
1907 (Staatsblad n°. 353), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van Januari 1916 (Staats
blad n°. :J) de zinsnede, volgende op de zin
snede: ,,Dienst als buitengewoon adelborst of 
als adelborst der eerste klasse bij 'de Marine
reserve, wordt voor dienst onderscheidenlijk 
als derde- of tweede-stuurman van ten hoogste 
zes maanden in rek~ning gebracht.", 

te doen 1 uiden : 
,,Dienst gedurende de mobilisatie doorge

bracht op varende oorlogsschepen als buiten
gewoon adelborst of als adelborst der eerste 
klasse bij de Marine-reserve, wordt in reke
ning gebracht voor dienst onderscheidenlijk 
als derde- of als tweede-stuurman voor ten 
hoogste de helft van den voor de examens 
voor tweede- en eerste-stuurman vereischten 
diensttijd. 

Is de buitengewoon adelborst in het bezit 
van het diploma van derde-stuurman en kan 
hij eene verklaring van eenige marine-autofr
teit overleggen, dat hij heeft dienst gedaan·als 
adelborst der eerste klasse bij de Marine-reserve 
of als luitenant ter zee 3de klasse bij de Ko
ninklijke Marine, dan ·wordt die dienst in re
kening gebracht als dienst als tweede-stuur
man voor ten hoogste de· helft van den voor 
het examen voor eerste-stuurman vereischten 
vaartijd. 

Dienst, gedurende de mobilisatie doorge
bracht op varende oorlogsschepen als milicien 
of landstormplichtige bij de zeemacht, wordt 
in rekening gebracht voor ten hoogste de helft 
van den voor toelating tot het examen voor 
derde-stuurman voor de groote vaart of voor 
stuurman voor de kleine vaart vereischten 
vaartijd. 

Zijn miliciens of landstormplichtigen bij de 
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zeemacht in het bezit van het diploma van 
derde-stuurman en hebben zij .gedurende de 
mobilisatie dienst gedaan als telegrafist op 
varende oorlogsschepen, da~ wordt die dienst 
in rekening gebracht voor dienst als derde
stuurman voor ten hoogste de helft van den 
voor toelating tot het examen voor tweede
stuurman vereischten vaartijd." 

II. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staafscourant, waarin het 
is geplaatst. · 

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

's-Gravenhage, den 16den Juni 1917. 
, WILHELMINA. 

De Min, van ,Landbomv, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uifgeg. 30 Juni .1917.) 

16 Juni 1917. BESLUIT, houdende reorgani
satie van bet persoi:ieel ter Directie van 
de Rijkspostspaarbank, laatstelijk vastge
steld bij Koninklijk besluit van 13 April 
1916 (Staatsblad n°. 161). S. 469. 

W1J WILRELMIN A, ENZ. 

Gelet op de wet van 25 Mei 1880 {Staatsblad 
n°. 88), zooals daze sedert is gewijzigd en aan
gevuld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Mei 1917, n•>. 11, afdeeling 
Rijkspostspaarbank, P. T. en T.; 

Den Raad van ,State gehoord (advies van 
5 Juni 1917, 11°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen 'voor
noemden Minister van 13 Juni 1917, n°. 11, 
afdeeling Rijkspostspaarbank P. T. en T.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het personeel bij de Directie van 

de Rijkspostspaarbank onder den Directeur 
bestaat uit: 

A. vaste ambtenaren; 
B. tijdelijke ambtenaren. 
De rangen van de vaste ambtenaren zijn : 

On!'[erdi recteur, 
Referendaris, 
Hoofdcommies, 
Commies, 
Adjunct-commies, 
Klerk, 
Bureelambtenaar, 
l\fagazijnchef, 
l\lachinist, 

Conci"erge, 
Bode, 
Bediende, 
Vakarbeider, 
Vaste krnicht. 

2. De jaarwedden voor den· Directeur en 
voor de in artikel 1 bedoelde rangen ·bedragen: 

voor den Directeur van f 5000 tot f 6000 ; 
,. Onderdirecteur van f 4200 tot 

f 5000; 
een Referendaris van f 3200 tot f 3900 ; 

Hoofdcommies van f 2600 tot 
f 3100; 

., Commies van f 2000 ·tot f 2600; 

., Adjunct-commies van f 1200 tot 
f 1900; 

,, Klerk van f 400 tot f -1100; 
Bureelambtenaar van· f 400 , tot 

f 1500; 
den Magazijnchef van f 1400 tot f 1800; 

,, Machinist van f 800 tot f 1200; · 
,; Concierge van f 800 tot f 1000 ; 

een Bode en een Bediende van f 400 
tot f 1000; 

,, Vakarbeider van f 400 tot f 1000; . 
Vaste knecht van f 400 tot f 800. 

De voorwaarden om voor eene benoeming tot 
vast of tijdelijk am btenaar bij de Directie van 
de Rijkspostspaarbank in aanmerking te.komen, 
warden door Onzen Minister van Waterstaat 
vastgesteld. 

Tijdelijke ambtenaren, die aan bedoelde voor
waarden voldoen, kunnen bij behoefte, ter be
oordeeling van Onzen Minister van Waterstaat, 
door den Directeur wo!'den in dienst genomen 
op zoodanige bezoldiging, als door.dieu Minis
ter zal worden bepaald. 

3. Bevordering in ranll,' geschiedt.bij keuze. 
Onverminderd de mogelijkheid om in bij

zondere omstandigheden vroeger te worden 
bevorderd, warden de klerken, wanneer zij 
daarvoor wegens hnnne bekwaamheid, geschikt
heid en dienstijver in aanmerking komen, na 
gedurende ·een jaar het maximum tractement 
van klerk te hebben genoten, tot adjunct-com
mies bevorderd. 

De klerken, die reeds f 1200 of meer trac
tement genieten, zullen bij benc,eming tot 
adjunct-commies f 100 meer ontvangen dan 
hunne bezoldiging als klerk bedraagt, eventu
eel afgerond. tot het naastbijgelegen _hoogere 
veelvoud van f 100. 

_4. De jaarwedde van den Directeur wordt 
na 2 en 4 jaar dienst in dien 1ing op f 5500 
en f 6000 's jaars gebracht. 

De jaarwedde van de in artikel 1 genoemde 
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ambtenaren worden bij bekwaamheid, geschikt
heid en dienstijver verhoogd als volgt :· 

A. Onderdirecteur : 
bij benoeming f 4200 
na 4 jaar .. ,_ 4600 
,, 8 ,, . . . . 5000 

B.· Refere~daris : 
bij benqeming f_ 3200 
na 4 jaar. . . 3600 
,,8 ,, ... 3900 

C. Hoofdcommies: 
bij benoeming f 2600 
na ·4 .jaar. . . 2950 

D. Commies: 
bij benoeming f 2000 

na ·2 jaar ..... f 4400 

" 
6 

" 
.... 4800 

na 2 jaar. 3400 

" 
6 3750 

na 2 jaar-. 2800 
,, 6 3100 

na 1 jaar. 2100 
na 2 jaar . . 2200 ,, 4 2300 
,, 6 ,, ... 2400 ,,.8 2500 

Voor commiezen, die. door den Directeur 
zijn aangewezen als plaatsvervangend chef 
eener afdeeling, geldt de volgende schaal : 
bij benoeming f 2000 na 1 jaar. f 2100 
na 2 jaar . . . 2200 3 2o00 
,, 4 ,, . • . 2400 ,. 6 . 2500 

E. Adjunct-commies: 
bij benoeming f 1200 na 1 jaar. 1300 
na 2 jaar. f 1400 ,, 3 1500 
,, 5 1600 ,, 7 1700 
,, 9 1800 ,, 11 1900 

Ingeval een adjunct-commies in het bAzit is 
van het schriftelijk bewijs, bedoeld bij artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 30 Juni 1910 
(Staatsblad n°. 177) wordt de volgende schaal 
toegepast: 
bij benoeming f 1200 na 1 jaar. 
na 2 jaar.- 1400 ,, 3 

f 1300 
1500 

,, 4 moo ,, 6 1100 
,, 8 1800 ,, 10 ,, . 1900 

De bezoldiging van een adjunct-commies, die 
de maximum-bezoldiging aan zijn rang verbon
den, heeft bereikt en die voor bevordering tot 
den rang van commies niet in aanmerking kan 
komen, wordt, indien vijn ijver en toewijding 
niets te wenschen overlaten, drie jaar na het 
bereiken van de maximum-bezoldiging, ver
hoogd met f 100 en na nogmaals drie jaar 
andermaal met f 100. 

F. Klerk: 
bij benoeming f 400 
na 2 jaar. . 700 
,, 4 ,, . . 900 
,, 8 ,, • . 1100 

na ½ jaar. 

" 3 
,, 6 

f 600 
800 

1000 

met dien verstande, dat de verhooging boven 
f 600 eerst wordt toegekend na het met goed 
gevolg afleggen van een examen, waarvan het 
progra~ma door den Directeur, onder· goed-

keuring van Onzen Minister ·van Waterstaat; 
wordt vastgesteld. 

De bezoldiging van· klerken,' die de rriaxi
mum-oezoldiging aan hun rang. verbonden; 
hebbei:J. bereikt en die niet voor bevordering 
tot adjunct-commies in aanmerking komen; 
wordt verboogd ,volgens de schaal°onder letter 
G van dit besluit voor de bureelambtenaren· 
vastgesteld, mits bun ijver eri toewijding niets 
te wenschen overlaten. 

Echter geschiedt voor de thans in dienst 
zijnde klerken, in gevallen als in bet vorige 
lid bedoeld, de vaststelling der jaarwedde naar 
de schaal, voorkomende bij artikel 4 letter F 
van het Koninklijk besluit van 30 Juni 1910 
(Staatsblad n°. 177), in de gevallen dat deze 
voor hen voordeeliger is. 

G .. -Bureelambtenaar : 
bij benoeming f 400 na ½ jaar. 
na 2 jaar. 700 ,, 3 
.,5 900 ,,7 
,, 9- 1100 ,, 11 
,, 13 1300 · . ,, 15 
,, 17 1400 ,, 20 
,, 23 1500 

f 600 
800 

1000 
]200 
1350 
1450 

met dien verstande, dat de verhooging boven 
f 700 eerst wordt toegekend na het met goed 
gevolg afleggen van een examen, waarvan het 
programma door den Directeur, onder goed
keuring van Onzen· Minister van Waterstaat, 
wordt vastgesteld. 

In buitcngewone gevallen, ter beoordeeling 
van Onzen voornoemden Minister, kan echter, 
op voorstel van den Directeur van vorenstaan
den regel worden afgeweken. 

Voor de vaststelling der jaarwedde telt bet 
aantal dienstj aren, in den vroegeren rang van 
assistent of als bediende doorgebracht mede, 
waarbij de bepaling van kracht blijft, dat voor 
hen, die op 1. October 1902 als assistent zijn 
benoemd, de diensttijd- wordt berekend vanaf 
het 20ste levensjaar, voor zoover zij alsdan 
4 jaren of ]anger bij de Rijkspostspaarbank 
zijn werkzaam geweest. 

V oor de bureelambtenaren, die in het bezit 
zijn van een einddiploma Hoogere Burgerschoc,l 
met 3-jarigen cursus of van een door Onzen 
Minister van Waterstaat daarmede gelijk te 
stellen diploma, zal voor de vaststelling der 
jaarwedde, de tijd, welken zij !anger dan 2 jaar 
als tijdelijk am btenaar aan de. Rijkspostspaar
bank zijn werkzaam geweest, medetellen als 
diensttijd in den rang van bureelambtenaar, met 
dien verstande evenwel, dat de verbooging tot 
f 600 in geen geval binnen 6 maanden na de be
noeming als vast ambtenaar zal worden verleend. 
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H .. Magazijnchef :. hoogingen beschouwd als verkregen door re-
bij benoeming f 1400 na 2 jaar. . f 1500 gelmatige periodieke verhooging na den daar-
na 5 j aar . . . 1600, ., 8 1700 voor gestelden diensttijd. 
,, 11 1800 5. J:ndien de Directeur van de Rijkspost-

. I. Machinist: · spaarbank van oordeel is, dat. een ambtenaar 
bij, benoeming· f 800 na 2 jaar. · 900 dier Bank wegens onvoldoende bekwaamheid, 
na 4 jaar. · 950 ·,, · 6 1000 geschiktheid pf dienstijver behoort te warden 
,, 8 ·,, . . 1050 · ,, 10 1100 ontslagen of'teruggezet in rang of liezoldiging, 
,, 12 ,, . . 1150 ,, 14 , 1200 geeft hij daarvan bij een met redenen omkleed 

J. Concierge: advies kennis aan Onzen Minister van Water-
bij benoeming f 800 na 2 jaar. 850 staat en doet hij gelijktijdig een afschrift van 
na 4 jaar. . . · 900 . 6 950 dat advies toekomen aan den ambtenaar, op 

8 ,, . . . 1000 wien het betrekking heeft. 
K. Bode en. bediende : Indien een ambtenaar, op wien een advies, 

bij ben<ieming .f 400 na ½ jaar. 600 als in de vorige alinea bedoeld, betrekking 
na 2 jaar. · 700 ,, 4 800 heeft, daartoe het verlangen te kennen geeft, 
,, 6· 850 ,; 8. ,, . . 900 kan ·te zijnen · aanzien een nader onderzoek 
,, 10 950 ,, 12 ,, . . 1000 plaats hebben naar de regelen ie stellen door 

Diensttijd door boden in den vroegeren rang Onzen Minister van Waterstaat. 
van adjunct-bode of assistent-bodedoorgeb'racht, Bij uitstel van eene periodieke traktements-

. telt hierbij mede. verhooging warden volgende verhoogingen 
Voor boden, die- I ,October 1902 eene :.vaste over gelijk tijdperk verschoven, tenzij daarvoor 

caanstelling ontvingen, wordt oak de tijdelijke een kortere tijd wori:lt gesteld. 
· dienst - onder aftrek van. een jaar -. in· re- 6. Tenzij blijkt; dat herstel is. buitengeslo-
kening gebracht. ten, blijven de vaste ambtenaren die dour ziekte 

L. Vakarbeider: r" verhinderd . zijn hun dienst geregeld waar te 
·bij benoeming f 400 na 1 maand f 700 nemen, gednrende negen maanden in het_ge-

. na 1 jaar. .750 2. jaar. 800 not van hunne jaarwedde. 
3 . 850 4 900 Gedurende. de daarop volgende negen maan-

,, 5 . 950. fl 1000 . den wordt op hunne jaarwedde een derde ge-
Vaste knecht: deelte ingehouden en na dat tijdvak de helft. 

bij benoell]ing f 400 na 3 maanden 600 V <ior het tijdelijk person eel wordt, tenzij 
na 2 jaar. . . 650 ;, 4 jaar. ·. . 700 blijkt, dat herstel is buitengesloten, de beloo-
,, 7 ,, . • . 750 ,, 10 800 ning na zes maanden op de hel!t gebracht en 

Gaat eene benoeming. in op een anderen dan . na twaa!f maanden geheel ingehouden. 
<len eersten dag van een kalenderkwartaal, clan 7 .. Dit besluit treedt in .. werking op 1 Juni 
warden de voorgeschreven periodieke verhoo·- 1917, met welk tijdstip he·t Koninklijk besluit 
gingen geacht aan te vangen met den eersten van 13 April 1916 (Staatsblad n•. 161) buiten 
<lag van het onmiddellijk daarop volgende werking wordt gesteld, behoudens dat de in 
kwartaal. artikel 4 van laatstgenoemd besluit en van het 

Deze bepaling ge!dt niet voor hen, die bij besluit van 30 Juni.1910 (Sta(ltsbllid n°. 177) 
bet in werking treden van dit besluit ireeds vermelde schalen van opklimming word01;doe
-eene vaste aanstelling bij de bank hebb~n. gepast op hen, die door de thans yastgestelde 

Behalve de voorgeschreven periodieke ver- tractementsregelingnadeelzouden ondervinden. 
hoogingen kunnen tot het maximum voor den De ·aan de invoering van dit besluit. ver
rang vastgesteld, ook andere tractemen~sver- boil.den geldelijke gevolgen warden echter ge
boogingen worden verle.end, wanneer zij in het acht te zijn ingegaan op 1 Jan.uari 1917. 
belang van den dienst wenschelijk zijn. ! De bepaling., ·voorkomende in de slotalinea 

Wordt bij eene benoeming eene hooge~e dan van artikel 7- van het Koninklijk besluit van 
-de .aan den rang verbonden minimum bezol- 13 April 1916, n°. 12, wordt ingetrokken; aan 
<liging toegekend of wordt ingevolge het be- de adjunct-commiezen en aan de klerken, die 
paalde bij de vorige alinea. eene hoogere: jaar- op·31 December 1916 slechts aan een gedeelte 
wedde verleend dan waarop volgens v;oren·- van het, exameri,. bedoeld. bij artikel 3 van het 
,staande schalen aansptiaak kan.worden gemaakt, Koninklijk besluit van 30 J urii 1910 (Staatsbl.ad 
dan wordt deze voor. de. toekerinirig van de .n•. 177) hebben voldaan, zal in het jaar 191'7. 
naaste en de daarop volgende, periodiekd ver- I· eene gratificatie van f. 100. warden toegekend. 

, 1917. 23 
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8; Bij het in Werking treden van dit be
sluit vervaJlen de ·regelingen omtren·t de orga
nisatie van het personeel ter Directie van de 
Rijkspostspaarbank, bij vorige besluiten v&st
gesteld, voor'zoo'v~r-'dez_e niet bij dit, besluit 
zijn van kracht verklaard. . 

Onze voornoemde Minister is be!ast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staafsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezc>nden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 16den .Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minisfe1· van ·wate1·staat, C. LELY. 
(Dit_q,g. 2i J,.ni 1917.J 

18 Juni 1917. BESLUIT, houdende beslissing 
dat verkoop en daarmede gepaard gaande 
opruiming van boomen op groote schaal, 
waardoor een gemeente in sterke ·ma,te 
van haar natuurschoon zou worden be
roofd, niet voor goedkeuring vatpaar is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

'- den Raad der gemeente Buren, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderlar,d 
van 9 ,Tanuari 1917, n°. 72, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 6 October 
1916 tot openbaren verkoop van 180 boomen, 
staande in het Plantso·en en Jangs de Wallen 
te Buren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
16 lVIei 1917,. n°. 117; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat,, Minister van _Binnenlandsche Zaken., van 
7 Juni 1917, r.0 • 4273, Afd. B. B. ; 

O._: dat. de Raad der gemeente Buren bij 
besluit van 6 October 1916, n°. 1, heeft besloten; 

l•. zoo spoedig mogelijk over te gaan tot 
den publieker>, verkoop van 180 op stam 
staande boomen in het gemeenteplantsoen, 
Iangs de noordelijke stadsgracht en op den 
Weeshuiswal; 

2°. de opbrengst aan te wenden tot het 
bestrijden der kosten verbonden aan de oprich
ting eener centrale "drinkwatervoorziening; 

3°. de betaling der kooppenningen te doen 
plaats hebben op 1 April 1917 ; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen dat 
sommige dezer boomen, hetzij in de takken of 
in den kop, beginnen te sterven, waardoor zij 
belangrijk in waarde verminderen en ook de 
andere een wasdom h.ebben bereikt, die het 
het mogelijk maakt hen met voordeel te. ver
koopen ; dat de -houtprijzen thans bijzonder 

hoog zij:1, zoodat het in het belang vall de ge
meente kan geacht warden tot den openbaren
verkoop van d·e boomen over te gaan; 

dat, nadat bij Gedeputeerde Staten omtrent 
het raadsbesluit bezwaarschriften waren in
gekomen van het College van Curatoren van het 
Koninklijk Weeshuis te Buren en ,;an N. J.M. 
F. van Everdingen, Gedeputeerde Staten bij be
sluit van 9 Jannal'i 1017, n°. 72, aan het raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden op 
grond dat de verkoop en de daarmede gepaarci 
gaande opruiming van boomen op zoo groote 
schaal, als waartoe bij- bovenbedoe-ld raadsbe
sluit besloten is, de gemeente Euren in stE-rke 
mate vanhaar natimrlijk schoon zoude beroover., 
hetgeennietin het belangdier gemeente zijn kan; 

ciat de gemeenteraad van het besluit van Ge· 
deputeerde Staten bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerentle dat gebleken is, dat vroeger. 
het verlengde van het vak boomen ·op den 
,,Weeshuiswal" aldaar, is vervangen door een 
nieuwe beplanting met iepen 'afgewisseld door 
kastanjes, ten gevolge waarvan het natuur
schoon niet verminderd, inaar zelfs verfraaid is ; 

0.: dat de verkoop en de daarmede gepaard 
gaande opruiming van boomen op zoo groote 
schaal, als waartoe bij het raadsbesluit besloten 
is, de gemeente Buren in sterke mate van haar 
natuurschoon. zou bercioven en Gedeputeerde 
Staten daarom terecht hunne goedkeuring aan 
dezer, verkoop hebben onthouden; 

q!ezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden ev. verstaav:: 

het beroep _ongegrond te verklaren. 
Ov.ze .cMinister van Binnenlandsche , Zaken 

is belast, enz. (W. v. ci. B. A.). 

:20 Juni 1917. BESLUIT, betrdfende de ope
ning -van de buitengewone zitting van de 
Sta-ten-Generaal. S. 470. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van 19 J uni 1917; 
Overwegende dat bij Ons besluit van 19 l\lei 

1917 (Staatsblad n°. 402) de beide Kamers der 
Staten-Generaal zijn ontbonden m·et den 27sten 
Juni 1917. en het samenkomen van de nieuwe 
Kamers is bepaald op 28 .J uni daaraanvolgende ·; 

Gelet op de artikelen 100, 103 en 104 der 
Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De buitengewone zitting van de Staten-Gene

raal zal worden geopend in eene vereenigde 
vergadering van de beide Kamers op Donder
dag :28 J uni eerstkomende, te een ure des na
middags. 
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·.·Onze Minister van Binncnlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluil, 
dat in het Staafsblad zal worden geplaatst en 

·waarvan afs,3brift zal ,worden gezonden aan de 
· beide · Kamers der Staten-Generaal, aan den 
'Raad · ,an State, . aan de Departementen ~an 
Algemeen Bestuur. en aan de Algemeene Reken-
kamer.. . 1 : 

's-Gravenbage, den 20sten Juni •1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
Minister i:an!Binnenlandsche Zak.en, 

" •,::I I 

CORT _v. D. LINDEN. ! 
· (Uifgeg. 20 Juni 1917.) 

-- ~ . l 
21 Juni 1917. BESLUIT, houdende verbod van 

uitvoer ·,an azijn ,en azijnmur. S. 4,n. 
:WIJ WILHELMINA:;:ENZ. ; 
Overwegende, dat het in ·bet belang van den 

Staat· i:loqdig is, den uitvoer van azijn en azijn-
:ouur te· verbieden ; i 

Gezien de wet van 3 Augustus·l914 (B~aafs, 
blad no; 34~); ' 
• Op· de voordracht van Onze Ministersi van 
Oorlog a: i:, van Financien en van Landbpuw, 
Nijverbeid en Handel ·van 30 Mei -1917; Kabi-
net,. Litt. R 69 ; : · , I , 

Den Haad van State gehoord (advies van 
19 Juni Hll7, no. 37); ·. . I 

Gezien bet nader. rapport van Onze foor
noemde Ministers van,20 Juni 19_17, Kabinet; 
Litt. s1s; , 

Rebben goedgevo~den en 'verstaan te be, 
-palen :· · 

Eeni,q artikel. 
De uitvoer van azijn en azijnzuur is verb9, 

den van den dag der afkondiging· van di~ Be-· 
sluit. . , ; ... 

Wij behouden Ons: voor dit ver.bod ~ijde. 
lijk . op te heffen · of : in · bijzor:der~ gevallen 
daarvari ontheffing te doen, v,erleenen. I . 

Onze Mini:sters van. Oorlog; van Finarlcien 
~n '.vim Landbouw, ·Nijverbeid en Handel•~ijn, 
·ieder voor zooveel hem betreft, bel!:1st ·met·de 
uitvoering van dit Beslnit,· dat. in het stJats
blad zal word en geplaatst en waarvan-afsch rift 
zal worden gezonden ~an den Raad van State. 
·.•.ts-Gravenbage, d·en .21sten Juni 1917. · 1 

WILHELMINA. 1· . 

De -Minister l'lln · Oorlog, · . DE _·JONG,E. 
' De Minister i·an Fina11cie11, ·TREUB. I 

iJe>Min. · van Landbo,lw, Nijverheid en Ha~del, 
POSTHUMA. I 

(Uitgeg. 22 Juni ·1917.~ 
..,.. 

22 Juni L917. Bi,;sLUl'l',_ tot'\vijziging van het 
Koninklijk: besfoit van 7· Juli 1913 (Stdats

. blad n°. 323), houdende invoering van pers' 
telegrammen tegen verlaagd tarief, -ge
wisseld tusscben Nederland en de landen; 
beboorende tot het Europeesch verkeer. 
s. 472. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op_ de voordracbt van Onzen Minijlter:;van , 

Waterstaat van den 18 Juni 1917;-~o: 20, Af
deeling Posterijen eh Telegrafie·; . 

. Gelet op artikel . 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Btaafsblad n°. 7); 

.Overwegende, dat· het wenscbelijk is. wijzi
ging te brengen in bet· Koninklijk besluit van 
7 Juli 1913 lBfaatsblad .n°. 323), boudende in
voering van· perstelegrammen tegen verlaagd 
tarief gewisseld tusscben Nederland en de lan
d!Jn, ·behoorende tot bet ·Europeesch verkeer; 

He b ben besloten en besfoiten : 
· Eenig artikel. 

Het Ecnig artikel van bet ·genoemd Konink
Hjk .besluit ·wordt.gelezen ,als volgt: 

,,Perstelegrammen worden tegen verminderd 
tarief toegelaten, overeenkomstig de bepalingen, 
vervat in de desbetreffende artikelen van bet 
Internationaal Telegraafreglement, in bet ver
keer. met de landen en bestemmingen, wanr 
zulke telegrammen eveneens tegen verlaagd 
tarief .zijn · toegelaten". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit.besluit, dat in bet Btaats
blad zal ·Worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 22sten Juni 1917 .. 
WILHELM IN A. 

De M.inisfer ,•an, .l-Vaferstaat, C: LELY.· 
(Ui(qeg. ll Juli 1917:) 

23 Juni· 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld · in artikel 25 der Beroepswet. 

..s. 473. , 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Qp de voordracbt van Onzen 11.finister van 

J11st-itie van den 9 Juni 1917, afdeeling A. S. 
n0:-627; 

Gezien artikel 25 der Beroepswet, · alsmede 
artikel 40 der wet van I Mei 1917 (Btaatsblad 
n°. 358) tot wij7iging van de Beroepswet; 

Dim Raad: ·van State gehoord (advies van 
19 Juni 1917, ·n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noomden· Minister van 21 Juni 1917, AfdeeJing 
A. S., n°. 599; 

Hebberi:-goedgevonden en verstaan 
. te· bepalen ; 

23* 
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Eenig arti kel. 
De in artikel 25 der Beroepswet bedoelde in

lichtingen worden verstrekt binnen den door 
de Gedeputeerde Staten bij hunne aanvr~ge te 
stellen termijn. 

Deze termijn moet ten minste clrie dagen 
bedragen. 

SLOTBEPALING. 
Dit besh1it treeat in werking met ingani,; van 

16 Juli 1917. 
Onze Mimster van Justitie is belast met de 

uitvoerin6 van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staat.~blail en in . de Staatscourant zal 
warden geplaatst en waarvan afsch□ft zal 
warden gezondeu aan de Algemeene Rekenka: 
mer en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Ju.stitie, B. ORT. 

(Uitgtg. 23 Juni l!ll7.) 

23 Juni 1917. BESLUlT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslriit van 25 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 274), waarbij aan de Ver
eeniging • tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in · Zeeland, gevestigd te 
Middelburg; vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeente Bergen op Zoom en 
E(alsleren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 474. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 16 Juni 19i7, no. 7680, afdeeling Volksge
zondheid• 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: 
met. intrekking van Onze besluitcn van 31 

Maart 1914 (Staatsblad n°. 168) en van 26 .Maart 
1915 (Staatsblad n°. 163), te bepalen, dat in 
Ons beslnit van 25 Juli 1908 (Staatsblad n°. 274) 
nader de volgende wijzigingen warden gebracht: 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 

,,In het gesticht, bestaabde nit 11 paviljoenen 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet 
meer dan 582 · krankzinnigen, 286 mannen en 
296 vrouwen, verpleegd warden". 

·Artikel 6 word t gelezen als volgt : · 
· ,,De geneeskundige b(lhandeling der patienter;. 

wordt . opgedragen aan ten minste 4 geriees: 
knndigen, die gevestigd moeten zijn in wonin
gen op het !errein van het gesticht en daar-

Luiten geen geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen". 

,,Tot 81 December 1919 en voorts zoolang 
het aantal verpleegden niet meer dan 515 be
draagt moet aan ten minste 8 geneeskundigen 
de geneeskundige behandeling zijnopgedragen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Jnni 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
Jiinister i·an Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D. LINDEN. 
(Uitge_q. 16 Juli 1917.) 

28 Juni 1917. ·BmsLUIT, hondende reorganisa
tie van het idiotengesticht-,,'s-Heerenloo" 
te Ermelo. S. 475; 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
.' Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
18 Juni 1917;- n•. 7608, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen; 

Gelet op_ de wet van 27 April 1884 \Staats
blad no. 96), laatstelijk gewijzig<l bij de wet 
van 27 April 1912 (S(aalsblad ·u0

• 165); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 ,Juli 1917 wordt 

ingetrokken het Koninklijk besluit van 18 
Febrli.ari 1892 (Staatsblad n°. 48), gelijk dat 
laatstelijk is gewijzigd l,ij Ons besluit van 
5 April ·1917 (Staatsblad n•. 278). 

2. Aan de Vereeniging tot Opvoeding en 
Verpleging van idiote en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, wordt vergunning verleond 
het gesticht voor idioten op het landgoed 
,,'s-Heerenloo" te Ermelo, tot de oprichting 
waarvan haar vergunning is verleend bij Ko
ninklijk besluit van 18 Februari 1892 (Staatsblad 
no. 43), in te richten tot een gesticht voor 
zwakzinnigen (idioten en imbecillen) overeen
komstig de overgelegde teekeningen en be
schrijving. 

3. In het gesticht, dat bestaat nit een hoofd
gebouw benevens elf paviljoenen en de noo<lige 
dienstgebouwen, mogen niet meer dan 446 
zwakzinnigen, 409 mannelijke en 87 vrouwe
lijke, verpleegd warden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag .warden 
genomen en het maximum van het getal ver
pleegden, dat daarin mag warden opgenomen. 

4. Zander toestem ming van Onzen Minis-
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ter van Binncnlandsche Zaken mogen op het 
gestichtsterrein geene opstallen, tehzij overeen
komstig de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artikel 2, worden opgericht, en mag 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van het terrein worden gegeven. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlrndsche Zaken mag in degebouwen, 
de rioleering en verdere inrichtingen op het 
terrein, zoomede in de afrastering ·van het 
terrein en in de omheining der tuinen geene 
verandering worden aangebracht, welke tenge
volge zoude hebben, dat zij _niet meer geheel 
overeenstemden met de teekeningen en beschrij
ving; bedoeld in artikel 2. 

6. In elk voor- meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangegeven, 
waarvoor het bestemd is. 

7. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 2 
geneeskundigen, die ·gevestigd moeten zijn in 
woningen op het terrein van het gesticht en 
daarbuiten geen geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen. 

8. Een !).fschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen,- bedoeld il) de 
artikelen 3, 4 en 5, zoomede eene copie van 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in 
a_rtikel ~. moeten in het gesticht aanwezig' zijn, 
en aan de inspecteurs voor het Staatswezicht 
Qp -krankzinnigen en krankzinnigengestichten 
en aan den officier van justitie ten alien tijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zak_en, 

00R1' V. D. LINDEN. 
I 

(Uit,qeg. 16 Juli 1917.) 

23 Jmii 1917. BE!>LUIT, houdende reorganisa
tie van het idiotengesticht ,,Lozenoord" te 
Ernielo. S. 476. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister ·van Binnenlandsche Zaken van 
13 Juni 1917, n°._7603, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden .en verstaan ; 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Juli 1917 wordt 

ingetrokken Ons besluit van 9 Maart 1910 
(Staatsblad n°. 82), gelijk dat laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 10 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 145). 

2. Aan de Vereeniging tot .Opvoeding en 
Verpleging vari idioten 'en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, wordt vergunning verleend 
het gesticht voor idioten op het terrain van 
,,Lozenoord", tot de oprichting waarvan ver
gunning is verleend bij Ons besluit van 9 Maart 
1910 (Staafsblad n°. 82), in_ te richten tot een 
gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbecil
len) overeenkomstig de overgelegde teekenin
gen en beschrijving. 

3. In het gesticht, dat bestaat nit 4 pavil
joenen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
slechts meisjes verpleegd worden ten getale 
van niet meer dan 186. 

Onze Minister van Binnenlandsche Z!tken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen het 
tijdstip, waarop <lit in gebruik mag worden 
genomen· en ·het maximum van het getal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken m,ogen op het ge
stichtsterrein geene opstallen, ternr.ij overeen
komstig de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artikel 2, worden opgericht en mag 
niet aan derden ·aP beschikking over eenig deel 
v_an het terrein worden gegeven. 

5. Zonder toestemrriing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen, de rioleering en verdere inrichtingen op bet 
terrein, zoomede in de afrastering van het 
terrein en in de omheining der tuinen gee_il 
verandering worden aangebracht, welke teri
gevolge zoudif hebben, dat zij niet meer ge
heel overeenstemden met de. teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 2. 
' 6. In elk voor meer dan een verpleegde be
stemd slaapvertrek word_t op een duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangege
ven, waarvoor het bestemd is. 

7. De geneesknndige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste een 
geneeskundige,- die.gevestigd moet zijn in eene 
woning op het terreinivan bet gesticht en buiten 
het gesticht geen geneeskundige praktijk mag 
uitoefenen dan voor zooverre <lit door Onzen 
Minister va_n Binnenlandsche Zaken wordt toe
gestaan. 

8. Een afschrift van <lit heslnit en van de 
lllinistericele beschikkingen bedoeld in de ar-
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tikelen 3, 4 en .5, zoomede .eene copie van de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in artikel 
2, moeten in het gesticht aanwezig zijn, en 
aan .de Inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten en 
aan den officier van justitie ten alle tijde op 
verlangen tnr inzage voorgelegd worden. 

Onze Minister van Binnenlanilsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten ,Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 16 Juli 1917.) 

25 Juni 1917. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van de Regeling van de bevordering, het 

:ontslag en het op non-activiteit stellen 
van de Europeesche officieren behoorende 
tot de N ederlandsch-Indische landmacht. 
s. 477. · , 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 4 J uni 191i, Sste Afdeeling, n°. 65; 

Den Raad· van State gehoord (advies van 
19 Juni 1917, n°. 39); 

Gelet op het nader bericht van Onzen voor
noemden Minister van 22 J uni 1917, Sste Af
deeling, n•. 37; 

Hebb
0

en goedgevonden en ·verstaan : 
Eenig artikel. 

In de regeling van de bevordering, het ont
slag e11 het op non-activiteit stellen van de 
Europeesche officieren, behoorende tot de 
Nederlandsch-Indische landmacht, vastgesteld 
bij Ons besluit van 8 September··1910, n•. 39 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 278, Indisch Staats
blad n°. 592), en laatstelijk gewijzigd bij artikel 
twee. van Ons besluit van 13 Juli 1915, n°.17 
(Nederlandsch Staatsb/ad n°. 332, IndischStaats
blad n°. 580), wordt in het tweede lid van 
artikel 14 het woord ,,vier"veranderd in ,,drie". 

Onze. Minister van Kolonien is ·belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het · 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezoilden aan Onzen 
Minister van Oorlog, .aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten J uni 1917, 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEJ'TE, 

(Uitgeg. 7. Juli_ l!Jl 7.) 

25 Juni 1917. AI!,RJJ;ST .van den)3:9ogen Raad: 
Onder ,,vangen" in art. 1· K; B. ·19 Se1;~ · 

tember 1914, S. 450, moet verstaan worden. 
de geslaagde bemachti_qing, en niet ook de 
op bemachtiging gerichte, maar niet door 
deze gevolgde, werkzaamheid. 

Het in. het werk stellen van pogingen 
tot het bemachtigen van mollen is dus 
niet strafbaar. 

[Vgl. over de artt. 2 en 33 Vogel wet en 
art. 28 Jachtwet in dit verband: de Cone!. 
0. M.] 

· (K. B .. 19 September 1914, S. 456 
art. 1.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. M.A. S!Lvelberg, 
Dr. L. E. Visser en J. Kosters. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-R~chtbank te Zwolle van 
12 April 1917, waarbij, met vernietiging in 
hooger beroep van een bij verstek gewezen 
vonnis van den Kantonrechter te Harderwijk 
van 27 Februari 1917, J. v. d. H., enz., bij 
verotek is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is bij inemorie gesteld : 
,,Schending althans verkeerde toepassing van 

art. 1 van het K. B. van 19 September 1914 
(S. 456)." 

D3 heer requirant is namelijk tegenover de 
R3chtbank, van oordeel, dat i:n bedoeld art. 1, 
met ·de woorden, ·het is verboden .... ,,mollen 
te vangen'\ niet alleen verboden is het·daad
werkelijk bemachtigen van die dieren, maar 
ook het aanwenden van p:igiri.gen om die te 
bemachtigen. 

H~ewel ik wil toegeven, dat in het spraak-· 
ge bruik, bij het bszigen van uitdrukkingen,• 
als b. v. bezig zijn met mollen vangen, ook wel 
eens gedacht wordt aan handelingen, die wege,;_s 
het uitblijven van het .beoogd resultaat, slechts 
pJgingen tot het vangen van mollen vormen, 
kan ik toch de in de memorie verd~digde 
opvatting van arb; 1 van bedoeld Kon. Besluit 
'niet deelen. In dat artikel toch, wordt naast 
het vangen, ook het dooden van mollen .ver
b:id3n. Met de laatstbedoelde uitdrukking kan 
m~n niet anders op het oog hebben gehad, dan 
de feitelijke levensberooving van het dier, en, 

-moet men dus wel aannemen, dat de Kroon, 
eene p:iging tot het dooden van mollen, niet 
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heeft willen verbieden. Maar dan zal men ook 
moeten aannemen, dat_het woord ,,vangen" is 
g3bezigd in den gewonen zin en dan, ocikdaarbij 
slechts is gedacht, aan een verbod van feitelijk 
bemeesteren en men de poging tot vangen, niet 
zelfstandig strafbaar. heeft willen stelleri. , 
·_Ten onrechte beroept de heer·requirant zich, 

op Uw arrest van 31 Mei1915 (W. 9831) (N. J. 
1915 bl. 979, Red.). Daaruit toch volgt :juist, 
dat ook Uw College, in art. 33 van de Vogelwet 
1912 (S. 303) ziet, een verbod tot gebruik van 
nader aan te wijzen middelen, om beschermde 
vogels te vangen of te dooden,. alzoo een ver
bod, om op die wijze eene p:iging aan te wenden, 
tot het vangen van vogels. 

Nu verbiedt echter art. 2 dier Vogelwet, 
o, a. beschermde vogels te vangen, of te dooden 
en blijkt dus ook in dat artikel,' de p:iging tot 
bet vangen, niet onder de ge bezigde uitdrukking 
te zijn b9grepen ; anders toch zou er voor een 
afzonderlijk verbod van p:>ging daartoe, door 
welke middelen dan ook, geen reden: zijn. 

Tot staving roijner meening, mag ik. mij 
dunkt mij ook heroepen, op Uw arrest van 
22 April 1912 (W. 9341). 

Volledigheidshalve zij echter ook gewezen 
o~ rechtspraak . van den· Hoo gen R'la_d op 
art. ·28 der Jachtwet, wa'lrbij onder uitgraven 
,en delven van konijneu, bunsings, enz. ook is 
b9grep3n, het delven naar die dieren. (H. R. 
15 S3pterober 1863, v. d. Honert, Jacht en 
visscherij, VI n°. 391, bl. 338; 23 Augustus 
1864, w. 2625.) 

N9,ar mijn oordeel is het.middel alzoo onge
grond en ik concludeer mitsdien tot verwerping 
van het beroep. 

De· H'log~ R%ad, enz."; 

Gehoord het verslag van den R%adsheer 
Kosters; 

Gelet op het middel van cassatie .door den 
:requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie concl. adv.-gen.) ;' 

0., dat bij inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde is ten laste gelegd, dat hij 11 De
cemb3r 1916 des voormiddags circa 11¼ uur 
onder de gemeente . Putten, op grond toe be
hoorende ·aan Mevr. de Wed. van Aylva· van 
Pallandt, althans aan een antler dan beklaagde, 
zonder schriftelijke machtiging van den Com
missaris.der Koninginin de provincie Gelde:rlS:nd 
en zonder schriftelijke toestemming van en 
niet in gezelschap van.den gebruiker van dien 
grond zeer vocirzichtig heeft rondgeloopen met 
het oogmerk mollen te vangen, terwijl hij een 
schop bij zich had, waarmee. hij na een oogen-

blik te he bben stilgestaan en v66r zich op den 
grond te he bben gekeken, vlug_in den grond stak 
en d,e aarde voor -zich uitwierp; 

dat de Rechtbankin haar vonnis het aan den 
gerequireerde ten laste_gelegde met zijne schuld 
daaraan wettig -en overtuigend, bewezen heeft 
verklaard, met dien: verstande, dat de grond 
toebehoorde aan Mevr. de Wed. van .Aylva 
van Pallandt, doch het. ten laste gelegde en 
bewezen feit niet strafbaar he~ft geoordeeld en 
den gerequireerde te dier _zake heeft ontslagen 
van alle rechtsvervolging ; 

0., dat de beslissing der Rechtbank op 
laatstgenoerod punt berust op de overweging : 
d,at wel het bemachtigen van mollen, doch niet 
het in het werk stellen van pogingen daartoe 
strafbaar is gesteld ; 

dat bij het middel tegen deze beslissing wordt 
opgekomen nit hoofde, dat, waar krachtens 
art. 1 van het K. B. van 19 September 1914 
(S. 456), houdende bepalingen tot bescherming 
van mollen en kikvorschen, verboden is - tenzij 
met machtiging en toestemming en onder 
de verdere omstandigheden, als aldaar geregeld 
- op gronden van derden ,,mollen te vangen", 
onder de laatste uitdruk.king mede te begrijpen 
is het ,,vangen naar_mollen".; 

0. daaromtrent : 
dat taalkundig: aan het begrip ,,vangen" 

eigen is : de geslaagde bemachtiging, _en het 
woord buiten ~ijne gewone beteekenis wordt 
uitgebreid door· daaronder ook te verstaan: 
de op bemachtiging gerichte, maar niet door 
deze gevolgde werkzaamheid ; 

dat het genoemd· artikel tot deze taalkundig 
niet geoorloofde nitbreiding van het begrip 
,, vangen" geene aanleiding geeft,. vermits 
daarin het verbod oro mollen te vangen op 
eene lijn wordt gesteld met dat om deze dieren 
te dooden, en _z_oomin als in laatstbedoeld yer
bod ligt besloten het verbod van poging tot 
levensberooving zonder bereiking . van. het 
beoogde doel, evenmin eene. zoodanige uitbrei. 
ding ten aanzien van het verbod om te vangen, 
aanneroelijk is ; 

0., dat, waar het vangen van mollen in strijd 
met het onderwerpelijk verbod · krachtens 
art. 13 der Nuttige,Dierenwet .1914, als eene 
overtreding bes.cho_uwd wordt, de poging daar
toe ingevolge de artt. 46 en 91 Sr .. niet strafbaar 
is. tenzij de_ wet anders. bepaalt, hetgeen, zooals 
boven overwogen, niet het geval-is; 

0., dat dus het middel niet is gegrond ;. 
Verwei:pt het beroep. · 

(:N. J.) 
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25 Juni Hl17. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Octrooiwet ondersch~idt duidelijk 

tusschen het recht van vobrrang bij het 
aanvragen van een octrooi I hier te lande 
(art. 7) en het recht om in iN ederland als 
uitvinder te worden bescho~wd (art. 6). 

I 
Het .Hof heeft bij het vaststellen van de 

· beteekenis van de onderha!vige akte van 
overdracht van 2 April 1915 bet dat onder
scheid rekening gehouden 1en beslist dat 
die akte wel overdroeg het r~cht van art. 7 
dat de cedens hier te lande s~dert de indie
ning zijner annvraag in Amefika op 20 J uni 
1914 ?ezat, niet echter het r1cht, omschre
ven m art. 6, dat bedoelde overdrager 
eerst op 15 Juni 1915 door: zijn aanvraag 
hier te Ian.de deed geboren ;worden. 

Die beslissing moet, als ;van feitelijken 
aard, in cassatie worden geeerbiedigd. 

Hof: Tijdens de overdracht van 2 April 
1915 was het recht voortv!beiende uit de 
octrooiaanvrage van 15 J ini 1915 niet 
alleen nog niet geboren, mailr de op 2 April 
overgedragen rechten omvatten ook niet 
het toekomstige recht ,an de onderhavige 
octrooiaanvrage. I 

(Octrooiwet ·art. 38.) 

Voorzitter.:: . I 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

I 
Raden : l\:[rs, B. C. J. Loder, j_ A. A. Bosch, 

A. Fen,tener van Vlissingen en C. b. Segers, 

Verzoeks~h~ift-1 . . • . 

· ),lan 
den Hoogen Raad der Wederlanden. 

i 
Geeft eerbiedig te kennen : I 
H. F. Clark, koopman, wonentle te Washing

tonin de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, 
ten deze domicilie kiezende aai~ de Eerste van 

I den Boschstraat n°. I te 's-Gfavenhage, ten 
kantore van ondergeteekende, Mr. M. Oppen
heimer, advocaat bij den Hooge~ Raad; 

dat hij op 2 April 1915 eehe schriftelijke 
overeenkomst heeft gesloten iliet F. Murke 
te Fort Collins in Colorado, wlarbij deze aa~ 
hem overdroeg alle rechten eJ aanspraak op 
de buitenlandsche rechten op eerie, bij die over
eenkomst nader omschreven ~n door Murke 
gedane uitvinding en op in v/reemde landen 
daarop te verkrijgen octrooi ; I 

dat Murke op 15 Juni d. a. v. in Nederland 
eene octrooiaanvrage voor bedob!de uitvinding 

• I ' 

welke hij tevoren op 23 Maart 1915 in de Ver-

eenigde Staten van Noord-Amerika reeds had 
gepatenteerd, heeft ingediend en .wel onder 
n°. 5989 Ned; 

dat requestrant, daar z. i. krachtens voren
bedoe]de schriftelijke overeenkomst de rechten, 
uit de Nederlandsche octrooiaanvrage voort
vloeiende, op hem waren overgedragen, ·.op 
21 Februari 1916 aan den Octrooiraad te 's-Gra
venhage heeft doen verzoeken de bedoelde akte . 
in de registers van den Octrooiraad in te schrij. 
ven, overeenkomstig art. 38 van de Octrooiwet 
1910 (S. 313), ten openbaren blijke dat de rech. 
ten, uit de Nederlandsche Octrooiaanvrage 
voortvloeiende, op hem, requestrant, waren 
overgegaan; 

dat de ·octrooiraad bij beschikking van 
9 J\Iaart 1916 dit verzoek heeft geweigerd, op 
grond dat: 

1°. niet uitdrukkelijk uit de bedoelde akte 
zou blijken, dat de rechten, voortvloeiende uit. 
de Nederlandsche octrooiaanvrage, waren over
gedragen; 

2°. requestrant niet bij .de akte de rechten 
uit µieergemelde octrooiaanvrage zou hebben 
geaccepteerd ; 

dat requestrant, zich met die beschikking niet 
vereenigende, krachtens art. 55 der Octrooiwet 
zich tot de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
heeft gewend, met.gevolg, dat deze Rechtbank, 
de bezwaren van den Octrooiraa.d ongegrond 
oordeelende, heeft gelast, dat de inschrijving 
van de bedoelde akte alsnog.geschiede; 

dat bet Gerechtshof te 's-Gravenhage echter, 
op het beroep van den Voorzitter van den 
Octrnoiraad, de beschikking der Rechtbank bij 
arrest van 19 Maart 1917 heeft vernietigd en bet 
verzoek tot inschrijving alsnog van de hand 
heeft gewezen ; 

dat requestrant, zich door 's. Hofs beslissing 
bezwaard gevoelende, daarvan bij Uwen Raad 
beroep in cassatie instelt, onder aanvoering 
van de. volgende middelen van cassatie : 

I. Schanding of verkeerde toepassing van 
art. 38 der Octrooiwet 1910 (S. 313), in verband 
met de artt. 1374, 1375 en 1370 B. W., door
dien het Hof, hoewel feitelijk beslissende, dat 
bij de bedoelde akte aan requestrant waren 
overgedragen alle rechten en aanspraken op de 
buitenlandsche rechten betreffende de uitvin
ding van Murke, niettemin op grond, dat het uit 
de Nederlandsche ·octrooiaanvrage van Murke 
voortv]oeiend recht eerst door •die aanvrage 
d. i. op 15 Juni 1915 en na de akte van over
dracht, werd geboren, ]aatstgemeld recht daarbij. 
niet overgedragen achtte; naar requestrants 
oordeel ten onrechte, daar immers ook bet uit 
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de latere Nederlandsche octrooiaanvrage voort
vloeiend recht behoorde tot de buitenlandsche 
rechten betrefiende de uitvinding van Murke, 
temeer, nu blijkens 's Hofs feitelijke beslissing 
bij de bedoelde akte ook werden ove.rgedragen 
de rechten uit het in vreemde landen te ver
krijgen octrooi. 

II. Schending, of verkeerde toepassing van 
de artt. 38 en 7 der Octrooiwet 1910 (S. 313), 
door te beslissen ,,dat de overgedragen rechten 
alleen bij tijdige octrooiaanvraag hier te lande 
een recht van voorrang verleend.en", terwijl dit 
recht van voorrang volgens. bedoeld art. 7 ont
stond niet door de overgedragen, d. w. z. de 
niet Amerikaansche rechten; maar uitsluitend 
door de Amerikaansche octrooiaanvrage, waarop 
de rechten juist niet waren overgedragen. 

III. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 38 der Octrooiwet 1910 (S. 313) in verband 
met art. 1378 B. W., doordien het Hof, bij. de 
duidelijke bewoordingen der akte van over
dracht, zich niettemin ook begeven heeft in een 
onderzoek naar de bedoeZ.ing dier akte.. · 

IV. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 38 der Octrooiwet 1910 (S. 313), in verband 
met de artt. 1374 en 1375 B. W. en 6 der Oc
trooiwet voomoemd, door te beslissen, dat 
hoewel requestrant bij de akte van Murke zelfs 
het recht had verkregen, om zelf hier te lande 
octrooi aan te vragen, hij niet .de vruchten 
zoude mogen plukken van de octrooiaanvrage, 
door Murke gedaan, terwijl toch he.t recht, om 
hier te lande zelf octrooi· aan te vragen, reques
trant· stempelde tot alleen gerechtigde over 
alle rechten en voordeelen, die de uitvinding 
van Murke hier te lande kon afwerp_en. 

Op welke gronden requestrant Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt, het arrest van het Gerechts
hof te 's-Gravenhage drl. 19 Maart 1917, in deze 
zaak ge,vezen, te · vernietigen, met zoodanige 
verdere beschikking, als Uw Raad zal meenen 
te behooren. 

Conclusie van den Procureur-Generaal ~fr. 
Noyon. 

De Procureur-Generaal; 

0., dat de Octrooiwet 1910 (S. 313), in het 
algemeen en behoudens de bepalingen omtrent 
de gevolgen van elders verkregene octrooien in 
Nederland enkel handelt over octrooien in 
Nederland te verleenen ; dat alzoo ook art. 38 
alleen toepasselijk is op octrooien in Nederland 
-verleend en octrooiaanvragen in Nederland 
gedaan ; dat daarom de inschrijving van eene 

overdracht van rechten uit een elders ge_dane 
octrooiaanvrage of een elders verleend octrooi, 
ontstaande als niet betreffende een octrooi reeds 
in Nederland verleend of aangevraagd, niet kan 
warden gevraagd en uitgevoerd; 

dat nu de acte van overdracht waarvan de 
inschrijving. gevraagd wordt alleen betreft 
gevolgen van een in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika verleend octrooi en niets in
houdt omtrent rechten, voortvloeiende uit eene 
aanvrage van octrooi in Nederland, zoodat door 
de weigering vaninschrijving art, 38 voomoemd 
niet geschonden kan zijn ; 

dat, indien onder de overgedragene rechten 
ook begrepen mocht zijn het recht om in Neder, 
land octrooi .aan te vragen, de verzoeker wel
licht voor zich een uitsluitend recht op het ver, 
krijgen .van octrooi aanspraak zou kunnen 
maken, maar ten deze alleen is te beantwoorden 
de vraag of de acte van overdracht ·voor in
schrijving vatbaar i~ ; 

dat· op grond van een en ander de middel0n 
I, II en· IV niet tot cassatie kunnen leiden ; 

dat ook het derde middel niet tot: cassatje 
leiden kan omdat niet de u_itlegging van de 
akte van overdracht ten deze beslissend .is, 
maar enkel het feit, dat zij ni0t betreft 001), 
Nederlandsch octrooi ; en daarenboven omdat 
in de aangevallen beschikking niet door uit
legging is afgeweken van _de .. door het Hof zelf 
als duidelijk aangemerkte woorden der akte, 
en dus niets is gedaan waarop de bewering van 
schending van art. 1378 B. W. gegrond zoµ 
kunnen zijn ; 

Concludeert tot verwerping van het _beroep .. 

De Hoage Raad; enz. ; 

0., d_at blijkens de bestreden beslissing 
vaststaat: 

1°. dat zekere F. Murke op 20 Juni 1914 in 
de Vereenigde Staten van /4.m,erika een octrooi
aanvraag he0ft ·ing0di0nd voor een uitvinding 
betreffende verbeteringen bij het raffineeren 
van ruwe suiker en hem onder n°. 1132868 daar 
te lande voor die uitvinding octrooi is verleend ; 

2°. dat gezegde Murke op 2 April 1915 aan 
verzoeker heeft overgedragen alle recht en aan
spraak op en belang in de buitenlandsche rech
ten in en op de bedoelde :uitvinding, waarvopr 
Murke octrooi had verkregen in de Veree.nigde 
Staten onder no. 11328.68 en in vreemde landen 
daarop te verkrijgen octrooi, waarbij verzoeker 
aannam op eigen kosten octrooibescherming 
onder andere in Holland aan te vrage.n ; 

30, dat Murke op 15 Juni 1915 onder n°. 5989 
in Nederland een octrooiaanvraag heeft inge-
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diend voor zijn uitvinding onde te kennen- gan rechten alleen bij tijdige. octrooiaanvraag, 
geving, dat hem van 20 Juni 19 4 -.recht van hier te lande een recht van voorrang ver
voorrang toekomt, berustende op. anvraag van leenden; 
octrooi voor die uitvinding inged end op dien ,,dat de uitgesproken bedoeling van de akte 
datum in Amerika; van overdracht van 2 April 1915 dan oak 

40_ dat verzoeker Clark op 21 ebruari 1916 geenszins was, dat de overdrager Murke oak 
heeft doen:verzoeken aan den Octr oiraad alhier n9, die overdracht in Holland voor Clark Iiog 
de inschrijving van de akte houd nde de hier- zou verwerven de rechten voortvloeiende uit 
boven onder no. 2 vermelde overd cht, waarbij een octrooiaanvraag in H'.)lland, maar integen
volgens verzoeker zou zijn. over edragen het deel, dat Clark o.p eigen kosten in Holland het 
recht, voortvloeiende uit de on er n°. 5989 octrooi zou aanvragen; 
door Murke . in Nederland ingedi nde octrooi- ,,dat alzoo de oorapronkelijke verzoeker 
aanvrage; Clark door overschrijving van de akte van 

5°. dat de Octrooiraad dit . erzoek heeft 2 April 1915 niet kon verkrijgen, zooals hij 
geweigerd ; verzocht, overachrijving van het recht, voort-

0., dat Clark zich toen tot de Ar .-Rechtbank v!oeiende uit de octrooiaanvraag op 15 Juni 
te 's-Gravenhage heeft gewend me verzoek, dat 1915 door F. Murke. in Nederland ingediend" . 
deze alsnog de overachrijving an bovenge- 0., d'1t uit de hier weergegeven grondc blijkt: 
noemde akte zou gelasten en de echtbank dit dat het· I!)f, toen het de beteekenis der.akte 
verzoek heeft toegewezen; van 2 April 1915 naging, met het onderscheid 

dat de Voorzitter van den Octro iraad bij het tusschen de verachillende rechten, uit art. 6 en 
Gerechtshof te 's-Gravenhage van de beslissing uit art. 7 voortvloeiende heeft rekening gehou
der Rechtbank in hooger beroe is gekomen den en toen heeft beslist, dat die akte - voor 
en het Hof daarop na vernietigi van de be- zoover het onderhavige punt betreft - wel 
roepen beschikking, het oorspron elijk verzoek. overdroeg het recht van art. 7 dat Murke hier 
om inschrijving der akte· heeft an de hand te lande sedert de indiening zijner aanvraag 
gewezen; in Amerika op 20 Juni 1914 bezat, niet echter 

dat de verzoeker Clark tegen ' Hofs beslis- het recht, omschreven in art. 6, dat Murke 
sing aanvoert de navplgende "ddelen van eerst op 15 Juni 1915 door zijn aanvraag hier 
cassatie: (zie verzoekschrift); te lande deed geboren warden; 

0. ten -aanzien van de middele I, II en IV : d'1t die beslissing, als betr~ffende de vast-
dat de Octrooiwet duidelijk onderscheidt stelling van den omvang der rechten, die bij 

tusschen : een overeenkomst zijn overgedragen, is van 
a. het recht van voorrang bij et aanvragen feitelijken aard en in cassatie moet warden ge

van een octrooi hier te lande, h twelk art. 7 eerbiedigd; 
toekent aan hem; die in een der taten, toege- dat op grond van het hiervoren overwogene 
treden tot de internationale ove eenkomst tot de middelen I, II en IV moeten warden ver
bescherming van den industrieelen eigendomeen worpen, en dat wel deels omdat zij opkomen 
octrooi beeft aangevraagd gelde de gedurende tegen de door het H'>f gegeven uitlegging der 
12 maanden na laatstgenoemde aanvrage, en overeenkomst, voor een ander deel, _omdat zij 

b. het recht, om in Nederland al de uitvinder verzuimen tusschen de rechten, die uit art. 6 
te warden beschouwd, dat, naar 1 · d van art. 6 en uit art. 7 der Octrooiwet voortspruiten, be
is verbonden aan het indienen van een aan vraag hoorlijk te onderscheiden ; 
om octrooi bij den Nederlandschen Octrooiraad ; 0., dat het 3• middel van cassatie, hetwelk 

dat nu de beslissing van het Ho in hoofdzaak tiitgaat van de stelling, dat het Hof van de 
berust op deze gronden : duidelijke bewoordingen der akte van over-

,,dat tijde_ns de overdracht het recht voort- dracht zou zijn afge~eken tengevolge van een 
vloeiende uit de octrooiaanvrage door Murke onderzoek naar de bedoeling, mist feitelijken 
onder n°. 5989 in Nederland geda n, niet alleen grondslag, vermits het H')f uitdrukkelijk heeft 
nog niet was geboren, daar dit cht eerst. op te kennen gegeven, dat de bedoeling, waarop 
15 Juni 1915 door de aanvraag we d geschapen,. beroep wordt. gedaan, is in overeenstemming 
maar ook de bij_ de akte van 2 Ap il overgedra- met den inhoud der akte, immera daarin wordt 
gen rechten niet omvatten het toekomstige ,,uitgesproken".; 
recht 'van de octrooiaanvraag n Nederland dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
onder. n°. 5989, daar .dit.recht proot uit de. leiden; 
octrooiaanvrage hier te lande en e overgedra- Verwerpt-het beroep, (N. ,J.) 
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~5 Juni 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
De onderhavige verordening, houdende . 

verbod Iangs de straat boomen te· snoeien 
anders dan met verlof van B. en W. enz., 
valt binnAn de naar art. 135 der Gemeente
wet den Raad toekomende bevoegdheid. 

De omstaiidigheid, dat de boomen en de 
grond, waarop zij staan, in eigendom toe
behooren aan den beklaagde, kan daarin 
geen verandering brengen, vermits de 
onderhadge bepaling enkel beperking van 
de uitoefening ,·an hP.t recht van eigen
dom medebrengt. 

(Gemeentewet art. 135.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo, · 

R<tden : Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
H. M. A. Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

J. W. B., enz., requirant van cassatie tegen 
een vonnis · van het Kantongerecht te •~-Gra
venhage van 19 April 1917, waarbij de· requi
rarit werd schuldig verklaard aan : ,,het door 
misbruik van gezag . opzettelijk. uitlo.kken de 
overtreding van het te Wassenaar, zonder ver
gnnning van Burgemeesteren Wethouders langs 
de straat b'.lomen snoeien", en onde·r toe passing 

· van de artt. 34 en 187 der Alg. Pol. Verord. der 
gameente Wass11naar, de artt. 23 en 47 Sr., 
veroordeeld tot eene geldboete van f 5 en ver: 
vangende hechtenis van drie dagen, met vrij
spraak van wat den beklaagde meer of anders 
is ten laste galegd, dan bewezen verklaard 
(gapleit door Mr. F. H. Carbentus Gerritsen 
te 's-Gravenhage). 

0onclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

door hen te stellen voorwaarden, terwijl krach
. tens· art. 187 dier verordehing onder straat of 
openbare weg worden verstaan : alle voor het 
publiek toegankelijk gestelde wegen, paden, 
straten, enz., onverschillig wie daarvan eige
naar is. 

Nu staat in dit geval wel vast, dat de ge
snoeide boomen beklaagde's eigendom waren en 
dat de in de dagvaarding bedoelde weg, met 
gedoogen van beklaagde voor het publiek ver
keer open stond. 

Het bedoeld verbod is kenlijk uitgevaardigd, 
in het belang van de goede orde en veiligheid 
van het publiek en betreft alzoo, ook voor zoo
ver het bestrijkt, gronden die aan particulieren 
toebehooren, doch - zij het ook wederopzeg
gens toe - voor het publiek openstaan, de 
opanbare orde en veiligheid in de gemeente. 

De gemeentelijke wetgever, was dus op dien 
grond b<'lVoegd, bepalingen als de hier toegepaste 
te maken, ook indien daardoor de uitoefening 
van- het eigendomsrccht op grond en boomen, 
aan bepaalde beperkingen werden onder
worpen. Door het bovenaangehaald voorschrift 
nu van art. 34, is die bevoegdheid geenszins 
overschreden, want daarbij wordt geenerlei 
eigendom aan beklaagde onttrokken, doch hem 
slecbts eenige beperking opgelegd in de vrije 
uitoefening van zijn recht. 
- Ik acht dus met den beer Kantonrechter de 

bepaling volkomen verbindend, het middel 
alzoo ongegrond. (Vgl. o. a. arrest H. R. 
15 November 1909, W. 8932, 4 April 1910, 
W. 9016, 28 November 1910, W. 9101.) · 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De I{oog~ Raad, enz. ; 

Als middel van cassatie is voorgesteld : Gehooi;d het verslag van den· Raadsheer 
. ,,Schending immers verkeerde toepassing Gratama ; 

van artt. 625 B. W., 135 Gemeentewet, 34 en Gelet op het middel van cassatie, namens 
187 Alg. Pol. Veror. der gemeeute Wass~naar, den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
door den beklaagde strafbaar te achten wegens cone!. adv.-gen.); 
het te Wassenaar zonder vergunuing van -Bur- 0., dat het beroep in cassatie onbeperkt is 
gemeester en Wethouders snoeien van boomen ingesteld, <loch ni.et-ontvankelijkis, voor zoover 
lango de straat, hoewel de betrekkelijke ver- het is gericht tegen de in het vonni.s vervatte 
b'.)dob9paling der Alg. Pol. Verord. der gemeente vrijspraak; 
·wassenaartreedt buiteu de grenzen, waarbinnen 0. voorzoover het beroep is ontvankelijk; 
ingevolge. art. 135 Gemeentewet de be perking dat art. 34 der in het middel genoemde Pol. 
van den eigendom of deszelfs gebruik bij" ge- Verord. voor zoover thans van belang inhoudt: 
meenteverordening is toegelaten, en als: zoo- ,,B:et is verboden langs de straat boomen .... 
danig bindende kracht mist en buiten toe passing te snoeien, anders dan met vcrlof van B. en W
had behooren te worden gelaten." en met inachtuemiug van de door hen te stellen 

Bedoeld art. 34 der Wassenaarsche verorde- voorwaarden" ; 
ning, verbiedt o. a. laugs de straat boomen te 0., dat bij het middel het verbindende dezer 
snoeien, auders.danmet verlof.van Burgemeester be paling .. w-0rdt be twist, .doch de daarvoor 
en Wetho;,ders ·en-met inachtneming. van· de I aaugevoerde gronden niet kunnen opgaan; 
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, 0. tocb, dat voorscbriften omtrent het snoeien 
van b::>omen ,,langs de straat", d. i. den open
bal'.,m, voor het publiek bestemden weg, zonder 
twijfel worden gegeven in het b;lang van de 
op3nbare orde en het niet behoorljjk snoeien· 
de openbare veiligheid in gevaar kan brengen, 
zoodat het uitvaardigen van desbetreffende 
bepalingen valt binnen de naar art. 135 der 
Gemeentewet den Raad toekomende bevoegd, 
beid; 

0:, dat 09k de omstandigheid, dat, zooals 
in dezen is gebleken, de boomen en de grond, 
waarop zij staan, in eigendom behooren aan 
den requirant, daarin geen verandering kan 
brengan, vermits een bepaling als de bedoelde 
enkel bep..,rking van de uitoefening van bet 
recht van eigendom mede brengt ; 

0., dat alzoo het middel is ongegrond; 
Verklaart het beroep in cassatie nie~-ontvan

kelijk, voor zoover het is gericht tegen de in het 
vonnis vervatte vr_ijspraak; 

Verwerpt het voor het overige. (N. J.) 

25 Juni 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Orn een voorwerp een wapen te d'oen zijn 

in den zin der Wapenwet, is niet noodig, 
dat dit voorwerp zonder cenige verdere 
bandgreep overeenkomstig zijn bestem
ming kan worden gebruikt. 

[Kantonrechter en Rechtbank: De . ge
weerloop en geweerkolf, welke beklaagde 
d_roeg, pasten in elkaar en konden binnen 
eenige oogenblikken in en nit elkaar wor
den genomen, zooclat die stukkcn, zooals 
bekl. .die vcrvoerde - in elke hand een 
stuk - een wapen (geweer). vormden tot 
dadelijk gebruik gereed.] 

·. Door de op beld. gevonden patronen 
verbeurd te verklaren, is art, 2 der Wapen
\vet geschonden. 

(Wapenwet art. 1.) 

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

R<tden: Mrs. A. J. L. Nijpels, H. M.A. Savel
berg, Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. · 

J. E. W. B. enz., requirant van cassatie tegen 
een- vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zutphen 
van 11 April 1917, waarbij in hooger beroep, 
behoudens na te noemen uitzondering,. is be
vestigd ecn vonnis van het Kantongerecbt te 
Zutphen dd0 • 19 Januari 1917, na verzet ver
nietigende ten aanzien der straf, doch voor het 
overige bekrachtigende. een verstekvonnis van 
dat Kantongerecht dd0 • 14 Juli 1916, bij hej;
welk requirant .als schuldig aan het ,,op den 

openbaren weg een wapen bij zicb hebben"·, 
met toepassing der artt. 1 en 2 der Wapenwet 
en art. 23 Sr., is veroordeeld tot f 60 geldboete 
en 120 dagen hcehtenis, met verbeurdverklaring 
van het in beslag genomen geweer en patronen ; 
- zijnde die straf bij bet na verzet gewezen 
vonnis gewjjzigd in eene geldboete van f 20 en 
20 dagen verve.ngende hecbtenis, met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
geweer eil patronen, terwijl de· Recht bank, na. 
vernietiging van ·1a3,tstbedoeld vonnis wat 
betreft de opgelegde boete, deze heeft ver
minderd tot f 5 geldboete en l0 dagen ver
vangende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr_ 
Ledeboer. 

Bij vonnis in eersten aanleg bjj .verstek ge
wezen, werd ten laste van beklaagde als be
wezen aangenomen, dat hij _op tijd en plaats 
in de dagvaarding vermeld op den openbaren 
weg een geweer bij zich beeft gehad en werd hij 
deswege veroordeeld tot een geldboete van f 60 
subsidair 120 dagen hechtenis, met verbeurd
verklaring van een in beslag genomen geweer 
en pa tronen. 

Na verzet werd deze uitspraak be.krachtigd, 
bebalve wat de opgelegde straf betreft, en be
klaagde veroordeeld tot f 20 boete, subsidiair 
20 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring 
als .boven. 

In hooger beroep werd dit vonnis na verzet 
bevestigd, met uitzondering van de daarbij 
opgelegde boete en vervangende hechtenis en 
met vernietiging in zooverre van het vonnis 
waarvan beroep, aan. beklaagde ·alstoen opge
legd eene boete van f 5 subsidair 10 dagen 
hechtenis. 

Bij tijdig ingediende memorie wordt gesteld : 
,,Schending, althans verkecrde to_epassing 

van art. l in verband met 2 der Wet van 
9 111:ei 1890 (S. 81) en van 216 in v:erband met 
257 .Sv." 

De rechter heeft het bewijs van het te laste 
gelegde, geput uit een procesverbaal, inho.u
dcnde blijkens het verstekvonnis o. m., dat 
b_eklaagde een geweerloop droeg in de linker
hand en een geweerkolf onder deI). rephterarm. 
Deze omstandigheid mag dus, zooals de raads
man van requirant terecht stelt, worden be
schouwd als door den rechter als vaststaand te 
zijn aangenomen. 

Bij het vonnis na verzet is, naar aanleiding 
van deze omstandigheid en q.e namens beklaag
de gevoerde verd()diging, overwogen, dat de 
verbalisant, aan den. Recl•ter ter terechtzitting 
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heeft voorgedaan, hoe dat geweer binnen enkele 
seconden, in en uit elkaar kon warden genomen, 
en dat den Rechter duidelijk bleek, dat de twee 
stukken, zooals opposant die vervoerde - in 
elke hand een stuk - een wapen vo=en, tot 
dadelijk ge bruik gereed; ongeveer even vlug, als 
een revolver, die men in den zak draagt en op 
veilig staat, waarvoor dan ook eenige manipu
laties noodig zijn, alvorens dit wapen kan war-
den ge bruikt. · 

De geachte raadsman meent echter te kunnen 
volhouden, dat onder die omstandigheden, 
geen wapen door requirant kan zijn gedragen, 
omdat, zooals de Rechter. zou beslist hebben, 
uit de aldus gedragen stukken, nog eerst, door 
ze in elkaar te zetten, een wapen moest warden 
gevormd, zoodat er te voren nog geen ,wapen 
bestond. In elk geval zou hier slechts sprake 
kunnen zijn van een wapen niet tot dadelijk 
gebruik gereed. Daargelaten, dat in deze van 
eenig ingepakt voorwerp niet wordt gesproken 
(verg. art. 3 sub 7°. der Wapenwet), zou deze 
laatste bewering afstuiten, op de zoo even aan
gehaalde, in dit opzicht ongetwijfeld feitelijke 
beslissing. 

Doch ook de hoofdstelling van requirant 
acht ik niet houdbaar. Het wil mij nl.' voor
komen, dat daaraan de feitelijke grondslag 
ontbreekt, doordat _requirant de beslissing ver
keerd leest. De beteekenis toch van's Rechters 
beslissing is juist, dater reeds een wapen voor
handen was, toen de twee stukken gescheiden 
werden gedragen, en wel een, · dat, wegens de 
snelheid waarmede de deelen samengevoegd 
konden warden, uitmaakte, of ,,vonnde", 
een wapen tot dadelijk gebruik gereed .. Niet 
dus, dat er slechts onderdeelen warden gedra
gen, waaruit door sanienvoeging een wapen 
kon warden vervaardigd. 

In elk gcval acht ik ook dit dee! van 's Rech
ters beslissing, eene feitelijke in cassatie on
aantastbare. Want, waar men in het alge
meen heeft te onderscheiden, tusschen losse 
deelen 1:an een ·wapen, waaruit dat_zou zijn te 
vervaardigen en een ~apen dat, teng1volge 
van zijne bizondere constructie, desverkiezende 
in twee of mee:r, deelen is te dragen - zooa!s 
zulks b. v. bij jachtgeweren veelal het geval is -
zal uit de bepaaldo omstandigheden, in elk bi
zonder geval, moeten blijken, of het een dan 
wel het antler voorhanden is. De waardeering 
van bizondere omstandigheden nu, komt uit
sluitend toe aan den Rechter die de feiteniheeft 
vast te stellen·. 

Het middel zal alzoo niet tot cassatie kunnen 
leiden. 

Ik moet echter de aandacht van Uw College 
vestigen op de verbeurdverklaring van patro
nen, welke niet op de wet is gegrond. 

Hierdooris door Kantonrechteren Recht bank 
geschonden art. 2, der Wet van· 9 Mei 1890 
(S. 81), in v'erband met art: 214 Sv., onder
scheidenlijk in verband met artt. 253 en 267 
en ·met die artt. en de o.rtt. 256 en 257 van dat 
Wetboek. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging .van 
het bestreden vonnis, doch al!een voorzoover 
daarbij is in stand gehouden de verbeurdver
klaring van patronen en van het vonnis na 
verzet, alleen voorzoover' daarbij patronen ver
beurd zijn verklaard, met verwerping overigens 
van het beroep. 

De Rooge Raad, enz. ; 

'Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser;· 

. Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij memorie, lui
dende: (zie concl. adv.-gen.); 

0., dat ten laste van requirant wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, dat hij 
20 Mei 1916 des avonds circa 8 uur te Harfsen, 
gemeente Gorssel. op een openbaren weg 
Deventer-Laren, een geweer bij zich heeft 
gehad ; welk feit is gequalificeerd en waarvoor 
straf is· opgelegd, als hierboven is vermeld; 

0., dat de rechter daarbij heeft aangenomen 
dat requirant een geweerloop in zijn linkerhand 
en een geweerkolf onder zijn rechtera= droeg, 
welke kolf en loop in elkaar pasten, terwijl hij 
voorts, -': blijkens het bevestigde vonnis -
ter terechtzitting heeft llevonden dat die kolf 
en loop binnen eenige oogenblikken in en uit 
elkaar ,konden warden genomen en dat die 
stukken, zooals requirant ,,die vervoerde, - fo 
elke hand een stuk _.:. een wapen vormden tot 
dadelijk ge bruik gereed, ongeveer even vlug 
als een ·revolver, die men in een zak draagt en 
op veilig staat, waarvoor toch ook eenige 
manipulaties noodig zijn alvorens dit wapen 
kan worden ge bruikt" ; 

0. nu, dat het cassatiemiddel blijkens de 
toelichting er tegen opkomt dat, wat de requi
ra:iJ.t droeg, als een wapen is beschouwd, omdat, 
al mogen de beide stukken ook zeer snel tot 
een wapen kunnen warden samengevoegd, 
v66r dat samenvoegen een ·wapen nog niet 
bestaat, zoodat requirant, die de stukken los 
van elkaar droeg, iets bij zich had, wat nog 
niet was een wapen, dus geen wapen was; 

dat voorts in ieder geval hier was een wapen, 
niet voor dadelijk gebruik geschikt, zoodat met 
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overeenkomstige toepassing van het aan art. 3, 
7°. der Wapenwet ten grondslag liggende be
ginsel, ook hierom veroordeeling uitgesloten 
was; 

0. hieromtrent :· 
dat de Kantonrechter blijkens het boven

ve·rmelde krachtens wettige bewijsmiddelen 
heeft bewezen verklaard dat de beide· stukken, 
welke requirant bij zich droeg, vormden een 
geweer; 

dat hij door dat voorwerp te beschouwen als 
een wapen in den zin der Wapenwet, de in het 
middel genoemde artikelen niet heeft geschon
den, omdat om een voorwerp een wapen in den 
zin dier wet te doen zijn, zeker niet noodig is, 
dat dit voorwerp zonder eenige verdere hand
greep overeenkomstig zijn bestemm.ing kan 
worden ge bruikt ; · 

dat voorts requirants beroep op_·en verwij
zing naar art. 3, 70_ der Wapenwet hem niet 
kan baten, reeds hierom ·met, omdat feitelijk 
is beslist, dat het wapen tot dadelijk gebruik 
gereed was; 

0. ambtsnalve : 
dat de Rcchtbank heeft bevestigd na verzet 

gewezen vonnis, ook voorzooverre daarbij de 
verbeurdverklaring der op requirant gevonden 
patronen was uitgesproken; 

dat die patronen echter niet mochten warden 
verbeurd verklaard, daar art. 2 al. 2 der Wa
penwet we! toelaat de verbeurdverklaring van 
het wapen, waarmee de overtreding plaats 
heeft, maar niet van andere op den overtreder 
·bevonden .voorwerpen; 

. Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Rechtbank 
te Zutphen 11 April 1_917 in deze zaak gewezen, 
doch alleen en voorzooverre daarbij is bevestigd 
het vonnis van den Kantonrechter te Zutphen 
dd0. 19 Januari 1917 oak ten aanzien van de 
verbeurdverklaring der patronen; 

En rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. ; 
Vernietigt laatstgenoemd vonnis te dien 

aanzien; 
Beveelt de teruggave der patronen aan re

quirant na verloop van acht dagen na de .uit
spraak van dit arrest ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

27 Jw,i 1!117. BESLUIT, waarbij, met intrek
king van bet programma, vastgestel<l bi,i 
Koninklijk besluit Van· 2 J!'ebruari 1864 

·(Starrlsb/ad n°. 8), ondP.r L., het programma 
worc1t 'l'fistgesteld voor het examen ter 
Yerkri,igi:•g 'l'Un akten van bekwaamheid 

voor sclioolonderwijs in de levende ta[en 
en hare lctterkunde, bedoeld in het voor
laatste lid van artikel 77 der wet tot rege
ling van het middelbaar onderwijs. S. 478. 

WrJ WILHEL~[!NA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
22 Mei rn17, n °. 3223/3, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
programma, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 2 ·Februari 1864 (Staatsblarl n°. 8) onder 
L., aan te vullen voor zooveel betreft het 
akte-examen in de Spaansche taal en letterkunde; 

Den Raad van -State gehoord (advies van 
19 ,Juni 1917, n•. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 ·Juni 1917 11°. 1004.fl 
afdeeling Onderwi,is : 

'Habben g"oedgevonden en ·ver$tHan : 
J\let intrekking van het programma, vustgc

steld bij Koninklijk besluit van 2 Februari 
1864 (Staatsblad n°. 8) onder L., vast te stel
len bet navolgende program ma voor het examen 
ter verkrijging van akten van bekwaamheid 
tot het ge\'en van schoolonderwijs in de levende 
talen en ·hare letterkunde,.bedoeld in bet voor
laatste lid van artikel 77 der wet tot regeling 
van bet middelbaar onderwijs ; 

De vereischten zijn : 
eene grondige kennis van de taal, van hare 

spraakkunst en van de vereischten van een 
goeden stijl, blijkende uit een vaardig en juist 
gebruik, zoowel mondeling als schriftelijk; 

kennis van 1le geschiedenis en de voornaamste 
voortbrengselen harer letterkur.de. 

Voor. de Spaansche taal wordt mede geeischt 
kennis van de geschiedenis der tau!. 

Onze :Minister van BinnenlandschP- Zaken is 
belast met de uitvoering van dit hesluit. dat 
.in het Staatsblad zal wordcn geplaatst en waar
van nfschrift zal wo·rden gezond,m aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten .Tuni Hl17. 

WILHEL:lllN.\. 

De 1Jtih1. 1·r111 Staal, .11/in. urni Bi111u?n1. Znken. 
CORT V. D. LTNDF.N, 

(Uil,qeq. 21 ,Juli. 191 i.) 

'27 .Jwd 1917. BESLUIT, tot organirntie van 
het personeel voor den dienst der Lands
ge bouwen. 8. 479. 

·wl,J ·wrLRELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister -Yun 
Wnterstaat nm 25 :Mei Hll 7 no. '2,:]7. ,\ ft1e<>
ling Wnt<>1·stnnt: 
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Den Raad van .State gehoord, ad'l'ies·van 
12 .Juni 1917, n°. 64; 

Gezien het nader rapport van ,oornoemden 
l\[in;ster van 23 Juni 1917 La. E, Afdeeling 
"\Vaterstaat; 

Hebben goedgevonden.·en. verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van den 29sten April 1908 (Staaltsblad n°. 122) 
zooals dit gewijzigd is bij Ons besluit van den 
16den Februari 1916 (Slaatsblad no. 71), te be
ralen: 

a. Eet personeel voor den dienst cler Lands· 
gebouwen bestaat uit: 

1°. ten hoogste twee Rijksbouwmeesters met 
jaar~edden van f 3500 tot en met f 5500; 

2°. ten hoogstc twee adjunct-Rijksbouw
meesters met jaarwedden van 'f 2500 tot en met 
f 3200; 

3°. ten hoogste twee hoofdopzichters met 
· jaarwedclen van f 2200 tot en met f 2600; 

4°. ten hoogste acht districtsopzichters met 
jaarwedden van f 2000 tot en met f 2600; 
· 5°. ten hoogste clertig opzichters, v.erdeelcl 

in twee klas~en met jaarwedden : 
voor de opzichters cler lste klasse van ten 

minste f 2000, ten hoogste f 260.0 ; 
voor de opzichters der 2cle klasse van ten 

minste f 1400, ten hoogste f moo. 
, Bij gebleken geschiktheicl geschiedt bevor

. dering tot opzichter cler lste klasse 12 jaar na 
de incliensttrecling; 

6°. ten hoogste vier klerken op jaarwedden 
van f 600 tot en met f 1200. 

Voorts zullen bij den dienst der Landsge
bouwen zooveel tijdelijke Ingenieurs en tijde
lijke of buitengewone opzichters op de door 
Ons of van Onzentwege te bepalen bezolcli
ging kunnen worden aangesteld als de dienst. 
zal vorderen. 

.Bij vaste aanstelling in een der betrekkingen 
bij do Landsgebouwen, in dit besluit bedoeld, 
waarin de betrokken ambtenaar reeds tijdelijke 
diemten heeft bewezen, die voor de toeken
ning van pensioen in aanmerking zijn gebracht, 
wora't door Ons bepaald welk gedeelte van den 
tijd, gedurencle welken deze tijdelijke diensten 
zijn verricht; in aanmerking komt als dienst, 
die · aansprnak geeft op period ieke rangs- en 
tractementsver hooging. 

De bezoldiging der hoofdopzichters, districts
opzichters en opzichters, alsmede die der kler
ken, wordt bij gebleken gewhiktheicl en dienst
ij,·er verhoogd. als volgt: 

,oor de hoofclopzichters nit 2 en 4 jaar dienst 
iu clien rang tot f 2400 en f 2600. 

Bij benoeming tot hoofdopzichter van een 

cli,tricts-opzich ter of een opzichter der lste 
.. klasse zullen de. in deze. -rangen boven het 
aantal van 8 doorgebrachte dienstjaren in aan, 
merking worden genomen bij de toekenning 
der voor eerstbed0elde betrekking vastgestelde 

, traatementsver.lio_ogingen; 
voor de districts-opzichters na 2, 4, 6, 8, 10 

en 12 jaar dienst in dien rang tot f 2100, 
f 2200; f 2300, f 2400, f 2500 en f 2600. 

Bij benoeming tot ctistricts-opzichter van een 
opzichter cler lste klassc zullen de. in dezen 
rang doorgebrachte dienstjaren in aanmerking 
warden genomcn bij de toekenning der voor 
eerstvermelcle betrekking vastgestelde tracte
mentsverho0gingen ; 

voor de opzichters der lste klasse na 2, 4, 
6, 8, 10 en 12 jaar clienst in 'clien rang tot 
f 2100, f 2200, f 2300, f 2400, f 2500 en f 2600. 

. Bij benoeming tot. opzichter der lste klasse 
van een clistricts-opzichter zullen de in dezen 
rang doorgebrachte dienstjaren in aanmerking 
worclen genomen bij de toekenning cler voor 
eerstvermelde betrekking vastgestelcle tracte
mentsverhoogingen ; 

voor de opzichters der 2cle klasse na 2, 4, 6, 
8 en 10 jaar clienst in dien rang tot f 1500, 
fHi00, f li00, f 1800 en f HJO0; 

voor de klerken na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 jaar 
cliemt in dien rang tot f 700, f 800, f 900, 
f 1000, f 1100 en f 1200. 

Aun de klerken, die als bureelchef dienst. 
doen of die met werk belast zijn, dat hen 
daarvoor naar het oordeel van Onzen· l\linister 
van \Vaterstaat in aanmerking doet komen, 
kan door Ons eene·. toe I age van· f l0O'tot f 250 
's jaars boven bunne jaarwedde worden toe
gekend. 

'.Vanneer be,·orclering of verhooging van 
jaarweclcle eerst heeft plaats gehad na een 
grooter aantal clienstjaren clan hiervoren is be
paald. worden, behouclens bijzondere gevallen, 
de hie·rboven genoemde termijnen met dien 
meerderen tijdsduur verlengd. 

Bij benoeming tot een der voormelde betrek
kingen in den foop van een kwartaa! worden 
de hiervoren vermelde tijdvakken geacht aan 
te vangen met den eersten dag van het kwar
taal, volgende op dat, waarin de •benoeming 
is geschied. 

De verhoogingen der jaarwedden, welke van 
dit besluit het gernlg zijn, en de toelagen, 
welke krachtens dit besluit worden toegekencl, 
zullen, voor zoover niet anders wordt bepaalcl, 
rekenen van 1 Januari 1917 af. 

b. De voornoemde ambtenaren worden door 
Ons en voor zooverre zij tijdeliik warden aan-
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gesteld door Ons of van Onzentwege l,enoemd., 
geschorst en ontslagen. 
, c. De instructie voor de Rijksbouwmeesters 

en vo·or zooveel noodig i1ie voor het OV'?l'ige 
personeel worden door Onzen Minister van 
Waterstaat in overleg met Onze Ministers van 
.Financien en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel vastgesteld. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de nitvoering van dit beslnit, hetwelk tegelij
kertijd in het Slaatsblad en in de Staatscozwant 
zal worden geplaatst en aan den Raad van 
State in afsehrift zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1917. 
WILHELMINA. 

De fflinister van Walerstaat, C. LELY. 

(Uilgeg. 14 .Juli 1917.) 

28 .Juni 1917. BESLUI'r, tot vaststelling ..an 
regelingen omtrent toekenning van verlo
ven en wachtgelden mm• en omtrent te
rugbetaling van genoten uitkeeringen enz. 
door ter vervulling van burgerlijke ambten 
naar Nederlandsch vVesf-Indie gezonden per
sonon. S. 480. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordraoht van Oczen Minister van 
.Kolonien van 10 Mei 1917, lOde Afdeeling, 
no. (j; 

Den Raad van State gehoord. (ad vies van 5 
:.T uni 1917, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister vah 23 Juni 1917, lOde Af
<leeling, no. 31; 

Hebben .goedgevonden en V'lrstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Aan tijdelijk, voor den duur van 

ten minste drie jaren - de heen- en de terug
reis niet in begrepen - in den burgerlijken 
-dienst in een der kolonien Suriname en Gura~ao 
werkzaam gestelde personen kan, indien hun 
-dieilstverband nog ten minsto een .jaar zon 
moeten duren, voor eenmaal binnen- of buiten
landsch verlof wegens ziekte verleend worden, 
-0veenkomstig de omtrent binnen- en buiten-
1andsch verlof voor in de betrokken kolonie 
·in vasten burgerlijken dienst zijnd porsoneel 
.goldende bepalingen, en onder genot van ver
lofsbezoldiging volgens de voor datzelfde per
:soneel g6ldende voorschriften·. 

Zoodanig verlof mag echter, verlengingen 
inbegr-epen, den duur van een jaar niet over, 
schrijden, terwijl de duur van dergelijk verlof 
niet in mindering komt van dien van het nog 
niet vervuld gedeelte van het tijdelijk dienst
-verband. 

2. Aau cloo1· Onzen :;\Ii1ti,ler vau .Kulo11ie11 
voor den burgerlijken dienst in Sttriname of 
Ottra~ao uitgezonden en aldaar tijdelijk of met 
eene aanstelling in vasten dienst werkzaam 
gestelde personen, die v66r hunne uitzending 
eene bezoldigde betrekking of werkkring heb
ben verlaten, kan, nadat zij zonder genot van 
of aanspraak op pensioen of wacbtgeld uit 
anderen hoofde, eervol ontslagen of van hun 
dienstverband aldaar. zijn ontheven, ten laste 
van de betrokken begrooting eeil wachtgeld 
verleend worden naar reden van de helft van 
de laatste in de kolonie genoten jaarlijksehe 
bezoldiging. Dit wachtgeld gaat in met den 
dag- volgende op dien, waarover de jaaiwedde 
het laatst genoten is en duurt voort tot en 
met den dag v66r dien van ingang van andere 
inkomsten, -doch uiterlijk gedurende een half 
jaar na den dag van vertrek nit de betrokken 
kolonie. 

3. Alle personen, die door Onzen Minister 
van Kolonien na al dan niet voor rekening 
der betrokken kolonie te zijn opgeleid, voor 
den burgerlijken dienst in Siwiname of Gura~ao 
worden bestemd, zijn verplicht de deswege 
aan hen of te hunnen behoeve, dan wel ten 
behoeve van hun gezin·, van Landswege vol
dane golden wegens tegemoetkoming in de kos
ten van opleiding en (of) uitrusting, wegens 
overtocht naar de kolonie, zoomede alle andere 
aan hen in verband met hunne opleiding en 
(of) terbes·chikkingstelling, uitzending of deta
cheering, middellijk of onmiddellijk van Lands
wege toegelegde gelden (met uitzondering van 
genoten bezoldiging, en hetgeen daarmede is 
gelijk te stellen), onverwijld in 's Lands kas 
terug te storten, ingeval zij niet binnen den 
hun aangewezen termijn naar de kolonie ver
trekken, de reis derwaarts moedwillig afbreken, 
of om andere redenen dan wel ·bewezen ziekte, 
ziels- of lichaamsgebreken, buiten · eigen toe
doen ontstaan (ter beoordeeling in Nederland 
van Onzen Minister van Kolonien en in de 
Kolonien van den betrokken Gouverneur), de 
werkzaamheden waarvoor zij zijn uitgezonden, 
niet. aanvaardeu dan wel binnen vier en een 
half jaar na hunne a~nkomst in de kolonie uit 
den Kolonialen dienst worden ontslagen of van 
hunne detacheerivg worden ontheven. 

Indien de in dit artikel bedoelde personen 
op het tijdstip waarop zij ter beschikking ge. 
steld of voor uitzending of detacheering be
stemd worden minderjarig zijn, rust de uit dit 
artikel voortvloeiende verplichting mede op 
hunne wettelijke vertegenwoordigers. 

Gemelde verplichting wordt den schuldenaar 
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bpgelegd bij beschikking van den Uouverneur. 
Deze is echter bevoegd om, indien naar zijn 
-Oordeel de betrokken landsdienaar door ge
wi'chtige onvoorziene omstandigheden is -ge' 
no·opt tot de handeling, tengevolge waarvan 
voren bedoelde verplichting tot terugbetaling 
is ontstaan, den landsdie:riaar van dio verplich·
ting geheel of gedeeltelijk ontheffing te ver
le·en-en. 

Een afschrift van de beschikking waarbij de 
verplichting tot terugbetaling wordt opgelegd, · 
aan het hoofd voerende de woorden : ,,In naam 
der Koningin", en onderteekend door den Gou
vernements-Secretaris, heeft dezelfde kracht 
en kan op gelijke wijze en met inachtneming 
van dezelfde voorschriften ten uitvoer gelegd 
worden als de grossen van in kracht van ge
wijsde gegane vonnissen in zaken van burger-· 
lijk recht. 
'De invordering der terug te betalen gelden 

geschiedt bij voorkeur door inhouding van de 
door den schuldenaar ten laste van de betrok
ken begrooting of begrootingen genoten wor
dende inkomsten. · 

De vroeger gemaakte nog loopende regelingen 
omtrent terugbetaling door in den burgerlijken 
<lienst van Suriname of Cura~ao zijnd personeel 
van gelden als vorenbedoeld houden bij de in 
werking treding van dit besluit op van kracht 
te zijn en wordeh door·de bepalingen van dit 
artikel vervangen. 
· 4. Wij behouden Ons voor oni, in bijzondere 

gevallen, bij een met redenen omkleed besluit, 
af te wijken van de bepalingen van dit be8luit. 

Onze Minister van lto!onien is belast met 
de- uitvoerfog van dit besluit, dat in het Staato
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
~n aan dA Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1917, 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLE,YTE .. 

(Ui_tgeg, 10 Juli 1917.) 

, 29 Juni 1917. BESLUIT, waarbij, met intrek-
king van de programma's, vastgesteld bij 1 

Koninklijk besluit van 24 April 1885 1 

(Staatsblad n°. 112), onderscheideiilijk ·on-· 
der P. en D., programma's warden vast
gesteld voor de· examens ter verkrijging 
van bekwaamheid onderscheidenlijk tot 
het geven van middelbaar onderwijs- in' 
de gymnastiek en tot het geven van lager 
onderwijs in de gymnastiek. S. 481: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van• 

1917. 

St~at, l\'Iinister van Binnenlandsab.e Z!i:ken v
0

an 
15 Mei 1917, n°. 1768/3, afdeeling Onderwijs·; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de pro
gram ma's voor· de· akten- van· bekwaamhP.id tot 
het geven van middelbaar en lager onderwij~ 
in de gymnastiek, vastgesteld bij Ko~inklijk 
besluit van 24 April i885 (Staatsblad n°. 112), 
onderscheidenlijk onder P. en -D., te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van'. 
19 Juni IIJ17, n°. 31); · ' 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1917 no. 10125_, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebbe_n goedgevonden en· verstaan: 
1°. Met intrekking van de programma's, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 April 
1885 (Btaatsblad n°. 112)· onderscheidenlijk on
der· P. en D., vast te stellen de navolgende 
programma's voor de akten van bekwaamdheid 
onderscheidenlijk tot het geven van middeJ;. 
baar onderwijs fo de gyinnastiek en tot het 
geven v:in lager onderwijs in de gymnastiek : 

Examen fer verkrijging _ van eene akte van be
kwaamheid voor schoolonderwijs in de gymnas
tiek, vermeld in artikel 77 de1·· wet tot -regeling 

van het niiddelbaar onderwijs. 

De vereischten zijn : 
I. voor MANNELIJKE candidaten: 

Theoretisch .. 

Sc h r if t e l ij k. 
1. Het maken van een opstel over een van 

drie opgegeven onderwerpen, ontleend- aan de 
stof voor het mondeling onderzoek; 

2. Het beantwoorden van drie vragen, mede 
ontleend_ aan de onder 1 bedoelde stof. 

Mon de ling. 

a. Duidelijk: begrip v&n : 
L het doe! der lichaamsoefeningen ; 
2. de plaats, welke- de lichaamsoefeningen 

in de taak der school behooren in te nemen. 
b. 1. Algemeen kennis van de geschiedenis 

-der lichaamsoefeningen, meer in het bijzonder 
van het begin der achttiende eeuw af; 

2. Kennis van de meest gebrnikelijke stel
sels van lichaamsoefeningen en van de bijzon
dere waarde van ieder hunner; 

3. KenniR van de voornaamste standaard
werken, op de lichaamsoefeningen betrekking 

-hebbende. 
c. Kennis der leerstof : 
I. Van de lichaamsoefeningen voor de on

derscbeidene scholen, waar zij onderwezen war
den, de veldspelen daaronder begrepen ; 

2. Van enkele vormen van de kunst van 
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zelfverde_diging, bet scbermen daaronder be
grepen; 

3. van de zwemkunst. 
d. Kennis van de toepasselijkbeid en bet 

metbodiscb gebruik der onder c bedoelde leer
stof. 

e. Kennis van de veiligbeidsmaatregelen, 
bij bet onderwijs in _de licbaamsoefeningen te
nemen, meer in bet bijzonder ~et betrekking 
tot de adembaling en de bartwerking. 

f. Kennis van bet menscbelijk licbaam : 
1. Van bet geraamte, van de beenderen en 

bunne verbindingen en van de spieren voor de 
animale verricbtingen, (met uitzondering van 
die, welke uitsluitend aanbecbting bebben aan 
de beenderen van boofd, band of voet) ; 

2. Van -de vegetatieve verricbtingen; n. 1. 
van de· adeinbaling en den bloedsomloop in 
bet bijzonder, en van de spijsvertering en de 
uitscbeiding in boofdzaken;. 

3. Van bet zenuwstelsel, met uitzondering van 
de werking en de samenstelling der zintuigen 
en van de namen en de ligging der zenuwen ; 

- 4. Van de beteekenis der beenderen, der 
·verbindingsmiddelen en der spieren voor wille
'keurige bewegingen en voor sommige vegeta-
tieve verricbtingeii.. · 

g. Algemeene kennis van de gezondsbeids
leer met betrekking tot de scboolopvoeding. 

Practisch. 
a. Bedrevenbeid in : 
1. Het uitvoeren van de biervoren onder c, 

bedoel de leerstof; 
2'. Het onderwijzen en doen uitvoeren van 

de onder c. 1. becloelde leerstof. 
b. -Eenige bedrevenbeid in bet verleenen 

van eerste bulp bij ongelukken. 

TOELICHTING. 

Waar in -dit programma wordt gesproken 
van licbaamsoefeningen zijn daaronder te ver
staan: 
. de zaalgymnastiek zonder en met 'gebruik
. inaking van handgereedscbap, bandtoestellen 
en werktuigen ; 

de_ klein-terz:ein- en zaalspelen ; 
. bet loopen, springen, werp_en en vangen_; 
de veldspelen en 
bet zwemmen. 
Waar gesproken wordt van ,,bet menscbelijk 

·uchaam", wordt daarmede bedoeld bet gezondl', 
normaal ontwikkelde menscbelijk licbaam. 

De candidaat zal blijk; bebben te geven : 
betreffende _de veldspelen : 
van een duidelijk inzicbt in den aard van 

iede_r spel ; 

van de kennis van speelmetboden (tecbniek 
van bet spel) ; 
. van de· wijze van uitvoering van de in ieder. 
spel voorkomende bewegingsvormen (analyse 
van bet spel) en van de voorbereidende oefe
ningen, zoowel voor de opleiding tot als tot 
vervolmaking van de spelbeoefening (metbo
diek van bet spel) ; 

van kennis der tecbniek van en bedrevenbeicli 
in bet werpen, slaan, scboppen, ·drijven, slin
geren en vangen van de daarvoor onderscbei
denlijk gescbikte, bij de veldspelen gebruikte, 
ballen; 

betreffende de kunst van zeljverdediging : 
van een duidelijk inzicbt in de tecbniek van· 

bet schermen (met drie der wapens, sabel, floret, 
degen en gewee~, naar keuze van den candi
daat), van bet Engelsch-boksen en van bet 
Grieksch-Romeinsch worsielen; 

van de kennis der vereiscbte v66roefening en 
van voldoende bedrevenbeid in bet scbermen 

van eene partij op een der gekozen wapenen 
en in bet uitvoeren van de bij bet boksen 
en worstelen meest voorkomende bewegings
vormen; 

betreffende de zwemkunst : 
van de kennis van zwem-metboden (tecbniek); 

van de wijze van uitvoering van de bij bet 
zwemmen voorkomende bewegingsvormen (ana
lyse) en van de voorbereidende oefeningen, 
zoowel voor de opleiding tot als tot vervol
makii:ig van de zwemkunst ; 

bedr-evenbeii in bet vrij (ongekleed) buik
_en rugzwemmen. 

II. Voor VROUWELIJKE candidaten 
geldt eveneens bet· onder I. omscbreven pro
gramma, -met dien verstande, dat in de onder 
c. 1. aangeduide leerstof niet begrepen is die 
voor de mannelijke leerlingen boven den leef
tijd van acbt jaar, terwijl de kennis bedoeld 
onder c. 2. van baar niet wordt gevorderd. 

'Examen ·ter verkrijging van eene akte van · be
kwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de 
gyninastiek naar aanleiding van artikel 86 der-

wet tot regeling van het lager onderwija. 

De vereiscbten zijn : 
I. Voor MANN ELIJKE candidaten: 

Theoretisch. 
a. Eenig begrip van : 
1. Het doel der licba~msoefeningen; 
2. De_ plaats, welke de licbaamsoefeningen 

in de taak der scbolen voor lager onderwijs. 
dienen in te _nemen. 

b. Kennis der leerstof : 
van de licba;imsoefeningen voor scbolen 0 



371 3 JULI. 1917 

onder a. 2. bedoeld tot en met het l8de levens
jaar ; onder de .lichaamsoefeningen zijn begre
pen de klein-terrein- en zaalspelen, zoomede 
de meest gebruikelijke veldspelen. 

c. Kennis . van de toepasselijk}leid en het 
niethodisch gebruik der onder b. bedoelde leer• 
stof. 

d. Kennis van de veiligheidsmaatregelen, bij 
het onderwijs in de lichaamsoefeningen te 
nemen, ·meer in het bijzonder met betrekking 
tot de ademhaling en de hartwerking. 

e. Kennis van het menschelijk lichaam : 
1. Van het geraamte (met uitzondering van 

de beenderen van hoofd, hand en voet en van 
de bijzondere kenmerken van de wervels en de 
ribben); 

2. Van de verbindingen ·van de deelen van 
het geraamte - in hoofdtrekken - (met uitzon
dering van die _de_r beenderen v:an hpofd, hand 
en voet, zoomede van de namen der banden); 

3. Van de voorname spieren voor de be
wegingen van den . romp en de ledematen, Jig
ging en aanhechting in hoofdtrekken (met uit
zondering van die epieren, uitsluitend dienen
de voor de bewegingen van hals, hoofd, hand 
en voet): 

4. van den dienst van het bloed, van di) wer
king van het hart en van de groote bloedvaten; 
· 6. van de ademhaling met bet,ekking tot 

de onderlinge gaswisseling tusschen weefsels, 
bloed en lucht. 

Pi;actis.ch, 
Bedrevenheid. in : 
1. Het uitvoeren van de onder b. bedoelde 

leerstof; 
2. Het onderwijzen en doen uitvoeren van 

deze leerstof. · 

TOELIORTINGEN. 

Waar in dit programma wordt gesproken 
van ,,het menschelijk lichaam" wordt daar- · 
mede bedoeld het gezonde, normaal ontwik
kelde menschelijk lichaam en waar gesproken 
wordt van lichaamsoefenirigen zijn daar~nder 
te verstaan : 

de zaalgymnastiek zonder en met gebruik
making van handgereedschap, handtoestellen 
en werktuigen ; 

de klein-terrein- en zaalspelen. als: naboot
sings-loop-, vang-, partij- en kampspeleri zon
der en met spelbenoodigdheden ; 

het loopen, springen, werpen en vangen ; 
de veldspelen : veldbal, zessen-voetbal, korf

bal, kastie en slingerbal. 
De candidaat zal met betrekking tot deze 

veldspelen blijk hebben te geven van eenige 

kennis der techniek van en eenige bedrevenheid 
in het 'Yerpen, slaan, schoppen, drijven, slin
geren en vangen '\"an de daarvoor onderschei
denlijk geschikte, bij genoemde _veldspelen ge
bruikte, ballen. 
, II. Voor VROUWELIJKE candidaten 

geldt - eveneens het onder I. omschreven pro
gramma, met dien verstande, dat in de onder 
b. aangeduide leerstof niet begrepen is die 
voor de mannelijke leerlingen boven den leef
tijd van acht jaar. 

2°. te bep!llen, dat deze programma's voor 
het eerst zullen gelden voor de in 1918 te hou
den examens. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering .van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezond.en aan 
den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 29sten Juni 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 21 Juli 1917.) 

3 Juli 1917. BESLUlT, houdende tijdelijke op
heffing van het verbod van uitvoer van 
ruwe tabak. S. 482. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 2 Juli 1917, Kabinet 
Litt. V83 ; 

Gezien Ons Besluit van 20 April 1917 
(Staafsblad n°. 297); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van ruwe tabak, 

uitgevaardigd bij Ons bovengemeld Besluit, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw; Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zoov~el hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit . Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Juli 1917. 

WILHELMINA. 
De Mf,nister van 001·log, DE JoNGi!:. 

De Minister van .Financiiin, TREU:B. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA.· 

· (Uitgeg. 3 Juli 191-7.) 
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7 Juli 1917. BESLUIT, houdende WIJZiging en 
aanvulling van bet Reglement voor den 
dienst · der Rijkstelefoon, vastgesteld bij. 
Koninklijk besluit van den 20sten Novem
ber 1916 (Staatsblad n°. 509). 8. 483. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de v<iordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van den 6den Juni 1917, n°. 20, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 
20sten November 1916 (Staatsblad n°. 509), 
houdende vaststelling van een Reglement voor 
den· dienst der Rijkstelefoon ; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid, 
dat het Reglement voor· den dienst der .Rijks
telefoon op enkele pun.ten ·wordt gewijzigd en 
aangevuld; 

Den Raad van 8tate gehoord (l!-dvies van den 
19 Junil917, n_0 • 3_8); 

Gelet op het nader ~apport van Onzen voor
noemden Minister van den _3 Juli 1917, n°. 12, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben · goedgevonden en verstaan te be
palen: 

dat met ingang van-· 1 Augustus 1917 in 
artikel 27 van. het Reglement voor den dienst 
der Rijkstelefoon de navolgende wijzigingen 
en aanvullingen worden aangebracht: 

a. in punt 1 vervalt het woord ,,Stadskanaal" 
· b. punt 8 wordf gelezen als volgt : 

,,:Voor aansluiting aan het locale Rijkstele
foonnet Veendmn aan een der bureelen van dat 
net te Veenda·m, Muntei,darn, Ormnelanderwijk, 
Wildervank en Wildervank-Bareveld, van per
ceelen in de gemeenten Veendam, Muntendam 
of Wildervank, gelegen ·op niet verderen he
melsbre_ed gemeten afstand dan 250 M. _lood
recht op de as van het Oosterdiep, het Wesfer
diep, den Middenweg, den. Dorpsweg te _Mun
tendam, het Muntendammerdiep, het Ommelan
derdiep en bet Zuidwendinger Hoofddiep is ver
schuldigd per jaar . . . • f 50.-." 

c. in punt 9 vervalt het woord.,,Hoo_qezand,,; 
d. na punt 11 worden de navolgende bepa

lingen opgenomen_: 
,,12. Voor aansluiting aan het locale Rijks

telefoonnet Stadskanaal aan een der bureelen 
van d~t riet te 'Stadskanaal, Stadskanaal-Peke/. 
derweg, Stadskanaal-Ajdraai, Nieuw-Buinen, 
f)f.usselkanaal-1ste Exloermonrf en Muss_elkanaal, 
van . per<:!eelen . ·gelegen op geen verderen he
melsbreed -gem·eten afstand dan 250 M: lood
recht op de a~ van : ' 

het gedeelte van het· Stadskanaal, liggende 

niet verder dan 1000 M. ten noorden van het 
bureel te Stadskanaal-Pekelderweq, 

het Zuider-Hoofddiep en het Noorder-Hoofd- · 
diep, liggende niet verder dan 1000 M. ten 
Westen van het bureel te Nieuw-Buinen, 

het Musselkanaal, liggende n_iet verder dan 
1000 M. ten zuiden van het bureel te JJfussel
kanaal, 

en de Buii{ermond, 
is verschuldigd per jaar. • . . • f 50.-". 
,,rn. Voor aansluiting aan het locale Rijks-

telefoonnet Hoogezand aan een der bureelen 
van dat net te Hoogezand en Sappemeer, van 
perceelen in de gemeenten Boogezand, Sappe
meer of Slochferen, gelegen binnen een hemels
breed gemeten afstand van 250 ~I. ten N oorden 
of· 500 M. ten Zuiden loodrecht op · de as 
var: het Winschoterdiep is verschuldigd per 
jaar . • . . -. • • . . . • . • ·• :" f 50.-, 

met dien verstande, dat dit' tarief·voor per
ceelen ten Westen van het bureel te Hoo_qezand 
allee~ van toepassing is op die perceelen ge
legen op geen grooteren hemelsbreed gemeten 
afstand dan 20QO M. van laatstgenoemd bureel"; 

,,14. · :V oor aansluiting aan het locale Rijks· 
telefoonnet Oude-Pekela aan een der bureelen te 
Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela en Boven-Peke/a, van 
perceelen in de gemeenten Oude-Pekela of 
Nieuwe-Pekela, gelegen binnen een hemelsbreed 
gemeten afstand van- 100 M. loodrecht op de 
as van het Pekelder-Hoofddiep is verschuldigd 
per jaar . • . . • . . .• . • . . . f 50.-". 

e. de punten 12, 13, 14, 15; 16 en 17 warden 
respectievelijk 15, 16, 17, 18, 19 en :l0; 

f. het tweede lid van punt 13 (oud) vervalt 
en het lste ,lid van _punt 16 (nieuw) ·wordt 
gelezen als volgt : · 

,, Voor aansluiting yan perceelen ·op verdereii 
afstand, dan die bedoeld onder punt 1 tot en 
met 14 is boven het jaarlijksch abonnement 
verschuldigd een jaarhjksch bedrag van f 2 
voor elke JOO M. (of gedeelte daarvan; over 
den verderen hemelsbreed gemeten afstand 
tusschen het perceel en de grens van het ge
bied waarbmnen het minimum-tarief geldt". 

g. in punt 17 (nieuw) wordt de aanduiding: 
,,punt 13" vervarigen door .,punt 16". 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit· besluit, hetwelk in het 
Stai:dsblad zal worden ger.laatst en: W!larvan 
afschrift zal warden gezonden aan den .Raad 
van State. · 
· 's-Gravenh·age, den 7den Juli 1917.' 

WILHELMiNA. 
De Minister van Waterstaat, c. LELY, 

. (Uitgeq. 18 Juli 1917.) 
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7 J11li 191,7. BESLUIT, tot nadere regeling van 
de v:ergoeding. wegens het gtibruik van 
eigen .. rijwiel bij reizen, ten behoeve van 
het Rijk gedaan. S. 484. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de. voordracht van. Onzen Minister van 

Financien van 3 Juli 1917, n°. 163, Generale 
.Thesaurie ; 

Overwegende, dat de hooge stand der prijzen 
verhooging van de vergoeding wegens het ge
bruik van eigen rijwiel, zooals die vergoeding 
is vastgesteld bij artikel 11, eerste lid, onder 
10, van het Reisbesluit 1916, noodzakelijk 

.maakt; 
Gelet op artikel 11, laatste lid, van voor

. noemd besluit: 
Rebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen als volgt : 
Eenig ar.tikel, 

De vergoeding, vastgesteld bij artikel. 11, 
eerste lid, onder · 1° ·van het. Reisbesluit l!ll6 
wordt, te rekenen van 1 Juli 1917, nader be· 
paald op .5 _cents per afgelegden kilometer. 

Onze Ministers ·zijn; ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be· 
sluit, hetwelk in.bet Staatsblad·en in de Staats

,_courant zal worden .geplaatst: 
's-Gravenhage, den 7den Juli 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Find.nci/Jn, o TREUB. 

(Uit_qeg. 14 Juli 1917.) 

12 Juli 1917 .. BESLUIT, tot wijziging van het 
Voorschrift voor het Staatsbedrijf der Ar· 

. tillerie-Inrichtingen. S. 485. 
WIJ WILRELMIN A, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

-Oorlog van 5 Juni 1917, Kabinet, Litt. S71; 
Den Raad van State gehoord ladvies van 

26 Jimi 1917, n°. 49); 
Gezien het nader ,rapport van Onzen voor~ 

-noeniden Minister van 9. Juli 1917, Kabinet, 
Litt. IJSG; . 

Hebben goecigevonden en verstaan te be
palen, dat in artikel 7 van Ons Besluit van 
16. Januari 1913 (Staatsbiad n°. 34), tusschen 
het tweede en het derde lid, een nieuw lid 
· wordt ingelast, iuid.ende : 

;,Op d·en dag van ingang der bencieming van 
voorinelde ambtenaren vangt tevens he°t genot 
hunne'r bezoldiging aan," 

Onze Minister van Oorlog is. belast met de 
11itvoering van dit Besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan · afschrift zal 
worden gezonden aa:iJ. den Raad van State, 

aan de Hoofden der Departementen van Alge
meen Bestuur en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 12den Juli 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister vaii Ooi·log, DE jONGE. 

(Uif,qeg .. 14 Juli l!ll7.) 

12 Juli 1917. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
27 Juli 1887 (Staalsblad n°. 142) tot regeling 

· der inschrijving in registers van personen, 
samenwonend in gebouwen, gestichten of 
schepen, staande onder bestuur of toezicht 
van Rijkswege. S. 486. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 23 Augustus 1916, no. 4795, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
19 Juni 1917, n°. 32; 

Gezien het nadere rapport van bnzen voor
noemden Minister van 3 Juli 1917, n°. 5118, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad n° .. 67) en op artikel 140 der Gemeente• 
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

· Eeni_q' artikel. 
Artikel 1, 1° a, van het Koninklijk besluit 

van 27 ,Juli 1887 (Staatsblad n°. 142); laatste
lijk gewijzi~d bij het Koninklijk besluit · van 
3 October 1891) (Staatsblad n°. 2li), wordt ge
lezen als volgt : 

,,de pE\rsonen, die bij de zee- of landmacb.t 
als vrijwilliger of ter opleiding in• werkelijken 
dienst zijn met bestemming om gedurende ten 
minste twee achtereenvolgende jaren in wer
kelijken dienst te blijven, :voor zooverre zij in 
een gebciuw of schip, tot-militair einde in ge
bruik, ·nachtverblijf hebben :" .. 

Onze .. Minister van Bini:J.imlandsche ·Zaken 
.is belast met de ·uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal. worden ·geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gez<inden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Juli 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN, 
(Uitgeg. 28 Juli 1917.) 
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13 Juli 1917. BESLUIT, houdende verbod van 

uitvoer van a/le roet. S. 487. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van alle roet 
te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°, 314); 

Op de voo;dracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van .I!'inancien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 6 Juli 1917; Kabi
ne_t, Litt. E86 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1917, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 Juli 1917, Kabinet, 
Litt. QB8; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. . 

De uitvoer van alle roet is verbod.im van 
den dag de'r afkondiging van dit Beshiit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevaneu daar
van 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 8ttiats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-0-ravenhage, den 13den Juli 1917. 
WILHELMINA.' 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van F'inancien, TR:EUB. 

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

(Uitgeg. 14 Juli 19p.) 

13 Juli 1917. BESLUIT, houdende beslissing, 
over . een gesch'il over de kosten, voort
vloeiende uit een gemeenschappelijke rege
ling, bedoeld in art. 16, vierde lid der Wet 
tot regeling van het lager onderwijs. 

Beslissing dat de Kroon bevoegd is om 
van dit geschil kennis te nemen, ook al 
betreft het hier een twistgeding over een 
burgerlijk recht. 

WIJ 'WILHELMINA, ENZ .. 
Beslissende het geschil tusschen de gemeente

besturen· van Klundert en van Hooge en Lage 
Zwaluwe betreffende de uitvoering der gemeen
schappelijke regeling vari de schoolbelangen van 
beide geineenten te Moerdijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor· de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juni 1917, n°. 116 ;-

Op de voordracht van Onze Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
3 Juli 1917, n°. 5050, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende, dat, nadat Gedeputeerde Sta
ten van Noordbrabant bij besluit van 16 April 
1875, G. n°. 38, 58 Afdeeling de gemeenten 
Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe hadderi. 
gemachtigd tot gemeenschappelijke regeling 
harer schoolbe!angen te Moerdijk, die gemeenten 
op 10 September 1875 tot zulk een regeling 
hebben besloten; 

dat bij deze regeling de Raad der gemeente 
Hooge en Lage Zwaluwe zioh heeft verbonden 
o. a. om met de Gemeente Klundert gezamenlijk 
te dragen en te betalen al de kosten, die telken 
jare vereischt worden tot onderhoud en instand
houding van het schoolgebouw te Moerdijk met 
al wat daartoe in den ruimsten zin behoort, tot 
aanschaffing· van schoolbehoeften, tot even
tueele vergrooting van schoolgebouwen, tot het 
salarieeren van het onderwijzend personeel, in 
welke hierboven genoemde kost_en door de 
gemeente Zwaluwe zal bijgedragen worden naar 
evenredigheid van het aantal schoolgaande 
kinderen.uit beide gemeenten, en welk geeven
redigd gedeelte jaarlijks in de maand Februari 
aan de gemee'nte Klundert zal worden uit
betaald; 

dat de Raad der gemeente Klundert zich . 
tegenover den Raad der gemeente Hooge en · 
Lage Zwaluwe heeft verbonden o. a. om jaar
lijks in de maand Januari aan de gemeente 
Zwaluwe toe te· zenden ·een staat (door Burge-· 
meester en Wethouders van Klundert in de 
maand Januari in duplo op te maken), waaruit 
zal blijken het bedrag van alle in het vorige jaar 
gemaakte kosten, het onderwijs en het school
ge bouw te Moerdijk betreffende, na aftrek van 
die gelden die door de ge:nieente Klundert in den 
loop des jaars mochten ontvangen zijn van leer
lingen, die onder andere gemeenten dan Klun- . 
dert en Zwaluwe woonachtig zijn ; 

dat Gedeputeerde Staten deze regeling op 
23 September 1875 hebben goedgekeurd; 

dat naar aanleiding van den ,,staat" hier
bovengenoemd en loopende over het jaar 1913, 
tusschen de gemeenten Klundert en Hooge en 
Lage Zwaluwe geschil is gerezen over hetgeen 
de laatstgenoemde gemeente krachtens de tot 
stand gekomen regeling in de kosten heeft 
bijgedragen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
er niet in zijn geslaagd het geschil in der minrie 
bij te leggen ; · 

dat de gemeente Klundert beweert, dat op de 



375- 13 JULI. 1917 

kosten sleohts· in- miridering moeten worden 
gebracht de schoolgelden ontvangen van leerlin
gen uit andere gemeenten;datnadeinwerking 
treding van de wet van -17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127) en die van 24 Juni 1901 
(Staatsblad no. 187) het gemeentebestmir echter 
de billijkheid heeft erkend om de kosten met de 
bijdragen toegekend · overeenkomstig voor
noemde wetten te verminderen; dat over 1906 
.als grondslag is genomen de bijdrage ingevolge 
.art. 48 der wet op het Lager Onderwijs, zooals 
die luidt na de wijzigingen bij de wetten van 
3-5 Juni 1905 (Staatsbladen nos. 151-152), 
-onde:r aftrek van de vermindering bedoeld in 
mt. 9bis der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
no. 156); 

dat door stijging van het aantal schoolgaande 
kinderen op 15 Januari 1909 de aanstelling van 
een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan 
de school te Moerdijk noodig was ; dat, ten einde 
de gemeente niet te doen ontgaan het voordeel, 
dat zij vanaf 1906 behaald had en nog jaarlijks 
heeft tengevolge van· de vermintlering · van 
2 leerkrachten aan de Openbare Lagere school 
in· de kom der gemeente, waardoor de aftrek 
bedoeld in art. 9bis, belangrijk was verminderd, 
het alleszins billijk was dat van a£ 1907 en vol
gende jaren de onderwijskosten werden vermin
derd met de bijdrage volgens art. 45 der wet 
van 28 December 1907 (Staatsblad n°. -361); daar 
.immers die som niet.:werkelijk ten laste der 
gemeente is gebleven; 

dat de gemeente Zwaluwe betoogt, dat vol
gens'de regeling de gemeente Zwaluwe verplicht 
is naar evenredigheid,-van het aantal school
·gaande kinderen· bij te dragen in het ·salarieefon 
van het onderwijzend personeel; dat,. nu het 

·Rijk·krachtens de wet van 17 Aug. 1878 (Staats
·.blad n°. 127) en·latere ;wetten eei:J. gedeelte van 
het salaris der onderwijzers·voor zijne rekening 

. :h:eeft genomen, het niet meer dan · plicht- van 
Klundert is de kosten van het onderwijs me.t 
het -bedrag der Rijksbijdrage te verminderen; 

· • :d at daarin volstrekt ge!ln bewijs van royaliteit 
. kan worden gezien ; dat wordt anders gehandeld 
.eene onrechtmatige· d3fa_d wordt gepleegd ; dat 
uit den staat van .19.13 blijkt dat.door de ge
meente Klundert voor de Rijksbijdrage in '.de 

.jaarwedden der onderwijzers niet meer in.reke
, ning is gebtacht ·dan, het bedrag, waarop de 
-,gemeente.recht had krachtens art .. 45, 1°, onder 
a derwet op het lager onderw:ijs, zooals dit luidde 
v66r de wijzigingswet·van 3 Juni 1905, vermeer
derd met de. verhoogde bijdrage krachtens de 

. wet van 28 Dec. 1907; dat het billijk is dat als 
aftrek in. rekening wordt gebracht de volle 

Rijksbijdrage verminderd met den in 1905 vast
gestelden aftrek, bedoeld in het 2° lid van 
art. 9bis der wet op de gemeentefinancien ; 

0. ten aanzieil van het bij de behandeling 
dezer zaak in de openbare vergadering der Af
deeling van den Raad-van State voor de geschil
len van bestuur opgeworpen middel, dat het hier 
ZOU betreffen eeri twistgeding over een burger
lijk recht, waarvan de beslissing volgens art.153 
der ·arondwet tot de kennisneming vari de 
rechterlijke macht ZOU. behooren, da.t het· ge 
schii bet:reft de uitvoering van een pu b!i::::.,_, J;ih. 
telijke regeling, als- is bed<ield in art. 121 · Cler 
Gemeentewet en ·mitsdien aan· Onze beslissing 
is onderworpen ; · 
. 0. wat de · hoofdzaak betreft,- da.t in de 

gemeenschappelijke regeling, die in 1875 is -toi 
stand ·gekomen, is bepaald dat de gemeenten 
Hooge en Lage Zwaluwe en Klundert gezamen
lijk zullen dragen en betalen alle kosten die 
telken jare voor de school te Moerdijk vereischt 
worden, in welke kosten de gemeente Hooge 
en Lage Zwaluwe zal bijdragen naar evenredig
heid van het aantal schoolgaande kinderen uit 
beide gemeenten ; 

dat in 1878 dus na het tot stand komen van 
de gemeenschappelijke regeling bif de wet is 
bepaald, dat het Rijk in de kosten der gemeente
scholen voor het lager onderwijs bijdraagt, 
zoodat sedert dat jaar de gemeenten niet meer 
al de kosten voor die scholen dragen en betalen, 
doch- slechts de kosten, voorzoover zij hooger 
zijn dan het Rijk er in bijdraagt ; 

dat bij de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 151) de Rijksbijdragen in de kosten van het 
openbaar' lager onderwijs zijn verhoogd en 
tegelijkertijd door inlassching van een nieuw 
artikel (art. 9bis) in de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156) de in,.deze wet vastgestelde 
uitkeering door het Rijk aan de gemeenten ver
minderd wordt met een gedeelte van de Rijks
bijdrage voor het openbaa:r lager onderwijs, 
welke vermindering leidt . tot verhooging · van 
de kosten, die de beide gemeenten telken jare 
voor de school te Moerdijk gezamenlijk moeten 
betalen; 

dat bij gevolg de kosten, die de gemeenten 
Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe telken 
jare moeten dragen en betalen voor de school 
te Moerdijk, worden gevormd door hetgeen die 
kosten iiieer bedragen dan de Rijksbijdrage voor 
die school, verminderd met het bedrag dat 
ingevolge art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°, 156) voor die school wordt inge
houden van de in· de artt. 1 tot en' met 9 dier 
wet bedoelde uitkeering; 



1917 16 JULI. 376 

. G~ziel). de gemeentewet, de wet tot ;regeling 
_van het lager onderwijs en de we.t :van 24 Mei· 
1897 (Staatsblad n°. 156); 

He b ben goedgevondel). en verstaan : 
. · te beslissen, dat onder de kosten_ van de school · 
te Moerdijk, die de -gemeenten Klunde_rt el). 
;Hooge el). Lage Zwaluwe ingevolge de gemeen• 
schappelijke regeling val). 1875. telken jare 
gezamenlijk zullen dragen en betalen, verstaan 
worden alle kosten dier school, voor zoover zij 
niet gedekt ,yorde~ door de Rijksbijdrage voor 

.die .schqol, verminderd met hetgeen krachtens 
art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 156) voor di_e school wordt ingehouden van 
de in die wet bedoelde uitkeering. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel~st, enz. (W. v. d. B. A.) 

_als reservist ten laste van d_e begrooting van 
het Departement van_ Oorlog of van dat van 
Marine . zoudEm genieten, indien z;ij .niet ge
mo.biliseerd waren. 

Dez~ reg~lin_g geldt l).iet voor het. person eel 
van het Staatsmijnbedrijf, waarop de door 
Onzen _Minister van l;,andbouw, Nijverheid en 
Handel gesteld_e of nog te stellen regelen van 
toepassing zijn. 

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 Kqlonien zijn ieder voor zoo• 
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvari afschrift zal 

_wordi:in gezonden aan de onderscheiden Minisc 
16 Juli 1917. BESLUIT, tot vaststelling van .-terieele Departementen, aan · den Raad van 

nieuwe b~pa!ingen omtrent het gelijktijdig State. en .aan de Algemeene Rekenkamer. 
genot van burgerlijke en-militaire _bezol- · 's-Gravenhage, den 16den Juli 1917. 
diging door burgerlijke ambtflnaren en ·. WILHELJ\HNA. 
andere doorloopend of voor een bepaald . De Minister van· Oorlog, DE JoNGE . 

. . werk in 's Rijks dienst werkzame personen, · De Minister van Marine, .J. J. RAMBONNET. 
die zich buitengewoon onder de wapenen, De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. Louno.N. 
_bevinden. S. 488. .De Minister van Justitie, .8. ORT. 

WIJ WILHELMINA, ENz. De Min, van Staat, Min. van Binnenl. Zaken 
Op de gerneenschappelijke voordracht vau CORT v. D. LINDEN .• 

. Onze Ministers van Oorlog, van Mari_ne, _van De Minister. van •Financien, TREUB. 
-Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Staat De Ministei, van Waterstaa-t, 0 .. LELY. 
_van BinMnlandsche Zaken, ·van Financien,'van De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en : .POSTHUMA. 
Handel en van Kolonien, van 8 Mei 1917, _Iste De Minister van Koloniifn, . TH_. _B. PLEYTE, 
Afd., n°. 84; (Uitgeg. 19 Juli 1917.) 

_Den Raad van_ f'!tate gehoord (advies van 
29 Mei 1917, n°. 59); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
·_van Onze voornoemde }'J:inisters. van 12 Juli 
1917, lste Afd., n°. 123; 

Hel:>ben goi:idgevonden en verstaan: 
Onze _besluiten va,n 30 Septembe~ 1914 

. (Staatsblad n°. 467) _en van :W April 1915 

. (S,taatsblad n•. 202) in te trekkl;ln en te bepa
,!e_n als volgt :_ 

Eenig artikel. 
Burgerlijke ambtenaren en andere- doorloo 

.--peµd of voor. · een bepaald werk in 's Rijks 
,dienst werkz_ame person en· genieten - . voor 
. :;::oover. zij bij de geI:Qobiliseerde strijdmacht 
anders dan voor eerste oefening onder de 

. ~apenen zijn - van 1 J~nuati 1917 ~f bezol
_diging aan hun burgerlijk ambt ·of hunnen 
burgerlijken _dienst verbonden, indien ·en voor 

. zqover deze hooger · is dan hu:nne militaire 
• soldij, jaar_wedde of; traktement na aftrek van 

de toelage of het yast traktement, welke zij 

.16 Juli 1917 .. BESOHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in verband 
met verkiezing van leden van den raad der 
gemeente Hilversum. 

De Minister van Staat van .. Binnenlandsche 
Zaken; 

: . Gelet op art. 93, derde lid; der Kieswet.; 
Heeft goedgevonden, na ingewonnen advies 

van. Gedeputeerde Staten: van -Noordholland, 
te bepalen, dat in de kiesdistricten voor de -ver
kiezing van leden van den raad der gemeente 
Hilversum, de zitting .van het-hoofdstembureau 
tot het vaststellen van den uitslag der verkie
zing gehouden wordt onmiddellijk na_- afloop 
van de werkzaamheid bedoeld in art. 92, eerste 
zinsnede, der Kieswet .. 

's Gravenhage, 16 .Juli 1917. · 
Voor den Minister, 

l)e Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 
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17.Juli 1917.. BESLUIT, tot nadere aanvulling 
en wijziging van den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld bij de artikelen 
3 en 21 der wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 15 J uni 1905 (Staats• 
blad n• .. 209). S, 489. 

WiJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 5 Juni 1917, 8de Afdeeling B, 
n°. 614; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
de artt. 8· -en 21 der wet van 12 Februari 1901 
-(Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 
209) en aangevuld en gewijzigd bij "de Konink
lijke besluiten van 29 October 1906 (Staatsblad 
n°. 274), 10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 99), 25 
October 1909 (Staatsblad n°. 844), 23 September 
1910 (Staatsblad n•. 291), 28 October 1911 
(Staafsb/ad n°. 8:18) en 25 8eptember 1916 
(Staatsblad n°. 456), nader aan te vullen en te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 26 
·Juni 1917, n•. 45-; 
- Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van 14 Juli 1917, 8de Af
deeling B. n°. 512; ·· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Januari 1917 te bepalen 

als volgt: 
In den algemeenen maatregel van bestuur · 

in hoofde vermeld, worden de volgende aan
vullingen en wijzigingen gebracht: 

Art. I. Aan artikel 184 wordt een ·vijfde 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 
· Het College kan zich daarnevens onder goed
keuring van Onzen Minister van Justitie door 
een plaatsvervangenden secretaris doP-n bijstaan, 
aan wien door Ons voor zijne werkzaamheden 

. eene vergoeding kan worden toegekend. 
Art. · II. Het laatste lid van artikel 187 

wordt gelezen als volgt: 
Bij ontstentenis of afwezigheid van · den 

secretaris en den plaatsvervangenden secretaris 
wordt het secretariaat waargenomen door een 
door den voorzitter aan te wijzen lid. 

Art. III.· Artikel 188 word t gelezen als volgt: 
De leden genieten voor elke door hen bij-_ 

gewoonde vergadering van het College een 
vacatiegeld van acht gulden per <lag. 

De leden, de secretaris en de plaatsvervan
. gentle secretaris genieten vergoeding voor reis
en verblijfkosten. 

De bureelkosten worden. den secretaris ver
goed op daartoe in te dienen declaratie. 

Dit besluit zal gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staafscourant worden geplaatst en 
treedt in werking· op den tweeden- dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het· is opgenomen; en van· de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden -gezoliden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Jusfitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 18 Juli 1917.) 

18 Juli 1917. BESLUIT, tot vaststelling van een 
reglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare spoorwegbruggen 
der Zeeuwsch-Vlaamsche ·Tramweg-Maat
schappij over den Oost- en Middenkanaal
arm te Terneuzen en den Midden- en West
kanaalarm te Sas van Gent van het kanaal 
van Gent naar Tei-neuzen. S. 490. 

W1J WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

·Waterstaat, van 12 April 1917, n°. 286, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°, 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 821); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Mei 1917, n°. 87); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
-noemden Minister ,an 14 Juli 1917, n°. 802, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en- verstaan: 
vast te stellen het reglement voor de scheep

vaart ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbruggen der Zeeuwsch-Vlaamsche Tram
weg-M aatschappij over de Oost- en Midden
kanaalarm te Terneuzen en_ den Midden- An 
Westkanaalarm te Sas van Gent in .het kanaal 
van Gent naar Terneuzen, zooals dat hiernevens 
is gevoegd. 

Onze Minister van Waterstaat _is belast met 
de uitvoP.ring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 

· Raad van State medegedeeld zal worden. 
's-Gravenhage, den 18den ,Juli 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat; C. LELY . 
(Uitgeg. 8 Aug. 1917.) 
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REGLEMENT voor _de scheepvaart te>: bevei
'liging ·van de. beweegbare spdorwegbruggen 
der Zeeuwsch- Vlaa,nsche Tramweg-Maat
schappifi over den Oost- en Middenkanaal
arm te Terneuzen en den Midden- en 
Westkanaalarm te. Sas van Gent van. het 
kanaal van Gent naar Terneuzen. 

Art. 1. Alleen het met de bediening brlaste 
personeel is bevoegd de bruggen te· openen ·of 
te sluiten of eenig deel daarvan te verzetten. 

2. (1) De bruggen werden ten ·dienste van 
de scheepvaart zooveel mogelijk geopend ge
houden. 

(2) Is er tijdelijk geene scheepvaart te ver
wachten, dan kunnen de bruggen gesloten 
blijven. 

(3) Met ·het sluiten van de· bruggen wordt 
zoo tijdig aangevangen, dat zij zooveel mogelijk 
v66r de komst van de treinen. gesloten zijn. 

(4) Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van de "bruggen, geeft het met de bediening 
belaste personeel het sein, dat de doorvaart 
gestremd is. 

(5) De vaart door de bruggen is gestremd, 
indien bij de brug des daags een roode vlag 
of een rood bord wordt. getoond en indien _des 
nachts een of meer roode lichten 'worden ge-

. toond. De doorvaart is niet geoorloofd, zoulang 
de voornoemde seinen niet zijn verwijderd. 

(6) V oor de brug over den Middenkanaalarm 
te Sas van Gent worden geen afzonderlijke 
seinen gegeven. De scheepvaart door deze 
brug wordt geregeld door de seinen van de 
Jliiddensluis aldaar. 

(7) N ach tseine_n Worden gegeven van een 
half . uur na zonsondergang tot .een .half uu_r 
v66r zonsopgang .. 

(8) Bij mist, dichte · sneeuwjacht of andere 
duisternis ver~ekkende omstandigheden wordt 
bovendien bij dag tevens het nachtsein ge
geven. 

3. (1) Bij he£ naderen en doorvaren van 
de bruggen· gedragen de schippers zich naar 
de bestaande of' nog vast te stellen bepalin·gen 
omtrent de vaart op het kanaal van Terneuze!• 

en naar de bevelen van het met de bediening 
_belaste personeel. 
· (2) Bij het naderen van de bruggen moet 

·de schipper de vaart van het schip zondanig 
·verminderen, dat .het desnoods op 100 1\f. af
stand van de· br~g kari stoppen .. 

4. (1) Bij het doorvaren van de bruggen 
worden: de schepen met geringe snelheid be
wogen, door trekdieren niet dan stapvciets; 

·. ~chepen, met mechanische beweegkracht va-

rende, met_ geene __ grootere snelheid dan voor 
het besturen van het schip gevorderd wordt. 

(2) Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam door
varen. , 

(3) Van het tuig mogen geen touwwerk of 
zeilen met de bruggen of de remmingwerken 
in aanraking komen. 

(4) Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen bet hout-, muur- of ijzerwerk 
van de bruggen aan te raken ; de remming
werken, schuifhouten, haalpennen of ringen 
zijn hiervan uitgezonderd. 

5. Het is verboden schepen in de opening 
van de bruggen te doen stilliggen, dan wel aan 
eenig deel van de bruggen of .de daarbij bes · 
hoorende seininrichtingen vast te leggen of te 
verhalen. 

6. De orde van doorvaren wordt door het 
met de bediening van de bruggen belaste per
soneel, indien noodig, geregeld. 

7. Wanneer een vastgeraakt schip het slui
ten van de brug verhindert, zijn de be~tuurders 
van den spoorwegdienst bevoegd, onder toezicht 
van het hoofd van het bestuur der gemeente, 
waarin de brug gelegen is, en op kosten van 
den schipper of eigenaar vau bet schip, het 
noodige te verrichten om aan deze belemme
_ring een einde te maken. 

8. (1) Onder ,,schepm" worden in dit regle
ment . verstaan alle soorten van vaartuigen, 
vlotten, gesleept wordende zandbakken en 
andere drijvende voorwerpen. 

(2) Onder. ,,schipper" wordt verstaan ieder 
gezagvoerder van een vaartuig of vlot, of die 
dezen vervangt; voor gesleept wordende zand
bakken of andere drijvende voorwerpen wordt 
als ,,schipper" aangemerkt de gezagvoerder van 

_de sleepboot of die dezen vervangt. 
9. (1) Aan het met de bediening belaste 

personeel is de handhaving van de bepalingen 
van _dit reglement opgedragen. 

(2) . Het met, de bediening belaste personeel, 
de ambtenaren in artikel 8, s.ub 1°. tot en met 
6°., van het WetboeJr van Strafvordering be
cloeld, de ambtenaren, aan wie door den Staat 
en de beeedigde beambten en bedienden, aan 
wie.door de spoorwegonderneming het toezicht 
op de bruggen . is opgedrageit, zijn met het 
opsporen v_an de overtredingen van dit regle
ment belast. 

1 O. Aan het J;Det de bediening belaste per
soneel wordt op zijne aanvraag door het hoofd 

_van het bestuur der gemeente, waar_in de brug 
gelegen is, en door alle ambtenaren, met open
baar gezag bekleed, bijstan4 verleen9-.. 



379 . 18 Ju LI. 1917 

Behoort · bij KoniDklijk besluit van 18 Juli 
1917 (Staatsblad n°. 490). 

Mij bekend, 
De Minister van Waierstaat, 0. LELY. 

18 Juli 1917. · BEsLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende den werkkring 
van het aan het Departement van Kolo
nien verbonden Koloniaal Etablissement 
te Amsterdam en betreffende het personeel 
bij die inrichting. S. 491. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van, 21 Juni 1917, 12de Afdeeling, 
n°. 30; · ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 .Juli 1917, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien .an 14 Juli 1917. 12de Afdeeling, 
no. 33; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble· 
ken den werkkring van het Kol<Jlliaal ])tablis
sement te Amsterdam, zoomede de bezoldiging 
en bevordering van het personeel bij die in
richting opnieuw vast te stellen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len hetgeen volgt·: 

Art. t. Het Koloniaai Etablissement te 
Amsterdam is bela~t\met de zorg voor de aan
schaffing, keuring, verpakking en uitzending 
van textielg'oederen, uitrustingsstukken, levens
middelen, leder. en lederwaren, verschillende 
papiersoorten, schrijf- en teekenbehoeften; verf
.waren, chemicalien, olien en. vetten, metalen 
(uitgezonderd belangrijke partijen onbewerkt 
ijzer, staal en koper) en metalen voorwerpen, 
.hout- en steenwerk, glas- en aardewerk, ge
reedschappen, kramerijen, enz., ten behoeve 
van den burgerlijken en militairen dienst in 
Nederlandsch-Indie en de kolonien Suriname 
en GurafaO. 

Voorts wordt het Koloniaal Etablissement 
belast met alie andere aanschaffingen en alle · 
met den hiervoren omschreven werkkririg ver
_band houdende zaken, die door Onzen .Minis
ter van Kolonien aan die inrichting worden · 
opgedragen. 

2. Het personeel van het Koioniaai Etablis
sement bestMt uit ambtenaren, bedienden- en 
werklieden. 

De ambtenaren worden verdeeld in: 
Een directeur, die beiast is met de leiding 

van de inrichting ; 
hoofdambtenaren; 
ambtenaren van administratie 1 ste· klasse; 
ambtenaren van administratie 2de klasse; 

bureelambtenaren ; 
assistonten bij de keuringen ; 
opzich ters en 
schrijvers. 

De bedienden bekleeden den rang van : 
bode. 

Een van de ambtenaren of bedienden is 
tevens huisbewaarder. 

De bepalingen, vervat ·in de artikelen 4 tot 
en met 9 van dit besluit, zijn niet van toe. 
passing op ambtenaren en bedienden, tijdelijk bij 
het Koioniaal Etablissement werkzaam. De 
arbeidsvoorwaarden van tijdelijk ambtelijk of 
bedienend personeel worden telkens bij de in
dienstneming van zoodanig personeel door 
Onzen Minister van Kolonien bepaald. 

3. De ambtenaren tot en met den rang van 
ambtenaar van administratie 2de klasse wor
den benoemd en ontslagen door Ons; de bu
reelambtenaren, assistenten bij de keuringen, 
opzichters, schrijvers en de bedienden door 
Onzen Minister van Kolonien. 

Op den dag van ingang hunner benoeming 
yangt tevens het genot der jaarwedde aan. 

Bevordering in rang geschiedt bi.i keuze. 
De werklieden worden in dienst genomen 

op door Onzen Minister van Kolonien gere
gelde of nader te regelen voorwaarden. · 

4: De jaarwedden der ambtenaren en be
dienden, in artikel 2 vermeld, bedragen voor : 

den directeur, ten minste f 4000 en ten 
hoogste f 5000 ; 

de hoofdambtenaren ten minste f 24.00 en 
ten hoogste f 4200 ; 

de ambtenare;n van administratie lste klasse 
ten minste f 2000 en ten hoogste f 3400; 
. de.ambtenaren van administratie 2de klasse 

ten minste f 1200 en ten hoogste f 2400; 
de bureelambtenaren ten, minste f 1000 en 

ten hoogste f 1700 ; 
de assistenten bij de keuringen teri ininste 

f 1000 on ten hoogste f 1700; 
de opzichters ten minste f 1000 en ten hoog

ste f 1700; 
de schrijvers ten minste f 700 en ten h oogste 

f 1400; 
de boden ten minste f 800 en ten hoogste 

f 1100. 
· De· ambtenaar, die doorloopend belast wordt 
met het toezicht op de pakhuizen na beeindi
ging van den dagelijkschen dienst, geniet bo
ven zijne . bezoldiging vrije ambtswoning, 
waarvan het genot op f ·300 wordt geschat.· · 

De ambtenaar of bediende, die tevens tot 
huisbewaarder wordt benoemd, geniet boven 
zijne bezoldiging vrije woning, vrij water, vuur 



1917 18 JULI. -380 

en licht, waarvan het genot op f 350 worclt 
geschat. Voorts wordt hem voor het schoon
houden der lokalen en meubelen- eene som 
van ten hoogste :f 940 per jaar toegekend. 

Voor aan den vervanger van den huisbe
waarder, gedurende een aan · dezen verleend 
verlof, toe te kenrien vergoeding, zal de direc
teur kunnen beschikken over een bed~ag van 
ten hoogste :f 40 's jaars. 

5. De jaarwedden .van de in het vorig 
artikel genoemde ambtenaren en bedienden 
worden bij hekwaamheid, geschiktheid en 
dienstijver geregeld verhoogd totdat de voor 
ieder vastgestelde grens is bereikt, op de vol
·gende wijze : 

voor den directeur vijfmaal, telkens na an
derhalf jaar dienst in dien rang, met f 200; 

voor de hoofdambtenaren negenmaal, telkens 
·na anderhalf jaar dienst in dien rang, met 
~ 200; 
· voor de ambtenaren van administratie lste 
klasse veertienmaal, telkens na anclerhalf jaar 
dienst in dien rang, met f 100; 

voor de ambtenaren van administratie 2de 
klasse viermaal, met f 100, telkens na een 
jaar dienst in dien rang, en vervolgens acht
maal met :f 100, telkens na twee jaren dienst; 

voor de bjlreelambtenaren, de assistenten bij 
de keuringen, de opzichters en de schrijvers 
zeve:ilmaal, telkens na twee jaren dienst in 
elken rang, met f 100 ; 

voor de boden zesmaal, telkens na een jaar 
dienst in dien rang, met f 50. 

Gaat de benoeming in op een anderen dan 
den eersten dag van een kalenderkwartaal, dan 
worden de hierboven gestelde tijdvakken ge
acht aan _te vangen met den eersten 'dag van 
het onmiddellijk daarop volgende kwartaal. 

6. De toekenning van de in ·artikel 5 be
paalde verhoogingen van jaarwedde geschiedt 
door Onzen Minister van Kolonien, die even
eens beslist omtrent latere toekenning van 
·eene verhooging, welke o~thouden moest wor
den omdat aan de voorwaarden van toeken- · 
nir.g niet werd voldaan. 

Tenzij er reden is om dienaangaande anders 
te handelen, worden, voor het geval dat een 
of meer verhoogingen onthouden zijn, ·de ver
dere regelmatige verhoogingen ·zooveel later 

· toegekend als de laatste onthouding heeft ge
duurd. 

De tijd gedurende welken, krachtens wette
lijk voorschrift, verlof wordt genoten ter ver
vulling van militairen dienstplicbt, komt van 

· rechtswege . in aanmerking als diensttijd voor 
· regelmatige verhooging van jaarwedde. 

Als diensttijd voor die verhooging blijft 
buiten aanmerking de tijd, gedurende welken 
een ambtenaar • of bediende als zoodanig is 
geschorst, alsmede die buiten bezwaar van 
's Rijks Schatkist met verlof doorgebracht, 
indien het verlof langer dan een jaar achter~ 
eenvolgens geduurd heeft of verleend is op 
een door den ambtenaar gedaan verzoek in 
zijn persoonlijk belang. 

Wij behouden Ons nochtans voor om in 
gevallen, waarin een verlof voor langer dan 
een jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang 
verleend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat 
veriof als diensttijd voor regelmatige verhoo
ging van jaarwedde in aanmerking zal komen. 

7. Behalve de voorgeschreven regelmatige 
verhoogingen, kunnen, tot het hoogste bedrag 
voor den rang vastgesteld, ook andere ver
hoogingen van jaarwedde worden verleend, 
wanneer zij in het belang van den dienst 
wenschelijk zijn of wanneer daartoe gronden 
van billijkheid aanwezig worden geacht. 

De aldus verhoogde jaarwedde wordt, zoo 
daaromtrent niet anders wordt beschikt, voor 
toekerining van de naaste en de daaropvolgende 
verhoogingen beschouwd als regelmatig ver
kregen na den _daarvoor gevorderden diensttijd. 
Het bepaalde in artikel 5, laatste lid, is hierbij 
van toepassing. 

Het voorgaand lid is eveneens van toepas
sing voor het geval dat bij de benoeming eene 
hoogere dan ·de aan den rang verbonden minste 
jaarwedde wordt toegekend. 

Is de bezoldiging niet bepaald op een be
drag, dat door regelmatige verhooging kan 
worden verkregen, dan wordt bij de eerstvol
·gende verhooging het verschil aangezuiverd. 

Ten aanzien van den directeur, de hoofd
ambtenaren en ambtenaren van administratie 
lste en 2de klasse wordt beschikt door Oris 
wat bet overige personeel betreft door Onze.n 
Minister van Kolonien. 

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 
kunnen, boven de hoogste wedcle voor den 
rang vastgesteld, persoonlijke jaarwedde-ver
hoogingen worden toegekend aan ambtenaren 
wegens den hun opgedragen meer belangrijken 
·werkkring, zoomede aan ambtenaren en- be
dienden van alle rangen, die zich gedurende 
hun langen diensttijd onderscheiden hebben, 
mits de hiervoor . be.noodigde gelden op de 
begrooting bepaaldelijk voor dit doel besl)hik
baar zijn gesteld. 

Ten aanzien van deze verhoogingen wordt 
beschikt door Ons bij met red~nen omkleed 
beslnit. 
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O:VERG ANGSBEP ALIN G. 

9.· Voor de .ambtenaren en bedienden, die 
op 1 April 1917 reeds ill' vasten dienst bij het 
Koloniaal Etablissement of bij het Departement 
van Kolonien werkzaam waren en zonder ver
hooging hunner wedde worden benoemd. of 
herbenoemd tot een in dit besluit genoemden 
rang, komt de diensttijd, op de Jaatstelijk v66r. 
1 April 1917 ·-gerioten: wedde doorgebracht, in 
aanmerki:ng: voor de be~ekening van de eerste 
verhooging··volgens de bepalingen van dit be .• 

. sltiit, met dien verstande, dat de aldus ver
luegen diensttijd voor' de ambtenaren van alle 
rangen twee jaren. moet bedragen. Artikel 5, 
laatste lid, is bij een :en ander.van toepassing, 

10. De ambtenaren van het-KoloniaaLEta
blissement doen reizen naar die plaatsen van 
Nederland en in ·het· buitenland waar hunne 
dienste·n noodig zijn, iiigevolge aanwijzing door 
of vanwege Onzen Minister van Kolonien. 

11. De jaarw_eddeJ?. van de ambtenaren en 
bedienden worden gekweten uit de Staatsin
komsten ; de dientengevolge ten laste. van de 
Staatsbegrooting gedane uitglr;,,en worden ver
goed uit de geldmiqdelen van Ne4.erlandsch-
Indie". , 

Alie overige nit di
1
t besluit voortvloeiende 

uitgaven · komen rechtstreeks ten Iaste van de 
laatstbedoelde geldmiddelen. · 

12. De in- dit besluit· gestelde regelen 
worden geacht ~p 1 April 1917 in werking te 
zijn getreden:. 

Alie met dit besluit in strijd zijnde Kon ink, 
lijke besluiten en bepalingen worden ingetrok. 
ken. 

Onze Minister van 1Kolo_nien is belast met · 
de· uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal. worden geplaatst en waarvan 
l\fschrift zal. worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de 4"lgemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den :lSden Juli 1917. 
· WILHELMINA. 

De. Minister van Koloniiln, TII.· B. PLEYTE. 
- . . '(Uitgeg. 1 Aug. 1917.) 

19 'J uii 1917. BESL uiT, tot wijziging. van het 
·.>, Koninklijk besluit van 10 Juni 1916 (8taats-

·•b/a'd n•. 274), houdende bepalingen,betref
.fende heffing van _vergiieding van kosten 

~""~, "Voor 'afgifte ·van :consenten voor uitvoer-, 
"gewij~igd en aangevuld bij het Koninklijlr 

, .. besluit van 17 Maart 1917 (8taatsblad 
·.n°; '237).' S. 492. ; 

;: ·v,/ij. WILHELMINA. ENz. 
Op de voordracht v·an Onze Ministers van 

L.andbouw, Nijverheid en· Handel en·. van Fi~ 
nancien van 24 Mei 1917, Dfrectie van den 
Landbouw, n° ... 149:.!81, Algem.eene Dienst, en 
van 30 'Mei 1917°, n° .. 56, Afdeeling Invoer
rechten; · 

Overwegende, dat het· wenschelijk is .het 
Koninklijk besluit van 10 Juni 1916 (8taatsblad 
n°. 274), houdende bepalingen betreffende hef, 
fing van vergoeding van kosten voor afgifte 
van consenten voor uitvoer, gewijzigd en aan
gevuld bij het Koninklijk besluit van 17 Maart 
UJl 7 (8taatsblad n°. 237.), nader te wijzigen ; 
· Den Raad van· State gehoord· (advies_ van 

3 Juli 1917, n°. 18); · • 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 14 Juli 1917, Directie 
van den· _ Landbouw, n°. !9006, Algemeene 
Dienst, en van 17 Julil917,_n°. 133, Afdeeling 
Invoerrechten.; 

Hebben goedgevonden en verataan te. be'
palen : 

Ons besluit van 10 juni 1916 (8taatsblad 
n°. 274), gewijzigd en aangevuld bijOns besluit 
van 17 Maart 1917 (8taatsblad n°. 237), wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

Art. I. In artikel 1, eerste lid, worden onder 
x de woorden ,,vijftig cent per. 100 KG." ver
anderd · in ,.1/s-. pet. van de waarde". 

Art. II. In artikel.2, eerste lid, vervalt : ,,14 : 
aan d_e 'Vlasvereeniging, het volle bedrag". 

Art .. III.- Dit· besluit treedt in. werking met 
ingang van den twe_eden dag na dien der dag~ 
teekening van het 8taatsblad en van de Staats~ 
courant, waarin hat is geplaatst. 

Onze Ministers van Landbou~, Nijverheid . 
en- Handel en van Financien zijn belast' met 
de uitv<iering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in · het Staat,sblad en in de Staatscourant 
zal. worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. • 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1917. -
. WILHELM.INA. 

De Min. van Landbouw,.Nij11erheid en Handel, 
POSTIIUMA. 

De Minister van Financien, -Tl!.EUB. · 

(Uitgeg. 1 Aug. 1917.) 

19 Juli 1917. BEsLUIT, houdende uitbreiding 
van· de- gunst' van entrepot ·tot fabrieken 
van chemische producten.' S. 493_-

WIJ WlLHELMIN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

·Ffoancien van 5 Juni 1917, n•;·4, ifdeelingen 
Invoerrechten en .Accijnzen:; 

Gezien artikel·. 1 der laatstelijk bij de wet 
van 18 Juli 19U.(8taatsblad n°. 247) gewijzigde 
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wet van 4 April 1870 (Staafsblad n•. 61) en 
de wet :van 7 De1Jember 1896 (Staatsbladn°. 212); 

Gelet op bet Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 18 December 1916 (Staats· 
blad n•. 559) en het Koninklijk besluit van 
7 November 1876 (Sfaatsblad n°.193), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 30 ,Juni 1916 
(Staatsblad n°. 316); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1917, n•. 54); 

Gelet op het nader rapport_van. Onzen voor
noemden Minister ·van 16 Juli 1917, n•. 160, 
afdeelingen Invoerrechten· en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 
gemachtigd fabrieken van chemische producten, 
welke voldoen aan door hem te stellen eischen 
lietreffende de Iigging, inrichting en afschei
ding van andere perceelen, behalve voor de 
toepassing der wetten van 28 April 1916 (Staats· 
blad n° . .175) en van 14 December 1916 (Staats· 
blad n°. 530), als algemeen entrepot toe te 
late1i, 

De hierbovenbedoelde machtiging heeft mede 
betrekking op de bij die fabrieken behoorende 
erven en de daarop geplaatste gebouwen. 

2. Tijdelijke opslag van goederen op den 
voet van het_ tweede en zesde hoofdstuk va11 
het Koninklijk besluit van 26 .Maart- 1872 
(Btaatsblad n•. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 18 December 1916 (Staatsblad n°. 
559), is in de hierbedoelde entrepots niet ge
oorloofd. 

Indien het entrepot niet-is gevestigd op een 
ingevoli:i:e artikel 1 van vorenbedoeld besluit 
van 26 Maart 1872 aangeweze;n losplaats, kun
nen goederen bestemd om in dat entrepot te 
worden opgeslagen, _daarheen niettemin op den 
voet van het derde hoofdstuk van dat besluit 
met ·volglijst worden doorgezonden; aanzuive
ring van de volglijsten anders dan door op
slag der daarin vermelde goederen in het 
entrepot; kan enkel geschieden met machtiging 
van den inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen in wiens dienstkring het entrepot "is 
gelegen. 

3. Onze .Minister van Financien. kan toe
laten dat goederen uit het vrije verkeer in het 
entrepot worden ingeslagen. Daarbij kan terug
gaaf van accijns worden verleend als bij uit
voer naar het buitenland. 

4. · Het verpakken, sorteeren, bewerken en 
verwerken van de ingeslagen goederen is ge·
oorloofd, <lit laatste behalve voor zooveel be-

treft het daaruit vervaardigen van accijns
goederen, anders dan als bijproduct eener be• 
werking. Of eene zelfstandigheid al dan niet als 
een bijproduct is te beschouwen, wordt zoo noo
dig door Onz~n .Minister van Financien beslist. 

5. Alle in het entrepot ingeslagen of ver
vaardigde goederen worden als buitenlandsche 
goederen aangemerkt: De eerste twee leden 
van artikel 11 van het Koninklijk besluit 
van 7 November 1876 (Sfautsblad n•. 193), 
laatstelijk gewijzigd .bij Ons besluit van 30 
Juni 1916 (Staatsblad n°. 316), zijn van toe• 
passing op alle goederen die uit het entrepiit, 
worden uitgeslagen, onverschillig of al of 
niet de emballage is veranderd of de fusten 
zijn aangevuld. 

Van het gedistilleerd bedoeld bij artikel 
2, § 3, der wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 47) worden de accijns en het invoerrecht 
naar de werkelijke sterkte berekend, mits het 
worih uitgeslagen in hoeveelheden van ten 
minste 5 liter. 
- 6. Uitslag van goederen is slechts toege
staan met documenten verkregen na aangifte 
op den voet van artikel 120 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n•. 38). 
Bij uitslag anders dan met betaling van invoer
recht of accijns of met vrij-paspoort, wordt 
zekerheid gesteld- ten bedrage van vijf gulden 
voor ieder kilogram bruto gewicht van de 
goederen, gedeelten van een kilogram voor een 
geheel genomen. Komt echter dit bedrag den 
ontvanger ten wiens .kantore het document 
tot uitslag wordt gelicht niet voldoende voor, 
dan kan hij ,het .bedrag .der rechten en accijn
zen, welke van de goederen bij aangifte tot 
invoer verschuldigd zouden zijn, in overleg 
met den entrepositaris, desnoods bij benade
ring bepalen. De ontvanger stelt aanteekening 
van het aldus bepaalde bedrag op de aan
gifte, welke aanteekening door den belang
hebbende voor gezien wordt geteekend en tot 
maatstaf strekt van de in deze gevallen gel
dende zekerheid. Deze zekerheid wordt inge
vorderd voor de. goederen waarvoor het docu
ment niet binnen den voorgeschreven termijn 
gezuiverd ten kantore der afgifte .is terugont
vangen. 

7. Wegens het door. ambtenaren der in
voerrechten en accijnzen te houden toezicht 
wordt een bl'drag geheven, dat door Onzen 
.Minister van Financien voor elk- volgens dit 
besluit toegelaten entrepiit afzonderlijk wordt 
vastgesteld. Dat bedrag_ wordt zoodanig ge
regeld, dat het .de werkelijko kosten van toe
zicht zooveel mogelijk,nabij komt, 
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· 8. Onze Minister van Financien is ten al
len tijde ·bevoegd, ten opzichte van een door 
hem ingevolge de· bepalingen van dit besluit 
toegelaten entrepot, aanvullende voorschriften 
te geven. 

Hij is mede · bevoegd, bij een met redenen 
omkleed besluit, verderen inslag in bet entre
pot te verbieden, bijaldien van misbruiken 
·blijkt, of wai:meer bij her haling niet wordt vol
daan aan de krachtens het eerste lid van dit 
artikel door hem gegeven voorschriften. 

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

's-Gravenhage, den 19den Juli 1917. 
WILHELMINA. -

De Minister van ·l!'inanciiin, TREUB. 
(Uitgeg. I Aug. 1917.) 

20 Juli 1917. BESLUIT, betreffende het ver
plegen van' krankzinnigen in het zenuw
paviljoen. van het Wilhelmina-Gasthuis te 
Amsterdam. S. 494. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. · 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister vari.Binnenlandsche Zaken van 
13 Juli 1917 n°. 8897, afdeeling \Tolksgezond
·heid en Ar·mwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet: van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Gezien art. 2 van Ons besluit van· 31 Mei 
-1905 (Staatsblad n•. 145); 

Hebben .-goedgevonden en verstaan: 
de voorwaarden,.waaronder in het zenuwpavil

joen van het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam 
meer dan twee krankzinnigen mogen worden 
verpleegd, zonder dat dat paviljoen als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, nader vast 

· te stellen als volgt : 
Art. 1. Tot de inrichting wordt ten alien 

tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
voor het staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

Bet bestuur, de', genileskundigen aldaar 
werkzaam benevens het overige personeel 
geven den inspecteurs de door hen V6rlangde 
irilichtingen. 

2. Bet bestuur draagt zorg, dat in de in
-richting steeds aanwezig is een stel platte 
grondteekeningen,. "\yaaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den inspecteurs op verlangen · 
ter inzage voorgelegd. 

3. Jaarlijks, v66r 15 Januari, wordt, den 
inspecteur, meer in het bijzonder met het toe
zicht belast, toegezonden eene opgave van het 
aantal krankzinnigen die in het afgeloopen jaar 
zijn opgenomen, ontslagen en· overleden, zoo
mede van het aantal. op 31 December aanwezig. 

4. · Bet Is verboden den verpleegden te be
letten zich, schriftelijk te wenden tot Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
de inspecteurs en tot den officier van J ustitie. 

Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen dienaangaande nadere voor
·schriften word.en gegeven, 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is ·belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Sfaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten· Juli 1917. 
-WILHELMINA. 

De Min. van Btaat; Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 13 Aug! 1917.) 

21 Juli 1917; • BESLUIT, houdende bekendma
king in het Staatsblad van de toetreding 
voor Nederland tot het op 19 Maart 1902 
te Parijs tusschen Duitschland, Oostenrijk, 
Belgie, Spanfe, Frankrijk, Griekenland, Hon
garije, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, 
N oorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland 
gesloten verdrag tot besclierming van de 
voor den landbouw nuttige vogels. S. 495. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 19 Maart 1902 te Parijs tus

schen Duitschland, Oostenrijk, Belgie, S'[Xl,nfe, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Lichtenstein, 
Luxemburg, Monaco, N oorwegen, Portugal, 
Zweden en Zwitserland gesloten verdrag tot 
bescherming van de voor den' landbouw nuttige 
vogels, van welk verdrag een afdruk met ver
taling bij dit besluit is gevoegd ; 
- Overwegende dat Wij krachtens de Ons bij 
de Wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 366) 
voorbehouden bevoegdheid voor N ederland tot 
bedoeld verdrag zijn toegetreden, zulks echter 
onder voorbehoud van het bij Artikel 8,. tweede 
lid, van dat verdrag bepaalde; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 19 Juli 1917, Direotie 
van het Protocol, n°. 23833; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegd . verdrag en. de vertaling daarva.n 

te doen bekend maken door de plaatsing .van 
dit besluit in het Staatsblad. (1) 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor·den Franschen tekst Staatsblad n°. 366 
cvan- 1916. 
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Onze lVIinisters, Hoofden van Departerµen' 
ten van- Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 2lsten Juli 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsch6 Zaken, 
J. LOUDON •. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1917.) 

VERTALING. 

VERDRAG tot besclierming van de voor den 
landbouw nuttige vogels. 

Art. 1. De voor den landbouw nuttige vogels, 
in het bijzonder de insecten-etende, met name 
die, welke zijn opgesomd in de lijst, behoorende 
bij_ dit verdrag, welke lijst vatbaar is voor uit
breiding door de wetgeving van ieder land, 
zullen eene volstrekte bescherming genieten, 
zoodat het te alien tijde verbod.en zal zijn hen 
op welke wijze ook te dooden en hunne nesten, 
eieren en broedsels te vernielen. 

In afwachting dat dit resultaat overal in 
zijn geheel zal zijn bereikt, verbinden zich de 
Hooge Contracteerende Partijen, om die be
palingen te maken of aan hare respectieve wet
gevende machten voor te stellen, welke noodig 
zijn, om de- uitvoering te verzekeren van de 
maatregelen, -vervat in de navolgende arti
kelen. 

2. Het is te allen tijde verboden, door welke 
mid[elen ook, nesten te verwijderen, eieren 
weg te nemen, gebroed te vangen en te 
dooden. 

De in- en doorvoer, het vervoeren, het rond
venten, het te koop stellen, het verkoopen en 
het koopen van deze nesten, eieren en jongen 
is verboden. 

Dit verbod heeft geen betrekking op de ver
nieling van nesten, gebouwd in of tegen woon
huizen of gebouwen in het algemeen en .op de 
binnenplaatsen, door _den eigenaar, den ge
bruiker of hun gemachtigde. Op de bepalingen 
van dit artikel kan eene uitzondering Worden 
gemaakt ten aanzien van de eieren van kieviten 
en meeuwen. 

3. Het plaatsen en het gebruiken van vallen, 
kooien, netten, strikken, lijmstokken en van 
alle andere middelen tot het in massa vangen 
of dooden van vogels is verboden. 

4. Ingeval de Hooge Contracteerende Par
tijen zich niet in. staat mochten bevinden de 
verbodsbepalingen van het vorige artikel on
middellijk en volledig toe te passen, zullen Zij 
die verbodsbepalingen, voor_ zoover iioodig ge-

acht wordt, kunnen verzachten, maar Zij ve~
binden zich het gebruik van de vang- en ver
delgingsmethoden, -werktuigen en -middelen 
te beperken, om zoodoende langzamerhand te 
geraken tot de verwezenlijking van de bescher
mingsmaa tregelen; genoemd in artikel 3. 

5. Behalve de algemeene verbodsbepalingen, 
vervat in artikel 3, is het verboden van den 
lsten J\iaart tot en met den 15den- September 
de nuttige volgels, opgesomd in de bij het 
Verdrag gevoegde lijst n° .. 1, te vangen of te 
dooden. 

_Het verkoopen en het te koop stellen er van 
is eveneens gedurende dat tijdvak verboden. 

De Hooge· Contracteerende Partijen ver
binden zich om den in- en doorvoer van ge
zegde vogels en hun vervoer van den lsten 
J\iaart. tot en. met ·den 15den September te 
verbieden voor zoover hare wetgevingen dit 
toelaten. 

De duur van het in dit artikel bedoelde ver
bod kan echter in de · noordelijke landen ge
wijzigd worden. 

6. Bij wijze van uitzondering kunnen de be
voegde autoriteiten aan de eigenaren of gebrui
kers van wijngaarden, boomgaarden en tuinen, 
van boomkweekerijen, van beplante of bezaaide 
velden, alsook aan de opzichters daarvan het 
tijdelijk recht geven, om de vogels te schieten, 
wier aanwezigheid schadelijk zou zijn en werkec 
lijk nadeel zou veroorzaken. 

Het is echter verboden de alzoo gedoode 
vogels te koop·te stellen en te verkbopen. 

7. Door de bevoegde autoriteiten kunnen 
in het belang van de wetenschap of van het aari
kweeken van den vogelstand uitzonderingen 
op de bepalingen van dit verdrag worden 
toegestaan naar gelang der oinstandigheden 
en onder het nemen van alle noodige voorzorgen 
om misbruik te voorkomen. 

Onder diezelfde voorzorgen kan bet vangen, 
verkoopen en in gevangen staat houden van 
kooivogels worden vergimd. De vergunningen 
moeten door de bevoegde autoriteiten worden 
verleend. 

8. De bepalingen van dit· verdrag zijn niet 
toepasselijk op pluimvee en op vederwild in 
gereserveerde jachten. 

Overal elders is het dooden van vederwild 
slechts door middel van schietgeweer en op 
bij de wet bepaalde tijden geoorloofd. 

De Contracteerende Staten worden uitge
noodigd den verkoop, het vervoer en den door
voer van vederwild, waarvan de jacht op hun 
gebied verboden is, gedurende den tijd van dat 
verbod te verbieden. 
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· · 9. Ieder der Contracteerende Partijen kan 
·op de bepalingen van dit verdrag uitzonderin
gen maken: 

I 0 .: ten aanzien van de vogels, die de wet
geving van het land toestaat te schieten of te 
dociden als zijnde schadelijk voor de jacht of 
·voor de visscherij ; 

2°. ten aanzien van de vogels, die de wet
geving · van het land heeft aangewezen als 
.schadelijk voor den plaatselijken landbouw. 

Bij gebreke van eene officieele, door de wet
geving van het land vastgestelde lijst· zal het 
onder 2°. van dit artikel bedoelde warden toe
gepast op de vogels, aangewezen in de bij dit 
·verdrag gevoegde lijst n°. 2. 

10. De Hoage Contracteerende Partijen ver
binden zich, om .de noodige maatregelen te 
nemen, ten einde hare wetgeving binnen drie 
jaren van den dag, waarop dit verdrag is onder
teekend, in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van dit verdrag. 

. 11. De Hoage Contracteerende Partijen ver
binden zich, door tusschenkomst der Fransche 
Regeering elkander mededeeling te doen van 
de wetten en administratieve besluiten, welke 
met betrekking tot het onderwerp van dit ver
·drag in hare Staten reeds·mochten bestaan of 
mochten warden uitgevaardigd. 

12. Wanneer dit noodig wordt geacht, zullen 
<le Hoage Contracteerende Partijen zich doen 
vertegenwoordigen_ op eene internationale bij
·eenkomst, belast met het onderzoeken van de 
vragen, welke de uitvoering van het verdrag 
doet oprijzen, en met het voorstellen van de 
wijzigingen, waarvan de ervaring het nut zal 
.hebben aangetoond. 

13. De Staten, die aan dit verdrag geen deel 
J:iebben genomen, kunnen op hun verzoek daar
toe toetreden. Van deze toetreding zal langs 
diplomatieken weg kennis warden gegeven aan 
de Regeering der Fransche Republiek en door 
haar aan de andere Regeeringen; welke het ver
-drag hebben onderteekend. 

14. Dit verdrag treedt in werking een jaar 
na den dag van de uitwisseling der akten van 
,bekrachtiging. 

Het zal voor de onderteekenende llfogend
_heden voor onhepaalden tijd van kracht 
,blijven. 

Ingeval een Harer het verdrag mocht op
:zeggen, zal deze opzegging slechts voor haar 
en eerst een jaar na den dag, waarop van deze 
-opzegging aan de andere Contracteerende Staten 
-zal zijn kennis gegeven, van kracht zijn. 

15. Di t verdrag zal warden bekrachtigd en 
,de akten van bekrachtigi~g zullen te · Parijs 

1917. 

binnen den korst mogelijken · tijd warden uit
gewisseld. 

16. De bepaling, vervat in het tweed_e lid 
van artikel 8 van dit verdrag, is bij wijze van 
uitzondering niet toepasselijk op de noordelijke 
provincien- van· Zweden, wegens de zeer bij
zondere klimatologische omstandigheden, waar
in deze verkeeren. 

Ter oorkonde waarvan de wederrijdsohe ge
volmachtigden het verdrag hebben ondertee
kend. en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te Parijs, den 19den Maart 1902. 
(L. S.) DELCASSE. 

RADOLIN. 
Voor Oostenrijk en Hongarije : 

De Ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije: 
(L. S.) WoLKENSTEIN. 

Baron D'ANETRAN. 
F. DE LEON Y CASTILLO. 
N. s. DELYANNI. 
VANNERUS . 

· J. DEPELLEY. 
T. DF. -SOUZA ROZA. 
AKERMAN. 
LARDY. 

LIJST N°. 1. 

NUTTIGE VOGELS. 

.N achtroofvogels of U ilen : 
Holenuilen, Steenuilen en. Dwerguilen. 
Daguilen. 
Nachtuilen, Boschuilen. 
Kerk- of Torenuilen. 
Velduilen en Ransuilen. 
Dwergoornil. 

Klimvogels : 
Spechten, alle soorten. 

Vergroeidbeenige · V ogels : 
Scharrelaar. 
Bijeneters. 

Zangvogels. 
Hop. 
Boomkrnipers, Klimmers en Boomkleevers of 

Blauwspechten. · 
Gierzwaluwen. 
Nachtzwaluwen of Geitenmelkers. 
Nachtegalen. 
Blauwborstjes. 

· Roodstaartjes. 
· Roodborstjes. 
Tapuiten. 
Bastaardnachtegalen, Winterzangers. 
Zangers van alle soorten, zooals : 

Grasmusschen. 
Braamsluipers. 
Spotvogels. 

25 
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Rietzangers .. 
· Boschzange~s. 

· · • Goudhaantjes, · Winterkonj.nkjes . 
. Tu[~ezen Val) alle soorte~. 

· -Vliegenvangers. 
Zwaluwen van· alle soort~n._ 

. Kwikstaarten. 
Piepers. 

.Kruisbekken. 
Groene ~n geele. Vinkachtigen. 
Distelvinken, Putters en Sijzen. 
. Spreeuwen. 

Steltloopers :. 
Ooievaars. 

LIJST N°. 2. 

SCHADELIJKE VOGELS. 

Dagroofvogels : 
Laµ1mergier. 
Arenden. 
Zeearenden. 
Vischarend. 
Milanen of W ouwen. 
Valken: Giervalk, Slechtvalk, Boomvalk, 

Merlinvalk; alle soorten, met uitzondering 
van Avondvalken, •rorenvalk en Kleine 
'L'orenvalk. 

Havik. 
Sperwers. 
Kuikendieven. 

Nachtroofvogels of Uilen: 
Oehoe. 

Kraaien: 
Raaf. 
Ekster. 
Vlaamsche Gaai. 

Reigerachtigen : 
Blauwe of Roode .I~eigers. 
Roerdompen en Kwakken. 

Zwemvogels : 
Pelikan en. 
Aalschol vers. 
Zaagbekken. 
Duikers. · 

21 Juli 1917 .. BESLUIT, tot vaststelling van de 
inrichting van den Rijkswaterntaatsdienst, 
als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der 
wet van 10 November 1900 (8_/aatsblad 
n°. 176), houdende algemeene regels;om
trent het Waterstaatsbestuur. S. 496. 

WrJ_WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 .Juni l917, n°. 257, afdeeling 

· Waterstaat; 
Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 

io November 19!)0 (Staat{J~lad n•. 176), houden
_de algemeene regels omt_rent het Waterstaats
bestuur; 

Den Raad van State. gehoord, ad vies van 
3 Juli 1917, n°. 23; 

_ Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 18 JuJi 1917, n°. -240, af

_deeling Waterstaat; 
Hebben goedge,onden en verstaan 

te bepalon: 
Art.- 1. De Rijkswaterstaatsdienst 6nder de 

.bElvelen van Onzen Minister van Waterstaat . 
..omvat del)- dienst ten aanzien van: 

1°. het. verzamelen van gegevens voor d!J' 
nauwkeurige kenni~ van den waterstaatstoe

. stand des lands (;,algemeen<i dienst") ; 
2°. aanleg, beheer en onderhoud. van- en 

toezicht over waterstaatswerken; 
3°. }:!et oppertoezicht over alles wat den 

. W a_terstaat betreft ; 
4°. de zorg.-voor. de naleving der wetten en 

. verordeningen, concessien en vergunniµgen be
treffende den Waterstaat; 

5°. in het algemeen alle waterstaatsaange
,legenheden van Rijksbelang. 

De R,ijkswaterstaatsdienst ·betreffende. de· 
spoorwegen is, evenals de dienst der lands
gebouwen, onderwerp van afzonderlijke rege
ling. 

2. Het algemeen beleid van den dienst,' 
. omschreven in het eerste lid van artikel I, 
wordt opgedragen aan inspecteurs-generaal. 

Ten behoeve van het toezicht op den dienst 
wordt het. Rijk verdeeld in inspectien. 

Aan het. hoofd van eene inspectie staat een, 
inspecteur-generaal. 

Aan het hoofd van den· dienst bedoeld on -
der het eerste punt van artikel l, .iie geheer 
het Rijk omvat, staa t. een hoofd-ingenieur
directeur of een hoofdingenieur. 

Ten behoeve . van de uitvoering van . den. 
.dienst bedoeld onder de punten 2 tot en 
met 5 wordt het Rijk verdeeld in directien 
en districten. 

Aan het .hoofd van den dienst in eene
directie staat een hoofdingenieur-directeur; 
aan het hoofd van den dienst in een district· 
staat een hoofdingenieur of een ingenieur. 

Door Ons kan worden bepaald, dat aan 
het hoofd van den dienst in meer dan.et'ine· 
directie zal zijn gesteld een hoofdingenieur
directeur. 

De dienst in elke directie wordt onder 
onmiddellijk toezicht en leiding van den·hoofd-
ingenieur-directeur uitgeoefend door hoofd-
ingenieurs en ingenieurs als hoofden van den. 
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dienst in de arrondissementen, waarin de direc• 
tHin worden onverdeeld. 

Voorts wordt de die.nst uitgeoefend door 
hoofdingenieurs, ingenienrs en technische amb
tenaren, toegevoegd aan de hoofden der inspec
tHin, directien, districten en arrondissementen, 
of voor zooveel de tecbnische ambtenaren be
treft, geplaatst in de dieµstkringen waarin de 
districten en arrondissementen worden onder
verdeeld. 

3. Er zijn ten - minste twee inspectien en 
·ten hoogste tien directien. 

Het aantal en de·onivang van de inspectien, 
·directien en districten worden door Ons, die 
van de arrondissementen en dienstkringen, 
worden door Onzen Minister van Waterstaat 
bepaald, 

4. De in artikel 2 genoemde hoofdambte
naren en ambtenaren worden bijgestaan door 
verde.re ambtenaren al.s : tijdelijke hoofdinge. 
nieurs, tijdelijke ingenieurs, adjunct-opzichters, 

· tijdelijke opzichters-teekenaar en buitengewoon, 
opzichters, havenmeesters en· sluismeesters bij 
de groote kanalen en zeehavens, bureelambte
naren, ambtenaren bij den algemeeneh dienst, 
hoofdopzieners, opzieners, opzichters-electri
cien en hoofdmachinisten hij de Rijkselectrici
teitswerken, stoomgemalen, enz., bakenmee.s
ters en overige ambtenaren, zoomede door be
ambten als : haven- en sluismeesters bij de 
kleine kanalen en havens, sluis- en brugwach
ters, rivier- en kanaalbeambten, electriciens, 
machinisten en verder noodige beambten. 

5. Werk- en dienstkring en instructien van 
de hoofdambtenaren, ambtenaren en beambten, 
genoemd in de artikelen 2 en 4 worden door 
of vanwe·ge Onzen Minister van Waterstaat 
vastgesteld. 

In bijzondere gevallen zal de leiding en uit
voering van groote werken door Ons kunnen 
worden opgedragen aan hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs en ingenieurs-niet met 
den dienst in eene directie, district of arron
dissement belast. 

6. De ambtenaren van den Rijkswaterstaat, 
genoemd in de artikelen 2 en 4, worden door 
Ons, en voor zooverre zij tijdelijk worden aan
gesteld, alsmede de beambten bedoeld in ar. 
tikel 4; door Ons o:f' van Onzentwege benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Tot ingenieur van den Rijkswaterstaat zijn 
alleen benoembaar zij, die het diploma van 
civiel-ingenieur volgens de wet hebben ver
kregen, daarna ten minste twee jaar bij het 
Rijk of elders- werkzaam zijn geweest en op 
de door Ons of.van Onzentwege te bepalen 

wijze blijk hebben gegeven de noodige geschikt
heid voor eene benoeming te bezitten. 

Ongeacht de vorenstaande bepaling kunnen 
in buitengewone gevallen tot hoofdingenieur, 
belast met de leiding van groote werken, war
den benoemd civiel-ingenieurs, die het diplo
ma als zoodanig volgens de wet hebben ver
kregen en die naar Ons oordeel daarvoor in 
het bijzonder in aanmcrking .komen. 

Tot technisch ambtenaar van den Rijkswater
staat zijn alleen benoembaar zij. die een diplo
ma wegens voldoend afgelegd examen als zoo
danig of een ander daarmede door Ons gelijk 
te stellen diploma hebben verkregen. 

De vereischten · voor het verkrijgen van het 
diploma als technisch ambtenaar en voor de 
benoeming tot bureelambtenaar en tot ambte
naar bij den algemeenen dienst worden door 
Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld. 

7. Er zullen zijn : 
ten minste twee inspecteurs-generaal; 
ten hoogste tien hoofdingenieura-directeuren, 

verdeeld in twee klassen ; 
ten hoogste zestig hoofdingenieurs en inge

nieurs, deze laatste categorie verdeeld in drie 
klassen; 

ten hoogste honderdvijftig technisehe amb
-tenaren, verdeeld in vier klassen; 

ten hoogste honderddertig bureelambtenaren, 
verdeeld in drie klassen ; 

ten hoogste vijf en twintig ambtenaren bij 
den algemeenen dienst, verdeeld in twee klassen. 

8. De jaarwedden der ambtenaren. in ar
tikel 7 bedoeld, hedragen voor: 

de inspecteur~-generaal f 6500; 
de h◊ofdingenieurs-directeuren der lste klasse, 

ten minste f 5700 en ten hoogste f 6000 ; 
de hoofdingenieurs-directeuren der 2de klasse, 

ten minste f 5300 en ten hoogste 5500; 
de hoofdingenieurs ten minste f 4750 en ten 

hoogste f 5000 ; . 
de ingenieurs der lste klasse, ten minste 

f 4100 en ten hoogste f 4500 ; 
de ingenieurs der 2de klasse, ten minste 

f 3000 en ten hoogste f 3400 ; 
De ingenieurs der 3de klasse, ten minste 

f 2000 en ten hoogste f 2800; 
de technische ambtenaren der lste klasse, 

ten niinste f 2200 en ten hoogste f 2600 ; 
de technische ambtenaren dsr 2de klasse, 

ten minste f 1700 en ten hoogste f 2000; 
.de technische ambtena1·en der 3de klasse, 

ten minste f 1400 en ten hoogste f 1600 ; 
de technische ambtenaren der 4de klasse, 

ten minste f 1000 en ten. hoogste f 1200; 
benevens, wat betreft de technische ambte-

25"-' 
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naren, vrije woning voor zooveel door Ons 
of van Onzentwege het genot daarvan aan de 
standplaats wordt ,;erbonden, of eene door 
Ons te bepalen toelage, wegens het gemis 
daarvan, doch met de verplichting om zoowel 
in het eene als in het andere geval een bureel 
ten behoeve van den dienst te houden ; 

de bureelambtenaren der lste klasse, ten min
ste f 1500 en ten hoogste f 1800 ; 

de bureelambtenaren der 2de klasse, ten 
minste f llUO en ten hoogste f 1400; 

de bureelam btenaren der 3de klasse, ten 
minste f 600 en ten boogste f 1000 ; 

de ambtenareri bij den algemeenen dienst 
der lste. klasse ten minste . f 1250 en ten hoog
ste f 1800; 

de -ambtenaren bij den algemeenen dienst 
der 2de klasse, ten minste f 600 en ten hoog
ste f 1200. 

De bezoldiging der in -artikel 4 bedoelde tij
del~jke hoofdingenieurs, tijdelijke ingenieurs, 
tijdelijke opzichters-teekenaar en buitengewoon
opzichters, havenmeesters en sluismeesters bij 
de gr_oote kanalen en zeehavens, hoofdopzie
ners, opzieners, opzichters-electricien en hoofd
machinisten bij de Rijkselectriciteitswerken, 
stoomgemalen, enz., bakenmeesters en overige 
ambtenaren zoomede der in dat artikel bedoel
de beambten, worden in elk bijzonder geval 
door Ons geregeld. 

9. De bevordering tot hoofdingenieur, tot 
hoofdingenieur-directeur der 2de klasse en tot 
inspecteur-generaal geschiedt bij keuze. 

Alleen de meest geschikte ingenieurs komen 
voor die bevordering in aanmerking ; voor _ 
zooveel ·betreft de bevordering tot hoofdinge
nieur zal daarbij mede gelet worden op an
cienniteit. 

Bil gebleken geschiktheid geschiedt de be
vordering: 

tot hoofdingenieur-directeur der lste klasse 
uiterlijk vijf jaar na de benoeming tot hoofd
ingenieur-directeur der 2dA klasse ; 

tot ingenieur der 2de en· lste klasse respec
tievelijk na tien en zestien jaar dienst. 

Het aantal hoofdingenieurs-directeuren der 
lste klasse zal echter nimmer beneden vijf dalen. 

Voor- de technische ambtenaren geschiedt 
bij gebleken geschiktheid- de bevorderirig: 

tot technisch ambtenaar der 3de, 2de en lste 
klasse respectievelijk na zes, twaalf en twintig 
j aar · dienst. 

De bevordering van de bureelambtenaren 
tot de 2de -en lste klasse geschiedt bij ge
bleken geschiktheid_ respectievelijk na acht en 
achttien jaar dienst.-

De bevordering tot ambtenaar bij den al
gemeenen dienst der lste klasse geschiedt bij 
gebleken geschiktheid na twaalf jaar dienst. 

De eischen, waarvan zal moeten worden vol
daan, om van de geschiktheid tot bevordering 
te doen blijken worden door Onzen ~iinister 
van Waterstaat bepaald. 

10. De jaarwedde van de in artikel 8 ge
noemde ambtenaren wordt bij ge bleken geschikt
heid verhoogd als volgt: 

voor de hoofdingenieurs-directeuren der lste 
klasse, na 3 jaar dienst in dien rang, tot f 6000; 

voor de boofdingenieurs-directeuren der 2de 
klasse, na 3 jaar dienst in dien.rang, tot f 5500; 

voor de hoofdingenieurs, na 3 jaar dienst in 
dien rang, tot f 5000 ; 

voor de ingenieurs der lste klasse, na 20 
en 24 jaar dienst tot f 4300 en f 4500 ; 

voor de ingenieurs der 2de klasse, na 12 en 
14 jaar dienst, tot· f 3200 en f 3400; 

voor de ingenieurs der 3de klasse telkens 
na 2 jaar dienst, met f.200 totdat het maxi-
mum is bereikt; ' 

voor de technische ambtenaren der lste klasse, 
na 22, 24, 26 en 28 jaar dienst, tot f 2300, 

· f 2400, f 2500 en :f 2600; 
voor de tecbnische ambtenaren der 2de klasse, 

n_a 14, 16 en 18 jaar dienst tot f 1800, f 1900 
en f 2000; 

voor de technische ambtenaren der 3de klasse, 
na 8 en 10 jaar dienst, tot f 1500 en f 1600; 

voor de technische ambtenaren der 4de klasse, 
na 2 en 4 jaar dienst, tot f HOO en f 1200; 

voor de bureelambtenaren der .lste klasse, 
na · 20, 22 en 24 jaar dienst, tot f 1600, f 1700 
en f 1800; 

voor de bureelambtenaren der 2de klasse 
na 10, 12 en 16 jaar dienst, tot f 1200, f 1300 
en f 1400; 

voor de bureelambtenaren ,der 3de klasse na 
1, 3, 5 en 7 jaar dienst, tot f 700, f 800, f 900 
en f 1000; 

voor de ambtenaren bij den algemeenen dienst 
der lste klasse na 14, 16, 18, 20, 22 en '<14 jaar 
dienst tot £ 1350, f 1450, f 1550, £ 1650, f 1750 
en f 1800;. 

voor de ambtenaren bij den-algemeenen dienst 
der 2de·klasse, na 1, 3, 5, 7, IJ en 11 jaar dienst, 
tot f 700, f 800, f 900, £ 1000. f 1100 eri f 1200. 

W anneer bevordering of verbooging van 
jaarwedde .eerst beeft . plaats gehad na een 
grooter aantal dienstjaren dan hiervoren:cis 
bepaald, worden, behoudens bijzondere :geval
len, de hierboven genoemde termijnen met dien 
meerderen tijdsduur verlengd. 
, Aan- de bureelambtenaren, die als bureelchef 
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dienst doen of die met werk belast zijn, dat alvorens in dienst te treden, den volgenden 
hen daarvoor naar liet oordeel van Onzen Mi- ambtseed oF belofte af: 
nister van Waterstaat, · fo. aaninerking doet .,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Ko• 
komen, kan · door Ons nog eene toelage van ningin ; dat ik de wetten en verordeningen van 
f 200 tot f 500 's jaars boven hunne jaarwedde den Staat zal nakomen en onderhouden en dat 
worden· toegekend. , ik mij in den dienst nauwkeurig zal toeleggen 

Gelijke toelage· kan: door Ons worden toege- op de vervulling mijner verplichtingen, over
kerid aan de ambtenaren bij den algemeenen eenkomstig_ de miJ te geven instructien". 
dienst, die belast zijn:met werkzaamheden, die ,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig." 
hendaarvoor,naar he~ oordeel van Onzen Minis- (,,Dat beloof ik"). 
ter van Waterstaat, in aanmerking doen komen. Deze eed of belofte wordt afgelegd door de 

Onverminderd het. in artikel 8 bepaalde ten· hoofdingenieurs · en de ingenieurs voor de 
aanzien van de tractementen, kunnen toelagen Rechtbank, door de overige ambtenaren en de 
worden 'toegekend a~n hoofdingenieurs-direc- beambten · voor den Kantonrechter hunner 
teuren, hoofdingenieurs en ingenieiirs ·wegens standplaats. 
den hun opgedragen_:meer belarigrijken werk- 15. Betrefferide vergoeding voor bureel- en 
kring of om andere. redenen, mits de hiervoor verplaatsingskosten,. kosten voor lokaalhuur, 
benoodigde gelden· op de begrooting bepaalde- voor het gebruik van aufomobielen, motorrij
lijk voor dit doel zijn beschikbaar gesteld. wielen en rijwielen, ten behoeve van den: dienst, 

Ten aanzien van deze toelagen wordt door en voor het verrichten van veldwerk, alsmede 
Ons beschikt bij gell).otiveerd besluit. alle andere vergoeding en andere toelagen, dan 

11. Door Ons wordt voor ingenieurs, die die bedoeld in artikei' 10 van dit besluit, aan 
tijdelijk bij het Rijk of elders werkzaam zijn de -ambtenaren en beambten van den Rijks
geweest, bij aanstelling of herplaatsing bepaald, waterstaat, worden de verder ·noodige regels, 
welk gedeelte van den· tijd, · dien zij meer dan voor zoover deze niet :reeds uit anderen hoofde 
twee jaar als zooda'nig werkzaam waren, als zijn gegeven, afzonderlijk door Ons vastgesteld. 
dienst bij den Rijks~aterstaat, bedoeld in d.e ' 16. De Koninklijke besluiten va:O: :24 April 
artikelen 9 en 10, zal medetellen. 1914 (Staatsblad n°. 186), :24 Juni 1916 (Staats-

Bij va~te aanstelling in eene der overige be- blad n°: 310) en 18 December 1916.(Staatsblad 
trekkingen, in dit besluit bedoeld, waarin de· n°. 660) zijn ingetrokken. 
betrokken ambtenaar of bearribte reeds tijdelijke 17. Dit besluit treedt in werking op den twee
diensten heeft bewezen, die voor de toeken- den dag na dien der dagteekening van het Staats
ning van pensioen in aanmerking zijn gebracht, blad en de Staatscourant; waariii het is geplaatst. 
wordt door Ons of van Onzentwege· bepaald, Onze Minister .van Watersta!!-t is belast 
welk gedeelte. van den tijd gedurende. welken met de uitvoering van . dit besluit, hetwelk 
deie tijdelijke diensten zijn verricht, in alin- gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
merking. komt als dienst, die aanspraak geeft cour,ant zal worden geplaatst en aan den Raad 
op periodieke rangs- E/n tractementsverhooging. van State in afschrift zal worden medegedeeld. 

12. Bij verlof buiten bezwaar van den Lande, · 's-Gravenhage, den 2lsten Juli 1917. 
gedurende meer dan vijf achtereenvolgende WILRELMIN A. 
jaren genoten, word.en vari de tractements: De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
en rangsverhoogingen, bedoeld in de artike- ( Uitgeg. I Aug: 1917.) 
.len 9 en 10, ten hoogste vijf. jaren medegerekend. 

13. Tenzij dienaangaande.anders wordt be
paald, worden bij benoeming of bevorderiilg 
tot een der voormelde betrekkingen of rangen 
in den loop van een kwartaal, de hiervoor ver
melde tijdvakken geacht aan te vangim ·met 

· den eereten dag van het kwartaal,. volgende 
op dat, waarin de benoeming is geschied. 

De verhoogingen- der jaarwedden, welke van 
dit besluit het. gevolg zijn, en de ·toelagen, 
welke krachtens dit beshiit worden toegekend, 
zullen voor zoover riiet' anders wordt bepaald, 
rekenen van 1 Januari 1917 af. 

,:J 4. De· ambtena,en en beambten leggen, 

26 Juli -1917. -BEsLUIT, tot vaststelling van 
-·- de regelen voor het gebruik van het locale 

•Rijkstelefooi::met te Katwijk en tot intrek-
• king van de aan de gemeente Katwrjk ver
·1eende concessie voor den aanleg en de 
exploitatie van een voor publiek verkeer 
bestemd telefoonnet aldaar. S. 497. 

WIJ,WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 16 ·van de. Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
is om - met intrekking van de aan de ·ge. 
meente. Katwijk verleende concessie _voor den 
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aanleg en de exploi ta tie van een voor pu bliek 
verkeer bestemd tclefoonnet aldaar - regelen 
vast te stellen voor het gebruik van ·het te 
Katwyjk te vestigen locale Rijkstelefoonnet; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 .Juli 1917, n°. 14, A£deeling 
Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 17den Juli 1917, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 21 Juli 1917, n°. 17, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
met ingang van 1 Augustus 1917: 
A. in te trekken het Koninklijk besluit van 

17 Mei 1902, n°. 16, gewijzigd bij dat van 
9 Maart' 1911, n°.· 17, houdende <ioncessie aan 
de gemeente · Katwijk voor den aanleg en de 
exploi ta tie van het locale telefoonnet aldaar ; 

B. vast· te stellen de navolgende regelen 
voor het gebruik van het locale Rijkstelefoonnet 
te Katwijk. 

Art. 1. Voor aansluiting van een perceel 
aan het locale Rijkstelefoonnet te Katwijk ge
legen binnen het gebied: ten Noorden begrensd 
door Rijnlands uitwateringekanaal ; ten Westen 
door de Noordzee vanaf ·dat kanaal tot en met 
den vuurtoren; ten _Zuiden door eene rechte 
lijn getrokken vanaf den vuurtoren tot de brug 
in den Valkenburgschen straatweg te Katwijk 
aan den Rijn over de vaart der zanderij 
,,Westerbaan", verder door een lijn aan den 
Zuidkant van den Valkenburgschen straatweg 
op 20 meter afstand evenwijdig aan dien weg 
getrokken tot de grens der gemeenten Katwijk 
en Valkenburg en vervolgens langs die grens 
tot de grens der ge_meenten Katwijk en Oegst
geest; ten Oosten door laatstbedoelde grens en 
de grens -der gemeenten Katwijk en Rijnsburg 
tot het punt, waar deze grens wordt gesneden 
door Rijnlands uitwateringskanaal, is verscbul
digd per jaar f 45.-. 

2. Voor aansluiting van perceelen gelegen 
buiten bet in artikel 1 omscbreven gebied, 
wordt bet ja_arlijksch abonnement ad f 45.
verhoogd met een jaarlijksch bedrag van f 2.
per 100 M. (of gedeelte daarvan) over den 
kortsten hemelsbreed gemeten afstand_tusschen 
bet aan te sluiten perceel en de grens van het 
vorenbedoelde gebied. 

3. Het abonnement voor eene netaansluiting 
wordt aangegaan voor perceelen gelegen binnen 
bet in artikel I bedoelde minimum-tariefsgebied 
voor den tijd van ten minste een jaar, terwijl 
voor elken hemelsbreed gemeten afstand vall' 
1000 M, (of gedeelte daarvan), dat e,;in perceel 

buiten dat gebied is gelegen, het abonnement. 
wordt a£gesloten voor een jaar -langer, met 
een maximum van 5 jaren. 

4. Aansluitingen over langeren afstand dan 
15 K.M. worden niet tot stand· gebracht, .be
houdens in bijzondere gevallen en onder door 
den' Directeur-Generaal der Posterijen en Te
legrafie te stellen bepalingen en met betaling 
van de aanlegkosten over het lijngedeelte boven 
de 15 K.M. 

In bijzondere gevallen ter beoordeeling van 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Te
legrafie kunnen op verzoek van belanghebben:
den worden toegestaan : 

a, tijdelijke aansluitin,qen voor een korteren 
termijn dan een jaar, tegen voldoening in eens 
en bij vooruitbetaling van alle aanleg- en op
ruimingekosten en tegen betaling · van een 
evenredig deel van het jaarlijksch abonnement; 

b. seizoenabonne1nenten voor niet langer dan 
6 achtereenvolgende maanden, tegen betaling 
van ¾ van het in dit besluit genoemde tarief, 
met dien verstande evenwel, dat de belang
bebbende zich verbindt voor 2, 3, 4 of 5 ach
tereenvolgende seizoenen, al naar gelang· het 
perceel,· waarvoor de aansluiting wordt ver
langd, is gelegen· buiten het minimum-tariefs
gebied op niet meer dan 1000 M., 2000 M., 
3000 M., en boven 3000 M. buiten dat gebied. 

5. ]. Het in artikel 2 bedoelde bedrag van 
f 2.- kan in bijzondere gevallen door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden verminderd. 

2. Indien ten behoeve van de ·aansluiting· 
van perceeler:. uitkeeringen aan derden of 
buitengewone kosten van aanleg noodig zijn, 
kunnen deze op den belanghebbende worden 
verhaald. 

3. Met afwijking van het bepaalde omtrent 
den duur van bet abonnement kan door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tel'clgrafie; 
op schriftelijk verzoek van den geabonneerde, 
tusscbentijds ontheffing van een abonnenient 
verleend worden, indien hiervoor bijzondere 
redenen aanwezig zijn. Aan eene ontheffing 
van een gewoon abonnement kan evenredige 
terugbetaling van abonnementsgelden en even
tueel jaarlijks verschuldigde bijzondere ver
goedingen worden verbonden over het aantal 
volle maanden waarvoor de ontheffing geldt, 
en waarover die gelden, enz., reeds zijn voldaan. 

4. Indien en voor· zoolang een geabonneerde 
meer dan 10 aansluitingen aan het locale-Rijks
telefoonnet Katwijk ten eigen behoeve in ge
bruik heeft, wordt van die meerdere aanslui
tingen eene vermindering van abonnement ge-. 
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noten van 1/ 3 van den abonnementsprijs per 
jaar en per aansluiting. 

6. Zij, wier perceelen op de in dit besluit 
bedoelde voorwaarden aan het locale· Rijkste• 
lefoonnet te Katwijk zijn aangesloten, kunnen 
.gedurende de openingsuren van dat net onder, 
ling kosteloos gesprekkeii voeren. Deze koste
looze gesprekken zijn echter niet toegel:iten 
tusschen perceelen aarigesloten aan het net 
Katwijk, wanneer die perceelen liggen binnen 
-eenzelfde gemeente aan welke concessie is ver
leend voor een locaal telefoonnet. 

Eveneens lmnnen uit de openbare spreek
-cellen of publieke telefoonstations locale ge
sprekken worden aangev\'aagd met de aange
slotenen aan het locale telefoonnet te Katwijk. 

BIJZONDERE VERUOEDINGEN. 

7. Van Rijkswege worden op verzoek van 
<len geabonneerde, wiens perceel tegen de in 
<lit besl ui t bepaalde bedragen aan het locale 
Rijkstelefoonnet te Katwijk is aangesloten, in 
<le aansluiting van zijn perceel neventoestellen 
ingeschakeld of wijzigingen aangebraciht tegen 
hetaling van het tarief in onderstaanden staat 
vermeld. 

ONDERWERP. Bedrag. 

1. Tweede en volgend wandtelefoon
toestel: 

a. in hetzelfde perceel als het hoofd- p. jaar. 
toestel, per toestel • . . . . . f 10.-

-0. in een antler perceel, niet meer 
dan 100 M. hemelsbreed verwij
derd van het perceel, waarin zich 
het hoofdtoestel bevindt • • . , ,, 15.-

<J, in- een antler perceel, meer dan . 
100, doch niet meer dan 500 M. 
hemelsbreed verwijderd van het 

· perceel, waarin het hoofdtoestel 
is geplaatst . . . , . . . .• , ,, 25.-· 

d. de vergoeding vermeld onder b 
en c word t voor het eerste jaar 
van ingebruikgeving der toestel, f5.- en 
!en verhoogd met onderscheiden- ,, 10.
lijk . . • ; ; . . . . ; . . . in eens 

e. ingebruikgeving van neventoe
stellen in een perceel, meer dan 
500 M. hemelsbreed verwijderd 
van het perceel, waarin het hoofd
toestel is geplaatst, k,m geschie
den volgens speciale voor elk 
geval de.or den Directeur-Gene
raal der Posterijert en Telegrafie 
met den aanvrager te sluiten 
-0vereenkomst; 

j. voor eene nevenaansluiting op 
eene andere nevenaansluiting is 
hetzelfde tarief van toe passing als 
voor eene nevenaansluiting op 
eene hoofdaansluiting; 

g. bij het aanbrengen van neventoe
stellen is steeds ook de vergoe
ding voor den benoodigden scha
kElaar versch uldigd. 

2. V oor een tafeltoestcl (in plaats van 
een wandtoestel) worden de kosten jJ. jaar. 
verhoogd met . . . . . . • . . £ 2.50 

3. Extra-schel (verklikker): 
a. in hetzelfde perceel als het toe-

stel, waarmede de extra-schel ver
bonden is, per schel . . . . . ,, 1.50 

b. in een antler perceel, niet meer 
dan 100 M. hemelsbreed verwij
derd van het perceel, wnarin het 
met·de extra-schel verbonden toe-
stel is geplaatst, per schel . . . ,, 5.-

c. zijn: in een perceel, als bedoeld 
in ·punt b hiervoren, twee of meer 
met hetzelfde toestel verbonden 
extra-schellen· geplaatst, dan is 
alleen op de eerste van deze extra
schellen het tarief v_olgens punt b 

van toepassing, terwijl voor de 
overige op hetzelfde toestel ge• 
plaatste extra-schellen in· dat per
ceel verschuldigd is het in punt 
a genoemde bedrag. 

4. Schakelaar: 
a. uitschakelaar v<ior toestel of ex

tra-schel ·• . • . . . . . • . . ,, L-
b. omschakelaar (niet ingericht voor 

het voeren van onderlinge ge-
. - sprekken) ·. . ·. . . . ; ; ·. . ,, 2.50 
c. omschakelaar (ingericht voor het 

voeren van onderlinge gesprek-
ken tusschen twee toestellen) 6.-

5. Tweede telefoon . . • • . . . 1.-
6. Voor elke aansluiting op een scha

kelbord· . ; : ; , . : : ; . . . ,, 
7. Stopcontacteii in hetzelfde perceel, 

per stopcontact ; . . . . • ; 

3.-

7.50 
8. Verplaatsing van een toestel: 

a. binnen hetzelfde vertrek 
iri eens. 

. f 2.50 
b. in hetzelfde percieel naar 

ander vertrek • . . . . . 
eei:t 
.. ,, 

c. naar een ander perceel binnen 
5.-

liet minimum-tariefsgebied . ; ,, 12.50 · 
d. naar· een antler perceel buiten 

het minimum-tariefsgebied wordt 
het bedrag atib c, ad • . . . . ,. 12.50 

voor elke 100 M. of gedeelte 
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daarvan, hemelsbreed gemeten in eens. 
van af dat gebied, verhoogd met f 2.-

e. vervanging van een wand- door 
een tafeltoestel, of omgekeerd, 
wordt als eene ·verplaatsing van 
een toestel binnen hetzelfde ver
trek aangemerkt, indien de ver
vanging niet gepaard gaat met 
verplaatsing van het toestel naar 
een ander vertrek of naar een 
ander perceel. Is dit we! het 
geval, dan is verschuldigd het 
bedrag, zooeven genoemd in punt 
b, c of d; 

f. gaat de verplaatsing van een 
hoofdtoestel naar een ander per-
ceel gepaard met de verplaatsing 
van een neventoestel of extra-
_schel, dan wordt voor elk der te 
verplaatsen neven-toestellen en 
schellen betaald een bedrag van ,, 

_9. Verplaatsing van een extra-schel: 
a. binnen hetzelfde vertrek .. '' 
b. in hetzelfde perceel naar een 

ander vertrek . . • . . . • • ,, 
c. naar een ander perceel niet meer 

dan 100 M. hemelsbreed verwij-
derd van het perceel, waarin 
oorspronkelijk de schel was ge
plaatst . . . • . . . . . . . . ,, 

10. Verplaatsing van een uitschakelaar 
voor toestel of extra-schel . . . . ,, 

11. Verplaatsing van een omschakelaar 
bedoeld in punt 4b en 4c: 
a. binnen hetzelfde vertrek ; . . . ,, 
b. n'aar ee~ ·an.der vertrek, hetzij in 

hetzelfde, hetzij in een ander per-
ceel ...••.....•.. ,, 

12. Verpiaatsing ·van · een schakelbord 
per aansluiting: 
a. binnen hetzelfde vertrek . . . ,, 
b. naar een antler vertrek, hetzij in 

hetzelfde, hetzij ·in een antler 
perceel . . . . . . . . ,, 
De in. punten 10, 11 en 12 be-

doelde tarieven gelden zoowel · 
wanneer de daa~in. genoemde appa
raten zonder meer . worden ver
plaatst, als wanneer de verplaatsing 
een gevolg is van verhuizing van 
de hoofdaansluitlng. . ' 

· 13. Verplaatsing van een stopcontac{: 

4.-

1.50 

2.50 

5.-

1.50 

2.50 

1.50 

2.50 

·a. binµen het~elfde vertrek ,, J.50 
b. naar_' een ander vertrek, hetzij in 

hetzelfde, hetzif in ander perceel. ,, 2.50 
Verplaatsin.g van een stopcontact 

naar een ·ander perceel kan alleen 
geschieden, indien dit andere per
ceel reeds aangesloten is. 

14. Voorzieningen in gebreken aan ge
·leidingen en toestellen, welke niet 
zijn te wijten aan. gebrekkige con
structie, aan de wijze van aanbren- De 
gen of aan onvoldoend onderhoud, kosten- · 
alsmede tijdelijke of hiervoren niet de prijs · 
genoemde voorzieningen • . . . . in eens. 

15. Op verzoek van den aangeslotene 
lmnnen ook andere toestellen of in
richtingen dan in het algemeen 
worden verstrekt en hiervoren zijn 
bedoeld, in gebruik worden gegeven, 
en zulks tegen betaling in eens, 
boven en behalve het volgens vo
renstaand tarief jaarlijks verschul
digde, van het verschil tusschen 
den kostenden prijs van het toestel 
of de inrichting, in het tarief be
doeld, en van hetgeen in gebruik 
wordt gegeven. 

16. I11dien ten behoeve van aangesloten 
perceelen, terzake van de hier bo
venbedoelde neventoestellen of ver
anderingen, uitkeeringen aan derden 
of buitengewone kosten van aanleg 
of voorziening noodig zijn, worden 
de werkzaamheden slechts ter hand 
genomen, indien belanghebbende 
zich verp~icht tot betaling van die 
uitkeeringen of kosten. 

17. Voor neventoestellen, extra-schellen, 
schakelaars, tweede telefonen, aan
_ sluitingen_ 9p een schakelbord en 
stopcontacten is tenminste geduren
de een vol jaar ve~goeding ver
schuldigd. 

8. De in dit besluit bedoe!de tarieven 
wordei;i yan kracht :. 

a. voor nieuwe .aansluitingen op l Augustus 
1917; 

b •. voor bestaande aansluitingen zoo spoedig 
mogelijk na het einde van den loopenden ver
bintenistermijn; voor _diii aansluitingen blijven 
de oude. tarieven verschuldigd totdat de loo
pende verbintenis in overeenstemming zal zijn 
gebracht met de voorwaarden van dit besluit. 

Het hesta_ande_ abonnement voClr eene aan
,sluiting .kan echter op v01:z.oek van den- gea
bonneerde v66r het einde van den !oopenden 
:verbintenistermijn- worden vervangen door een 
· abonnement op de bij dit besluit bepaalde 
,voorwaarden, met ingang van den eerstvol
:genden betalingstermijn. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van lValerstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 28 Juli 1917.) 

25 Juli 1917. BESLUIT, houdende bepalingen 
nopens de opleiding enz. van ingelijfden 
bij de militie tot den officiersrang bij de 
Motorafdeeling. S. 498. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 23 Juli 1917, Ude Afd., n°. 4; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is om 
bepalingen vast te stellen nopens de opleiding, 
enz. van mgelijfden bij de militie tot den 
officiersrang bij de Motorafdeeling ; 

Gelet op het bepaalde bij art. 79 der l.VIilitie
wet (Staatsblad 1912 n°. 21); 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Jaarlijks worden bij de Motoraf

deeling uit de manschappen, die hun eerste 
oefening hebben aangevangen, een door Onzen 
Minister te bepalen aantal opgeleid tot officier. 

2. Voor de opleiding kan zi_ch beschikbaar 
stellen: 

a. de dienstplichtige, die is toegewezen aan 
de Genie, met bestemrning voor de Motoraf
deeling; 

b. de ingelijfde bij de rnilitie, uiterlijk veertien 
dagen na den datum, waarop hij zijn eerste 
oefening heeft aangevangen bij de Motoraf
deeling. · 

3. Zij, die zich voor de opleiding·beschikbaar 
stellen, doen daarvan- blijken door het afgeven 
van eene schriftelijke verklaring waarvan het 
model door Onzen Minister van Oorlog wo:rdt 
vastgesteld. 

4. Ten einde tot de opleiding te worden toe
gelaten, moet de dienstplichtige of ingelijfde 
bij de rnilitie, bedoeld in art. 2, overleggen een 
bewijs van te zijn Nederlander, alsmede een 
bewijs van met gunstigen uitslag afgelegd 
wetenschappelijk examen, gevorderd voor toe
lating tot eene vrijwillige verbintenis als 
·adspirant-vaandrig of adspirant-kornet bij het 
reservepersoneel der landmacht, dan wel een 
diploma of getuigschrift, vereischt voor vrij
ste_lling van bedoeld examen. 

· Hij, die niet in het bezit is van een dergelijk 
bewijs, diploma of getuigschrift, dan wel alleen 

in het bezit is van een diploma of getuigschrift 
voor gedeeltelijke vrijstelling van dat examen · 
en zich toch voor de opleiding beschikbaar wil 
stellen, moet met gunstigen uitslag het weten
schappelijk examen (c.q. aanvullingsexamen) 
afleggen volgens het programma van toelating 
tot het reservekader. • · 

Voorts zal de adspirant blijk moeten geven 
van voldoend technisch begrip, door hot met 
voldoenden uitslag .afleggen van een examen 
aangaande de beginselen der motortechniek, 
waarbij in het bijzonder op practische bekwaam
heid zal worden gelet. 

De regeling van de examens . wordt door 
Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. · 

5. Overeenkomstig het bepaalde in de ·ar
tikelen 6, 7, 8 en !J van dit besluit, kan een door 
den Chef van den Generalen • Staf te bepalen 
aantal rniliciens·voor de opleiding worden aan- · 
gewezen. 

6. De aanwijzing, bedoeld in art. 5, geschiedt 
uitsluitend uit miliciens, die voor deze opleiding
geschikt worden geacht en Nederlander zijn. 

7. Door de daarbij betrokken Compagnies
Commandanten worden op een, door Onzen 
Minister van Oorlog te bepalen tijdstip, lijsten 
vastgesteld van de voor de officiersopleiding 
in aanmerking komenden. · 

Op deze lijsten worden in de eerste plaats 
vermeld zij, die :iich, op grond van het bepaal
de in art. 2, hebben aangemeld voor de opleiding 
tot officier en aan wie vergund is-deze opleiding 
te volgen. 

Zij worden op deze lijsten ingesohreven in 
de volgorde van den datum van aanmelding of, 
indien inschrijving in de volgorde van geschikt
heid mogelijk blijkt, in die volgorde. 

In de tweede plaats worden op deze lijsten 
vermeld al degenen, die, hoewel zij zich ·daar
voor niet hebben aangemeld, toch voor deze 
opleiding geschikt worden geacht, in de volg
orde van hunne geschiktheid. 

· Voor zooveel laatstbedoelden betreft, komen· 
voor plaatsing op de lijsten alleen in aanmerking 
miliciens, die voldaan hebben aan het weten
schappelijk examen, gevorderd voor toelating 
tot eene vrijwillige verbintenis als adspirant
vaandrig of adspirant-kornet bij het reserve
personeel der landmacht, dan wel miliciens 
die voldaan hebben aan eenig examen, waarvan 
het diploma -of getuigschrift reoht geeft op 
vrijstelling van bovenbedoeld examen en om
trent wie in beide gevallen de overtuiging be; 
staat, dat zij het vereischte teohnisoh begrip 
bezitten. 

Van plaatsing op de lijst doet de Compag-



1917 25. JULI. 

nies-Commandant niededeeling aan den be
Ianghebbende. 

8. De in art. 7 bedoelde lijsten worden door 
den Commandant van de Motorafdeeling ver
zanield en ingediend bij den Chef van den 
Generalen staf. 

9. De Chef van den Generalen Staf wijst, 
rekening houdende met het aantal ingelijfden, 
die op grond van art. 1 tot officier zullen worden 
opgeleid, en met het aantal ingelijfden, die 
zich voor deze opleiding beschikbaar hebben 
gesteld, degenen aan, die tot de opleiding ver
plicht worden, beginnende daarbij met hen, die 
op de lijsten bovenaan staan. Van de aan
wijzing voor de verplichte opleiding wordt den 
belanghebbende mededeeling g(;)daan v66r een 
door OnzenMinistervan Oorlogte be pal en datum. 

10. De miliciens, die zich vrijwillig voor de 
opleiding ,hebben beschikbaar gesteld, ver
trekken na het afleggen van de in art. 4 genoem 0 

de examens, dan wel na het overleggen van het 
bewijs van geheele vrijstelling · van het weten·
schappelijk examen en het af!eggen van het 
technisch examen, met groot verlof tot den door 
Onzen Minist~r van Oorl~g te bepalen datum, 
op welken zij hunne eerste oefening aanvangen. 
Heeft een dienstplichtige als bedoeld onder a 
van art. 2, in het bezit zijnde van een bewijs, · 
diploma of getuigschrift, als bedoeld in art. 4, 
zich onder overlegging daarvan en van de be
wijzen, dat hij bet vereischte technisch begrip 
bezit, schriftelijk aangemeld voor de opleiding, 
dan kan hij onmiddellijk - evenwel met in
gang van den voor zijn inlijving bepaalden 
d_atum - in het genot van groot verlof gesteld 
worden tot den in den vorigen volzin bedoelden · 
datum. 

De ·miliciens, die ingevolge art. 5 voor de 
opleiding tot officier worden aangewezen, ver
trekken met groot verlof tot den in het·eerste 
lid van dit· artikel bedoelden datum, zoodra 
de aanwijzing voor · die opleiding te hunner 
kennis is ·gebracht. 
• 11. De eerste oefening van hen, die ingevolge 

de voorgaande artikelen tot officier worden op
geleid, duu,t twaalf maanden. Zij wordt vers 
dee!d in eene theoretische en ·eene· practische 
opleiding. 

12. De opleiding heeft plaats in het garnizoen, 
waar de Motorafdeeling is gevestigd. 

, 13. Gedurende de opleiding kan aan de leer
lingen. de rang van korpo_raal en van sergeant 
w:orden_ verleend, naar doo.r Onzen Minister-van 
Oorlog te. stellen regelen. 

·14. Tegen bet einde van de opleiding wordt 
door de leerlingen, die den rang van sergea,nt 

bekleeden, examen·afgelegd voor den rang van 
vaandrig. Het programm9' voor dat· examen, 
zoomede de regeling, volgens welke het zal 
worden afgenomen, worden door of vanwege 
Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. 

Aan hen, die voor het examen slagen, kan de 
rang van vaandrig verleend worden. 

15. Ohze Minister van Oorlog kan, onder 
voorwaarden, door hem vast te stellen, aan de 
leerlingen die aan het examen, in art. 14 bedoeld, 
niet voldaan hebben, vergunnen nogmaa]s, het
zij geheel of gedeeltelijk, eene opleiding;te volgen. 

16. De milicien, die tot officier wordt opge
leid en den rang van vaandrig nog niet heeft 
verkregen en die blijken geeft ·: 

a. wegens tekortkoming in intellectueele 
ontwikkeling, dan wel wegehs langdurige ziekte 
de opleiding niet te kunnen volgen ; 

· b. zich niet gunstig door bescha ving te onder-. 
scheiden, dan wel hoedanigheden voor den 
officiersrang: ve:teischt, mist ; 

wordt door den Chef van den Generalen Staf 
van de opleiding ontheven·en kan, zoo hij nog· 
niet den rang van onderofficier bekleedt, door 
den Commandant van de Motorafdeeling voor 
de opleiding, c.q. verdere opleiding, tot onder
officier worden bestemd. 

17. De milicienR, die aan het einde van. den 
opleidingstijd niet geacht worden te · voldoen 
aan de eischen, voor d~n offieiersrang gesteld, 
kunnen wanneer het niet voldoen aan die eischen 
het gevolg is van omstandigheden, afliankelijk 
van den wil van den betrokkene, do.or den Chef 
van den Generalen Staf worden verplicht om 
nog ten hoogste twee ·maanden iri werkelijken 
dienst te Nijven of te komeu . 
. Is het niet voldoen aan die eischen een gevolg 

van ziekte of audere buiteugewone omstandigcc 
heden, dan kan door den Chef van den Generalen 
Staf aan de hier bed0elde miliciens, vergund • 
worden, om na het einde van den opleidingstijd. 
nog ten· hoogste twee maanden in werkelijken. 
dienst te blijven of te komen . 

. 18. _De tijdsduur, waartoe de in het voorgaahd 
artikel bedoelde miliciens worden verplicht oin. 
langer onder de wapenen te blijven of te kometi; 
wordt in voorkom_ende gevallen· voor elk hunner. 
afzonderlijk bepaald door den Chef van den 
Generl),len Staf .. 

19. Aan de miliciens; die een verlengden op
leidingstijd zullen volbrengen; kan vergund . 
w:orden dezen diensttijd, mits in zijn geheel 
achter-elkaar, te volbrengen in het jaar, -vol-. 
gentle op dat, waarin.hun eerste oefeningstijd 
geiiindigd is. 

.. 20. V66r den.afloop van de opleiding wordt., 
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door den Commandant van de Motorafdeeling 
gerapporteerd, in hoeverre de miliciens, die aan 
het examen, bedoeld in artikel 14, hebben vol
daan, geacht worden te voldoen aan de eischen, 
gesteld om tot officier te worden benoemd, dan 
wel, of zij al dan niet in aanmerkingmoeten wor
den gebracht voor een verlengden oefeningstijd. 

21; ·Na afloop van de opleiding worden de 
leerlingen, voor zooverre zij niet volgens 
artikel 17 in werkelijken dienst blijven, in het 
genot van groot verlof gesteld. 

22. Voor benoemmg tot officier wordt in 
aanmerking gebracht de vaandrig, die, op grond 
van hetgeen gebleken is -bij de opleiding, door 
den Commandant van de Motorafdeeling alles
zins · geschikt wordt geacht voor den officiers
rang en dien Commandant, desgevraagd, het 
verzoek heeft gedaan, voor eene benoeming tot 
officier in aanmerking te worden gebracht. 

23. Wordt een vaandrig niet voor benoeming 
tot officier voorgedragen, op grond van hetgeen 
gebleken is bij de opleiding, terwijl hij niet ver
plicht was ingevolge art. 17 in werkelijken dienst 
te blijven of te komen, dan kan hem door den 
Chef van den Generalen Staf worden toegestaan 
in een volgend jaar voor ten hoogste twee 
maanden in werkelijken dienst te komen. 
Wordt hij na afloop van dit tijdsverloop door 
den Commandant van de J\fotorafdeeling alsnog 
alleszins geschikt·geacht voor den-officiersrang; 
dan kan hij voor benoeming tot officier in aan
merking worden gebracht. 

24. De vaandrig, die naar het oordeel van 
den Commandant van de Motorafdeeling blijken 
geeft de eigenschappen te missen, welke voor 
eene benoeming tot officier moeten worden ge
eischt, alsmede de vaandrig, die,' desgevraagd, 
den wensch te kennen heeft gegeven niet tot 
officier te worden benoemd, wordt in den rang 
van vaandrig gehandhaafd. 

25. De vaandrig, die de geschiktbeid niet 
meer bezit· voor het bekleeden van den rang 
van vaandrig, kan worden teruggebracht in de· 
positie van milicien-sergeant. 

26. De miliciens, die opleiding tot officier 
volgen; genieten gedurende den tijd, welken zij 
aan die opleiding, c.q. verlengde opleiding deel
nemen, so!dij of jaarwe_dde als hun ranggenooteri 
bij de Genie. 

Ten aanzien van het genot van so]dij of jaar
wedde bij afwezigheid met ver]of, alsme_de ten 
opzichte van de verstrekking en het onderhoud 
van kleeding en uitrusting aan de in het vorig 
lid bedoelde miliciens, gelden, zoolang zij den 
rang van vaandrig niet hebben bereikt, de daar
omtrent voor de militie vastgestelde bepalingen. 

Op den vaandrig, bedoeld in art. 24, is het 
bepaa!de in het eerste lid van dit artikel van 
toepassing, gedurende den tijd, welken hij zich 
in werkelijken dienst bevindt na afloop van 
zijne eerste oefening. 

27. Wanneer het leger op voet van oor]og is, 
wordt in de voorgaande artikelen in plaats. van 
111 otorafdeeling gelezen : Depotafdeeling van den 
M otordienst, en voor Chef van den Generalen Staf: 
Directeiir van het Etappen- en Verkeerswezen. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, betwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

(Uitgeg. _4 Aug. 1917.) 

27 Juli 1917. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen vo1gens de ·wet van 4 4-pril 
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. 499. 

27 Juli 1917. BESLUIT, houdende aanw1Jzmg 
der gemeente Nijmegen als eene der plaat
sen alwaar ruw zout, bij aanvoer uit het 
buitenland, - kan worden opgeslagen in 
particulier en trepot. s .. 500. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 24 Juli 1917, n°. 170, Accijnzen; 

Gelet. op artikel 18, tweede lid, der wet "an 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227); . 

Hebben goedgevonden. en verstaan te bepa
lcn: 

De gemeente Nij1negen wordt, te rekenen 
van .den lsten Augustus 1917, aangewezen als_ 
eene der plaatsen alwaar ruw zout, bij aanvoer 
uit het buitenland, kan worden opgeslagen in 
particulier entrepot. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het 
Staatsblad zal worden opgenol,Ilen. · 

's-Gravenhage, den 27sten Jdi 1917. 

WILHELMINA .. 

De Minister van Financiil,;, TREUB. 

(Uitgeg. 13 Aug. 1917.) 
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27 Juli 1917. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van he,t Koninklijk besluit van 
5 December 1902 (Staatsblad n°. 206) (laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 6 Fe bruari 1917 (Staatsblad n°. 207), 
tot vaststelling van een algemeenen maa'o
regel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 52, tweede -en derde lid, en 59, 
sub 1, 3 en 4 der Ongevallenwet 1901. 
s. 501. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juni 1917, n°. 1393, Afdee
ling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, eerste; tweede en derde lid, 
der Ongevallenwet 1901 (wet van 2 Januari 
1901, Staatsblad n°. 1) laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 11 Februari 1911 (Staatsblad n°. 62) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juli 1917, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21:i Juli 1907, n°: 1725, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a.ls volgt ; 
Art. 1. In artikel 11, lste lid, van Ons besluit 

van 5 December 1902 (Staatsblad n°. 206), laat
stelijk gewijzigd bij dat van 6 Februari 1907 
(Staatsblad n°. 207), worden de woorden 
,,welke vijf ten honderd lager is dan" vervangen 
door ,,welke gesteld wordt op het 19/20 gedeelte 
van" en wordt de laatste zin gelezen als volgt : 
,,Het 19/20 gedeelte van de geschatte waarde 
van het fonds wordt dan als de waarde van het 
fonds aangemerkt'\ 

2. In artikel 23· van Ons besluit van 5 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 6- Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 207), worden na het woord ,,geweigerd" in
gevoegd een komma en de volgende woorden 
,,zoolang de werkgever in gebreke is te voldoen 
aan zijne verplichting ingevolge artikel 32 'der 
Ongevallenwet 1901, terwijl de onderneming 
niet reeds ambtshalve door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank is ingedeeld, en voorts". 

3. Van artikel 24bis van Ons besluit van 
5 December 1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 6 Februari 1917 (Staats
blad n°. 207), vervallen in het eerste lid de 
woorden ,,hier te lande gevestigde" en in het 
tweede lid de woorden ,,hier te lande". 

4. Tusschen de artikelen 24bis en 25 van Ons 
bysluit .van 5 December 1902 (Staatsblad n°. 
206), laatstelijk gewijzigd bij dat van 6 Februari 
1917 (Staatsblad n°. 207), wordt opgenomen 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

,,Art. 24ter. Tusschen den dag, waarop een 
verzoek, als bedoeld in artikel 52, ·eerste lid 
der Ongevallenwet 1901, door Ons zal zijn ont
vangen en den dag met ingang waarvan een 

·werkgever het risico van de wettelijke ver
zekering zijner werklieden, hetzij zelf wenscht 
te dragen, hetzij dit we:iischt over te dragen 
aan eene naamlooze vennootschap of rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging moeten 
ten minste dertig volle dagen zijn gelegen. · 

De bepaling van het voorgaande lid blijft 
buiten toepasing in het geval; genoemd in het 

. tweede lid van artikel 26, benevens in het 
geval, waarin toelating wordt verzocht om het 
risico zelf te dragen of dit over te dragen met 
ingang van den dag waarop de verzoeker aan
vangt met werklieden een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen." 

5. Van artikel 27 van Ons besluit van 5 De
cember 1902 (Staatsblad no. 206), laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 6 Februari 1917 (Staats
blad. n°. 207), vervalt de laatste zinsnede van 
het vierde lid en de laatste zinsnede van het 
vijfde lid. 

6. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Waterntaat is ·belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblaa' en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Juli 1917. 

WILHELMINA. 

De 111inister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1917.) 

28 Juli 1917. BesLUIT, houdende beslissing 
dat · bij de pensionneering van herhalings
onderwijzers, die benoemd worden om ge
durende enkele maanden in het jaar een 
cursus voor het herhalingsonderwijs te 
leiden, slechts in aanmerking komt de tijd, 
gedurende welken zij daadwerkelijk in 
functie zijn geweest. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

B.eschikkende op de aanvrage om pensioen 
van G. F. Crone, gewezen onderwijzer belast 
met het geven van herhalingsonderwijs te Vries ; 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 16 September 
1916, no. 1; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 3 Juli 
1917, n°. 163; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 24 Juli 1917, n°. 65 afd. Pen
sioenen; 

Overwegende: dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven aan den belang
hebbende met ingang van 1 Februari 1916 een 
jaarlijksch pensioen toe te kennen van £ 13, 
in hoofdzaak aanvoerende dat hij bij besluit 
van den Raad der gemeente Vries van 3.Nov. 
1915 met ingang van 1 Februari 1916 eervol is 
ontslagen; dat hij, geboren 4 Juni 1849, den 
leeftijd van 65 jaren heeft bereikt; dat zijn pen
sioensgrondslag van 1 Oct. 1913 tot en met 
ultimo Jan. 1916 £ 56.88 en de gedurende de 
tijdvakken van 1 Februari 1911 tot en met 
30 Sept. 1911, van 1 Oct. 1911 tot en ·met 
30 Sept. 1912, van 1 Oct. 1912 tot en met 
30 Sept. 1913 genoten wedden f 16.20, £ 57.60 
en £ 57.60 hebben bedragen, zoodat overeen
komstig de beslissing betreffende de berekening 
der in art. 8, eerste lid, der wet bedoelde middel
som, genomen bij IC B. van 21 Juli 1914, n°. 40, 
een zestigste deel van die middelsom · ad 
f 52.822/ 5 bedraagt· f 0.881/.6 ; dat de aan
vrage is ingediend binnen een jaar na het tijd
stip, waarop het recht op pensioen we.rd ver
kregen ; dat door Onzen Minister van Financien 
bij beschikking van 15 Juli 1916, Afdeeling 
Pensioenen, n°. 36, is bepaald dat bij de regeling 
van het pensioen van G. F. Crone, krachtens het 
bepaalde bij art. 62 der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913, als diensttijd in 
aanmerking kan komen de tijd waarin hij gedu
rende de cursusmaanden in werkelijken dienst 
is geweest ; dat hieruit volgt dat ook na 1 Oct. 
1913 slechts de tijd, gedurende welkendecursus 
werd gegeven - derhalve voor ieder jaar het 
tijdvak van 16 weken - als voor pensioen 
geldige diensttijd in rekening zou kunnen worden 
gebracht ; dat naar het oordeel van den Pen
sioenraad aan het begrip ,,werkelijke dienst" 
evenwel niet de beteekenis behoort te worden 
.toegekend van ,,daadwerkelijk in functie zijn" ; 
.dat het toch nimmer de bedoeling van den wet
,gever is geweest den diensttijd van vast aan
gestelde ambtenaren te berekenen over de tijd
vakken, waarin daadwerkelijk arbeid werd 
.gepresteerd;. dat ook art. 14 der Burgerlijke 
Pensioenwet nimmer in dien zin is uitgelegd 
,en toegepast ; dat het volgens den Pensioenraad 
niet aan twijfel onderhevig is, dat een leeraar 
,aan eene burgeravondschool en een onder
-wijzer bij het herhalingsonderwijs steeds in 

werkelijken dienst zijn, ook dan wanneer zij 
gedurende een cleel van het jaar geen onderwijs 
geven, hetgeen ook hieruit volgt, dat, wanneer 
een. gemeentebestuur· goedvindt buiten den 
cursus zulk een leeraar of onderwijzer ter be
spreking van eenig onderwijsbelang te ont
hieden, deze krachtens zijn dienstverband clan 
gehouden is aan dien oproep te voldoen ; clat 
het voor den Pensioenraad dan ook niet aan 
.twijfe1 onderhevig is, dat de weclde in het alge
meen evenredig is aan den duur der arbeids
prestatie, die van den ambtenaar wordt gevor
clerd, en dat van eene berekening van den clienst
tijcl uitsluitend over zooveel maanden als de 
betrokken ambtenaar iecler jaar daadwerkelijk r 

in functie is, het gevolg zou zijn clat een te laag 
pensioen werd toegekencl; dat ten slotte uit 
art_ 18, eerste lid, der PensioenwPt voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 (evenals uit art. 19 
in verbancl met art. 22 · der Burgerlijke Pen
sioenwet) voortvloeit dat, waar de pensioens
grondslag wordt berekend naar het bedrag der 
weclde over een vol jaar, ook de diensttijd van 
vastaangestelcle ambtenaren slechts jaarsgewijze 
in berekening kan worden gebracht; dat in 
verband hiermede de Pensioenraad van oorcleel 
is dat de diensttijcl van den belanghebbende, 
becloeld in art. 15a der Pensioenwet. voor de 
gemeente-ambtenare:q 1913, van ·2 jaren en 
4 maanden, vereenigd met den overigen volgens 
art. 15b dier wet in aanmerking komenclen dienst 
van 11 jaren, 10 maanclen en 16 clagen, een tijcl
vak uitmaakt van 14 jaren, 2 ·maanden en 16 
dagen ·; weshal ve · de Pensioenraad van oordeel 
is, dat hij volgens de artt. 3a en 15a en b der 
wet recht heeft op een pensioen van £ 12.51 ; 

dat Onze Minister van Financien zich met het 
advies van den Pensioenraad niet ·kan vereeni
gen en hij bij de toezending van het afschrift van 
het ad vies aan den belanghebbende heeft mede
gecleeld, dat naar zijn oorcleel pensioen behoort 
te worclen verleend over een diensttijd van 
4 jaren en 6 maanden, de tijclvakken ingekocht 
krach,tens zijne beschikking van 15 Juli 1916, 
Afd. Pens., n°. 36, benevens 8 weken van het 
jaar 1913, 16 weken van het jaar 1914, 16 weken 
van het jaar 1915 en 4 weken van het jaar 1916, 
naar eene midcle]som waarvan het 1/ 60 cleel 
bedraagt f 0.962/s, tot een bedrag van £ 5; 

0., dat bij de beslissing, welke •tijclvakken 
bij de berekening van het aan G .. F. Crone toe 
te kennen pensioen als cliensttijd in aanmerking 
komen, te onclerscheidon valt tusschen bet 
tijdvak v66r 1 October "i913 en dat na 1 October 
1913; 

0. ten aanzien van het tijclvak v66r 1 October 
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1913;dat krachtens het 4e lid van art. 62 der 
Pensioenwet voor de gemeente'.ambtenaren 
1913, Onze Minister van Finanoien de tijdvak
ken vaststelt; die als v66r 1 Oct; 1913 in· ge
·meentelijke betrekkingen in den zin der wet 
doorgebracht, voor pensioen Irnnnen worden in
gekocht; 

· d;tt bij eene nader gewijzigde besohikking van 
15 Juli 1916, Aid. Pens., n°. 36, Onze Minister 
van Finanoien heeft bepaald, dat voor den 
belanghebbende als gewezen onderwijzer bij het 
herhalingsonderwijs te Vries; 190 weken in de 

·maanden November, December, Januari en 
Februari in het tijdvak van 1901 tot en met 
1913 bij de regeling van zijn pensioen·als dienst
tijd in ·aanmerking Irnnnen komen, in rekening 
te brengen volgens art. 15b der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913; 

0. ten aanzien van het tijdvak na 1 October 
1913, dat ingevolge art; 5 van de verordening 
tot regeling van het herhalingsonderwijs in de 
gemeente Vries, de cursus van 16 weken voor 
de jongens begint op den eersten Maandag in 
November, waaruit volgt, dat voor den belang
hebbende, die met ingang van 1 Februari 1916 
eervol is ontslagen, na 1 October 1913 ingevolge 
art. 15a van meergenoemde wet, een diensttijd 
kan worden in rekening gebracht van 44 weken ; 

dat mitsdien aan den belanghebbende pen
sioen behoort te worden verleend over een 
diensttijd van 234 weken of 4 jaren en 6 maan
den naar de in het ad vies van den Pensioenraad' 
genoemde middelsom, tot een bedrag van f 5.-; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913·; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan G. F. Crone, gewezen onderwijzer belast 

met het geven van herhalingsonderwijs te Vries, 
·te rekenen van '1 Februari 1916 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 5.-. 

Onze· Minister van Financien is belast, enz. 
(W. v. d. B. A.) 

31 Juli· 1917. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin, betreffende afgifte 
van nationaliteitsbewijzen. 

Naar aanleiding van eene desbetreffende door 
een Uwer ambtgenooten tot mij gerichte vraag 
heb ik de·eer U-H.E.G. m~de te deelen, dat bij 
mij geen bezwaar· bestaat· tegen afgifte door 
U H.E.G. van meerdan een nationaliteitsbewijs 
tegelijkertijd ten. behoeve van eenzelfde(n) 
persoon, indien zoodanige bewijzen door belang
hebbenden worden- aangevraagd voor verzen-

ding van pakketten levensmiddelen naar het 
buitenland. 

Volgens mededeeling van den Minister van 
Financien met wien ik ter zake overleg pleegde, 
moet, volgens de bestaande bepalir.gen, een 
bewijs van Nederlanderschap worden overge
legd aan den betrokken Duitschen -Consul, 
ter verkrijging- van een ,,Ausnahmeschein" 
voor de gemengde zoogenaamde vierkilograns
,pakketten. 

Voorts kan een dergelijk ·bewijs· gevorderd 
worden door de Rijkscommissie's van toezicht 
op de Eier-, Boter-, Kaas- en Melkproducten
-vereeniging, die ieder voor zich gemachtigd zijn 
tot afgifte van consenten voor kleine hoeveel
heden eieren, boter enz., die door de Nederlan 
ders hier te·lande worden gezonden aan Neder
landers in het buitenland. 

Ten slotte moet •voor verzending van pakket
ten levensmiddelen naar Nederlandsche gezin
nen in Belgie een bewijs van Nederlanderschap 
van den afzender worden overgelegd aan het 
bureau Uitvoer- van het Departement van 

· Financien. 
Teneinde evenwel misbruik te voorkomen, 

gelieve U H.E.G. op de nationaliteitsbewijzen, 
af te geven voo:r bovenomschreven doel, duide
lijk te omschrijven, dat zij uitsluitend ku:nnen 
dienen ter verkrijging van vergunningen tot 
uitvoer van pakketten levensmiddelen .te· ver
zenden door Nederlanders aan Nederlanders in 
het buitenland. · (W. v. d. B. A.) 

-3 Aur;ii.eh,s Hll7. "'\V.1':T; tot- het aangaan van 
eene- gcldleening ten name en ten laste 
van Nederlandsch-Indii!. S. 502. 

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

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
tende schuld eene geldleening ten name· en 
ten laste van Nederlmidsch-Indie aan te gaan.; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Kolonien wordt 

gemachtigd tot het te gelde maken van schuld
bewijzen ten name en ten laste ·van Nederlandsch
Indie, tot een bedrag van nominaal vijftig 
millioen gulden, gesteld aan toonder, met een 

- rente van vijf ten honderd 's jaars. 
2. I. De krachtens deze wet uitgegeven 

schuldbewijzen zullen tegen hunne nominale 
waarde op -1 Mei van ieder jaar na 1917 tot 
een bedrag van tenminste een veertigste van 
het geleende aflosbaar worden gesteld. 

2. Tot 1- Mei 1922 zal de leening niet vat
baar zijn voor conversie en zal de jaarlijksche 
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a:flossfog het een veertigst<c, van het geleende 
niet te ·boven gaan. 

3, De a:flosbaar te stellen schuldbewijzen 
zullen telken jare bij, loting, in de maand 
Maart in Nederland te houden, worden aan

, gewezen. 
4. De a:flosbaar gestelde schuldbewijzen zijn 

betaalbaar te Amsterdam, te Batavia en zoo 
-noodig in verdere, in Neder,land door Onzen 
Minister van Kolonien en i'!l Nederlandsch
Indie door den Gouverneur-Generaal aan te 
wijzen plaatsen. · 

3. 1. De voorwaarden van de tegelde
making der schuldbewijzen en de regeling,van 
de uitloting worden, voor zoover dienaan
gaande bij deze wet geene bepalingen zljn ge
geven, ·door Onzen Minister van Kolonien vast
gesteld. Van de tegeldemaking w0rdt. eene 
rekening aangelegd die, na door de Algemeene 
Rekenkamer in .N edel'land te zijn opgenomen 
en gesloten, aan de Staten.-Generaal wordt 

. medegedeeld; 
2. De schuldbewijzen worden v66r de uit

gifte door de Algemeene Rekenkamer in 
N ederland geregistreerd en van een bewijs dier 

.registratie voorzien. 
3. De afgeloste schuldbewijzen worden ter 

:vernietiging bij. de Algemeene Rekenkamer in 
.Nederland overgebracht. 
. 4. 1. De rente· is betaalbaar, de· eerste maal 
op eene. coupon voor • drie maanden, verschij
nehde 1 November l917 en vervolgens op half

. jaailijksche coupons, versehijnenJe 1 Mei en 
. 1 November. Zij loopt niet verder dan tot 
aan den dag, waarop de sehuldbewijzen a:flos

, baar zijn. 
2. De coup.ons zijn betaalbaar te Amster

dam, te Batavia en zoo noodig in verdere, in 
Nederland door Onzen Minister van Kolonien 
en in Ned_erlandsch-Indie• door den Gouver
neur-Generaal aan te wijzen plaatsen. 

3. Voor de betaling buiten Nederlandsch
Indie kan door Onzim Minister van Kolonien 
·aan de met die betaling belaste bankiers eene 
provisie worden . toegekend van ten hoogste 
.een achtste ten_ honderd · over het nominaal 

. bedrag der door hunne tusschenkomEt uitbe-
taalde coupons. 

5. Ingeval van uitgifte rechtstreeks- door 
Onzen Minister van Kolonien· wordt aan de 
bankiers, de makelaars in effecten, en de 

.commissionnairs in effecten, door wier tusschen -
komst inschrijvingen· voor deze leenilig worden 
ingeleverd, ov_er het nominaal bedrag der aan 
hen toegew.ezen schuldbewijzen, waarvoor het 

,verschuldigde wordt ge9tort, eene provisie van 

• ten hoogste een vierde ten honderd toegekend 
en bij de storting verrekend. 

6. Het recht tot opvordering van het kapi
taaL der a:flosbaar gestelde stukken vervalt 
tien jaren na den eersten dag, waarop zij a:flos
baar zijn. 

7. Voor de voldoening van ~ente en a:flo.s
sing wordt het benoodigde bedrag op de be
grooting van N ederlandsch-Indie uitgetrokken. 

8. De biljetten van inschrijving en de be
wijzen van toewijzing van deze leening .zijn 
vrij van zegelrech t. 

9. Deze wet treedt in, Nederland en in 
Nederlandsch-lndie onderscheidenlijk in wer
king met ingang van den dag na dien barer 
afkondiging ter eene en ter andere plaatse. · 

10. Deze wet kan -worden aangehaald als 
,,N ederlandsch-Inctische Leeningwet 1917." 

L~sten en bevelen, enz. 
. Gegeven te Soestdijk, den 3deu Augustus 1917. 

WILHELMINA . 

De ,Winister van Kolonii!n, TH'. B. PLEYTE. 

·ne Minisfe,• van Financiiin, TREUll. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1917.) 

4 Au_qusfos 1917. BESLUIT, ·tot aanwijzing 
overeenkomstig art. 157 der .. Hooger
Onderwijswet, van het Ohristelijk gymna
sium te Utrecht der Vereeniging voor 
Obristelijk voorbereidend universitair on
derwijs, gevestigct te Utrecht; S. 503. 

WrJ WILHELMINA, ENZ • 

Op de voordracht van Onzen· Minister van 
.Staat, Minister van Binnen]andsche Zaken, 
van 19 Juni 1917, n°. 9104/3, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet,_op art. 157 der Hooger-Onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 16 November 1911 

(Staatsblad n°. 339) ; 
Den Raad van Statfl gehoord, advies van 

17 Juli 1917, no. 15 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Juli l\!17, n°. 11926, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Ohristelijk gymnasium te Utrecht der 

. Vereeniging voor Ohristelijk voorbereidend 
universitair onderwijs, gevestigd te Utrecht, 
met ingang van 1 November 1917, voor een 

. tijdperk van 6 jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met ·inachtneming. der· desbetreffende wet-

. telijke voorschriften, aan zijne leerlingen die 
bet onderwijs tot aan het_ einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studien af te geven, dat met 
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het · getuigschrift, in art: 11 der Hooger-Onder -
wijswet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is, 
belast met de uitvoering van dit beshiit, dat 

-in. het Staatsblad en in de Staatscourdnt ial 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
w<irden gezonden · aan · dim Raad· van State.' 

Soestdijk, den 4den Augustus 1917. 

WlLHELMIN A. 

· De Min. v. Staat, Min. v. Binnenlandsche Zaken, 
' CORT v. D. LINDEN. 

(Uitge_q. 1 Sept. 1917.) 

4 Augustus 1917. WET, houdende verhooging 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Curapao voor het dienstjaar 1917. 
s. 504. 

4 Augustus 1917.' WET, houdende kwijtschel
ding vap. de· helft eener uitstaande ·vor
dering van de kolonie Cura,ao. · S .. 505.

W IJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten:, 
Alzoo ·Wij in overweging genomen hebben, 

dat 'het wenschelijk is. kwijtschelding te ver-
leenen van de helft der uitstaande vordering 
van· de kolonie Ciwai;ao tegen de ,,Eerste Sisal 
Cultuur-Maatschappij", gevestigd te 's-Graven
hage, wegens ··hRar. verleende rentelooze :voor
schotten voor een proefneming met het ver

. bou wen . van sisal ; 
Gelet op art. 15 der Curac,aosche Comptabi

liteitswet (Staatsblad 1910 ·no. 316, Publicatie
blad 1910 n°; 63) ; 

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

Aan de ,,.l!]el'.ste Sisal Cultuur-Maatschappij", 
gevestigd. te -'s-Gravenhage, wordt kwijtschel
ding verleen9- van de helft der tegen haar 
uitstaande vordering der· kolonie Cura,;ao, in 
haar ·geheel groat f 60,000 (zestig duizend gul
den), wegens aan die naanilooze venno_otschap 
verleende rentelooze voorschotten voor · een 
proefneming met het' verbouwen van sisal in 
die kolonie, zoodra ten :giinoegen van Onzen. 
Minister· van ·Kolonien· zal zijn voldaim aan de 

·volgende voorwaarden: 
ten eerste, dat eene·hervorming van de maat-, 

schappij is tot·stand gebracht, waarbij en op de 
reeds -uitgegeven· aandeelen _en op het bedrag· 
der uitstaande; in ·aandeeleri · om te ze_ttiin,' 

-obligatieh de_ helft wordt' afgeschreven, en, 
ten tweede, .dat·door uitgifte van nieuwe·aan-· 

deelen . de maatschappij de beschikkfog •heeft' 
verkregen over een · ·nieuw werkkapitaal, van 
·ten minste f.150,000, nevens het'haar toegezegd: 

nader renteloos voorschot van .£ 100,000 ten 
laste van de genoerude ·kolonie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den4denAugustus 1917 

WILHELMINA. 
De Minister van Kolonil!n, TH. _B .. PLEYTE. 

. (Uitgeg. 1 Sept. 1917.) 

4 Augustus 1911: WET, houdende wijziging 
en verhooging vari het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 506. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver
hoogd en twee nieuwe artikelen ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het. gezamenlijk 
bedrag van de Iste afdeeling, dat van de IIIde 
-afdeeling en het eindcijfer van genoemd boofd
stuk, · onderscheidenlijk met f 5231; f 88,300 en 
f 93,531 verhoogd. 

4 Augustus 191'7. WET, boudende bepalingen 
betreffende de beteekening en . tenuitvoer
leggirig in dB kolonien, :van in Nederland 
uitgevaardigde dwangbevelen en in Neder
land alsmede in Nederland.sch-Indie, Suri
name en Cura,ao onderling, van in de kolo-

·-·nien uitgevaardigde dwangbevelen: S. 507. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk. is de beteekening en ten
uitvoerlegging in Nederland en de kolonien te 
regelen met_ betrekking tot dwangbev_elen, 
welke niet zijn uitgevaardigd_·binnen bet rechts
gebied, alwaar de beteekening en tenuitvoer
·legging behoort te geschieden; 

Zoo is het, dat v\'ij, den Raad van State enz. 

TI'l'EL I. 

Algemeene bepalin_q. 

· Art. 1. In- deze wef worden met dwal)gbe
velen tevens bedoeld. dwangschriften. 

TITEL II. 

B,teekening en tenuifvoerlegging in de kolonien 
van in Nederland uitgevaardigde dwangbe1,elen. 

2. In Nederland uitgevaardigde dwangbe
·velim kunnen iri.-Nederlandsch-Indie, Suriname 
en Curac,ao word~n .beteekend en ten · ultvoer 
gelegd op den· voet• en de wijze, als is bepaald 
ten · aanzien van de ~ros~en van vonnissen in 
burgelijke zaken in die kolonien gewezen. 

3. De.zorg vo·or de beteekening en·tertuit
voerlegging van d wangbevelen·, als in het vorige 
artikel bedoeld,' wcii-dt .opgedr;tgen in Neder
landsch:Indie aaii door' of·vanwege. ·den :Gou
vernerir-Generaal, en' -in· Suriname en: Curac;ao 
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aan door of vanwege den Gouverneur aan te · 
wijzen ambtenaren. 

.Die ambteilaren maken daarbij gebruik van 
de diensten van deurwaarders der belastingen, 
bijaldien ·deze in de betrokken kolonie zijn of 
worden aangeste]d·. 

De tenuitvoerlegging geschiedt namens de in 
het eerste lid bedoelde ambtenaren met ver
melding alleen van hunne hoedanigheid zonder 
bijvoeging van hun naam, in Nederlandsch-

. Indie bij den gewonen dagelijkscben rechter 
van den schuldenaar en in Suriname en Curaqao 
bij. het Hof van J ustitie. 

TITEL III. 

Beteekening en fenuitvoerlegging in Nederland en 
in Nederlandsch-Indiii, Suriname . of Gura~ao 
onderling van in de kolonien uifgevaardigde 

dwangbevelen. 

4.· In Nederlandsch-Indie, Suriname of Ou
raqao uitgcvaardigde dwangbeyelen kunnen in 
Nederland en in de genoemde kolonien onder
ling worden beteekend en ten uitvoer gelegd 
op den voet en de wijze, als is bepaald ten 
aanzien van de grossen van vonniesen in bur
gelijke zaken, gewezen in het rechtsgebied al
wii.ar de beteekening en tenuitvoerlegging moe
ten geschieden. 

5. De zorg voor de beteekening en tenuit
voerlegging van dwangbevelen, als in het.vo
rige- artikel bPdoeld, wordt opgedragen in 
N ederland aan den ontvanger der directe be
lastingen, onder wiens kanto_or d.i schuldenaar 
woont of verblijf houdt en in Nederlandsch
Indie, Suriname' of Curaqao aan de aldaar in
gevolge het eerste lid van artikel 3 aangewezen 
ambtenaren. · 

De tenuii,oerlegging geschiedt in Nederland 
namens den bedoelde_n ontvanger; hij maakt 
daarvoor gebruik van de dienaten van een aan 
zijn kantoor verbonde]!- deurwaarder. · 

T_en aanzien van de tenuitvoerlegging in de 
kolonien zijn het tweede en het derde lid van 
artikel 3 van toepassing. 

TITEL IV. 

Slotbepalingen. 

6. De in de artikelen 2 en 4 bedoelde 
dwangbevelen strekken tevens tot verbaal van 
alle op de beteekening en tenuitvoerlegging 
vallende kosten, zoowel van -die in N ederland 
als .van die in de kolonien gemaakt. 

Die kosten worden berekend in de kolonien, 
naar de aldaar geldendo tarieven en in Neder
land naar de bepalingen betrekkelijic de kosten I 

1917. 

van vervolging in zake 's Rijks directe' belas
tingen . 

7. Na de beteekenmg der dwangbevelen 
kan uitsluitend worden betaald aan de met de 
zorg voor de beteekening en tenuitvoerlegging · 
belaste ambtenaren, behoudens dat in geval 
van inbeslagneming de betaling kan geschieden 
aan den ambtenaar, die houder is van de 

·stukken, . 
8. De stukken, noodig voor de beteekening 

en tenuitvoerlegging van de· dwungbevelen, zijn 
vrij van alle in Nederland en in de kolonien 
ge1even rechten van zegel en registratie. 

9. Deze wet treedt, zoowel in Nederland 
als in de kolonien, in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

10. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Koloniale invorderingswet" met bij
voeging van het jaar, waarin zij is tot stand 
gekomen. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 4den Augustus 

1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniiin, T:ii:. B. ·PLEYTE. 

De Minister van Financilin, Tmi:u.B. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 6 Sept. 1917.) 

4 Augustus 1917, WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
s. 608. 

Bij deze wet worden eenige ·artikelen ver
lioogd, wordt ii"en artikel verlaagd en wordt 
een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt : 
het totaal van de· Iste Afdeeling verhoogd 

met f 25,000 en daardoor gebracht op 
f 487,667.99; 

hat totaal van de IIIde Afdeeling verhoogd 
met f 1,600 en· daardoor gebracht op f-130,648; 

het totaal van de IV de Afdeeling verhoogd 
met f 1,469,560 en daardoor gebracht op 
f 13,469,560; 

het totaal van de Vde Afdeeling verhoogd 
met f 8,200 en daardoor gebracht op fS,920,071; 

hat totaal van de VIIIste Afdeeling verboogd 
met f 38,700 en daardoor gebracht op 
f 3,300,636.75; 

het totBal van de XIde Afdeeling verhoogd 
met f 98,600 en daardoor gebracht op 
f 13,004,580; 

het totaal van de XIIde Afdeeling verhoogd 
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met, f 3,800,_000 en daardoor gebracht 
f 21,766,717; 

AUGUSTUa j 
op 1839, zonder beroep, won nde te Aken, 
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en het eind_cijfer van het hnofdstuk gebracht 
op f 80,298,396.325• 

4 Augustus 1917. WET, tot verhooging van 
· het tweede hoofdstuk der Staats begrooting 
voor het dienstjaa~ 1916. S. 609. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoo·wel het ·totaal 

van de Iste Afdeeling als het eindcijfer vaii 
het hoofdstuk verhoogd met f i~40 en daardoor 
onderscheidenlijk gehracht op f 439,9,0 en op 
f 845,397. . . 

4 Augusfits 1917. W11:T, tot wijzigin~ en ver
hooging van de begrooting ~an uitgaven· 
van het Fonds voor de uitvoering van ·de 
Tiendwet 1907 (Sta~tsblad n°.' 222) v·oor 
het dienstjaa·r 1916. S. 510. 

4 Augustus 1917. WET, tot verhooging van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 511. · ' 

Bij deze wet wordt' een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 

Iste Afdeeling verhoogd met f 1100 en daar-
door gebracht op f 451,055 en het eindcijfer 
van het'hoofdstuk verl:ioogd met f 1100 en daar
door g~bnicht op f 870,719.50. 

4 Augustzis 1917. WETTEN, boudende natu
rnlisatie van : 

Bertha Luise Emilie 8tumpp, weduwe van 
:Ernst Bacher, geboren · te Gonningen 
(Wiirlte1nberq) den 10 :November 1863, 
zonder beroep, wonende , te Rotterdam·, 
provincie··Zuidholland. S. 512. · 

Leonhard Hubert Langohr, geboren te 
Neutraal-More.met, den 24 Maart 1869, 
fabrieksarbeider, wonende te Neutraal
M oresnet. S. 513. 

Agnes Maria Rode, geboren te Ibbenburen 
(Pruisen) den 25 September 1879, fah'rieks
arbeidster, wonende te Ibbenburen, Pruisen. 
s. 514. 

Johan·na Maria Hubertina Wolfs, geboren 
te Kohlscl,eid (Prttisen) den 16 Augustus 
1872, landbouwster, wonende te Koh/scheid, 
Pruise11. S. 515. 

Anna Margareta Hubertina Bonn, weduwe 
van Hendricus Zegers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 6 Februari 1855, zonder be
roep, wonende te Aken (Pruisen). S. 516. 

Maria .Josefine Hubertine Proemper, weduwe 
van Johannes Leonardus Wolters, geboren 
te Bardm.berg (Pruise'I) den 9 September 

Pruisen. S. 517. . I 
Christian Reijcken, geboren ty Rosellerheide 

(Pruisen) den 13 Maart 1877, kellner, wo
nende te Diisseldorf,. Pruisei, S. 518. 

Charles Hubert Bonnemayerf, geboren te 
Luik (Belgie) den 4, Septemj:)er 1862, kleer
maker, wonende te Luik, (Belgie). S. 519. 

Maria Hermine Stegemann, ge
1
boren te Gross

Andelfingen (Zwitse,·land) den 16 · J anuari 
1883, arbeidster, wonende tk Zurich, Zwit-
serland. S. 520. · I 

Johann Leonhard Hendrix
1 

geboren te 
Neutraal-Moresnet den 22 December 1868. 
mijnwerker, wonende te NeJtraal~Moresnet, 
s. 521. I · 

Heinrich Hubert Crensen, geboren te 
Neutraal-Moresnet den Ii Jhli 1880, werk
man, wonende te K~.lscheid, rruisen. S. 522. 

6 Au,qustus 1917. WETTEN, houdende natu-
ralisatie van : 1· · 

Carl Adgust Pflitsch, geboreb te Rotterdam 
(jJrovincie Zuidholland) deJ· 20 April 1895,'. 
vaandrig, won'ende.te R?tterl1dam, p_rovincie 
Zuidh'olland. S. 523. · 

Friedrich Heinrich Ludwig Beerman, ge
boren te Osn~bruck (Pruisen) den ·15 , Au
gustus 1876, agent in manufacturen, 
wonende· te Amsterdam, provincfe Noord
hollaml: S. 524. 

Adelgunda Hubertina Bongers, geboren te 
Aken (Pruisen) den 23 September 1872,. 
zonder beroep; wonende te Aken, Pruisen. 
s. 525. . ' 

Maria Anna Chatharina Roen, geb.oren te 
Kettenis (Pruisen) den 6 April 1872, huis
houdster, wonende te Henn_ef a. d. Sieg, Pmi-
sen. S. 526. · · 

Nikolas Joseph Hubert Pirson, geboren te 
Neutraal-Moresn~l den 9 April 1882, stoker, 
wonende te Neutraal-Moresnet'. S. 527. 

Max Joseph Schmeetz, geboren te Millen 
(Pruisen) den 14 Mei 1879, landbouwer, 
wonende te Millen, Pruisen. 8. 528. 

Johann Hubert Duekers, geboren te Neutraal
M ores11et den -4 November 1858, schoen
maker, wonende teNeutraal-Moresnet. S. 529. 

Heinrich Peter. Joseph Lemmens, geboren 
te Neutraal-Moresnet den 16 Juni 1870, 
werkman, wonende te Neutraal-Moresnet; 
s. 530 .. 

Cornelius Hubert Autmanns, geboren te 
Nmtraal-Mor,snet den 2 Februal'i 1881, 
s1otenmaker, wonende te Neutraal-Moresnet. 
s. 531. 
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Marie Josephe Meesen, geboren te Luik 
(Bel_qii!) den Hi' Mei 1878, dagloonster 
wonende te Luik, Belgii!. ·s. 632. 

Karl Lux, geboren te_ Forst (Pruisen) den 
28 December 1876, koetsier, woneI1dc te 
Stolberg, Pruisen. S. 633. 

Antoine Vanden ·Brom, geboren te Luik 
(Belgie) _den 7 September 1873, caoutchouc
bewerker, wonende te Br~ssoux, Bel,qie. 
S. 634. . . 

Heinrich Hubert Joseph Langohr, geboren 
te Neufraal-Moresnet den 14 April 1874, 
fabrieksarbeider, wonende · te Neut,·aal
Moresnet. S. 536. 

Friedrich August' Leus, geboren te Osna
bruck (Pruise~) den 25· October 1876, 
fabrieksarbei_der, wonende te Dusseldorf, 
Pruisen. S. 536. · 

Richard Eduard Spanier, geboren te Berlijn 
(P~uisen), den 11 April 1880, reiziger, 
wonende te Dusseldorf, Pruise;.,,. S. 537. 

Jean Wilhelm Heinrich Hurstjes, geboren te 
Eli-renfeld (Pruisen) den 11 .Februari 1884, 
fabrieksarbeider, wopende te Dusseldorf, 
P,·uisen. S. 538·. 

Peter Theodor Thommissen, geboren te Heven 
(Pruisen) den 11 Februari 1874, fabrieks
arbeider, wonende te Orefeld, Pruisen. 
s. 539. . . 

Jacques Peres, geboren te Braux (Frank
rijk) den 11 Maart 1880, handelsreiziger, 
wonende te_ B,·ussel-Molenbeek, Belgil'. 
s. 540. · 

Marie Pauline Vanderweiden, geboren te 
Luik (Belgie) den 28 Maart 1867; dagwerk
ster, 'wonende te Luik, Belqie. S. 641: 

·Luise Schafer, weduwe van Herman Ro
miinde,. geboren· te Duisburg (Pruisen) den 
20 Maart. 1846, zonder beroep, won,ende 
te Duisburg, Pruisen. S. 642. 

· Theresia Reifkogel, g~boren te Fischeln 
-(Pruisen) den 15 December 1882, WAefster,_ 
wonende te Orejeld, Pruisen. S. 643. 

Peter Grefkens, geboren. · ·te Dusseldorf 
(Pruisen) den 29 Januari 1875, machinist, 
wonende te Dusseldorf, Pruisen. s: 544. 

Cornei Peter Lavalle, gebo;en te Neutraal
-.Moresnet den 21 Juli 1885, stukadoor, WO· 

nende te Neufraal-Moresnet. S. 545. 
Hubert Joseph Dµckers, geboren te Moresnet 

(Bel,qi/J) den 12 October 1871, daglooner, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. 546. 

Hermann Gerad~, · geboren te N_ieukerk 
(Pruisen) den 14 Januari 1864, opzichter 
in bet boerenbedrijf, wonende· te Leithe, 
Pruisen. S. 547. 

Johann Martin van Kesteren, geboren te 
Ueckendorf, Pruisen, den_ 21 September 
1877, kunststeenvormer, wonen_de te Kup
ferd,·eh, Pruisen. S. 548. 

Heinrich Joseph Debie, geboren te Aken 
(Pruisen) den 21 Mei 1881, daglooner, wo
nende te Aken, Pruisen, S, 549. 

Heinrich Hubert Sonnenschein, geboren te 
Wurselen (Prui,qen) den 23 -i\,pril 1880, 
timmerman, wonende te Wurselen, Pruisen. 
s. 550. 

Hubert Nikolas Lenders, geboren te Neufraal
M oresnet den 24 Maart .1874, fabrieks
arb~ider, wonende te Neufraal'.Moresnet. 
s. 551. 

Minna Silberschmidt, geboren. te Lingen 
(Pruisen) den 9 Augustus 1881, koop
vrouw, won_ende te E·mden, Pruisen. s: 552. 

6 Augustus 1917. WET, tot verhooging van 
het -vierde boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1916. S. 553. 

Bij . deze wet worden eenige artikelen ver
hooa-d-

Tengevolge hiervan wordt bet totaal van 
de Ilde · Afdeeling verhoogd met £ 16,000 ; 
dat van- de IIIde · Afdeeling verhoogd met 
f 13,000; dat van de IV de Afdeeling verboogd 
met f 2000 ; da t van de VI de Afdeeling verboogd, 
met f 36,000; dat van de VIIde Afdeeling ver
hoogd met f 173,500 ; dat van de Vlllste Af
deeling verhoogd met f 1000 ;-dat van de Xde 
Afdeeling verhoogd-metf 25,000, en het·eindcij
fer van dit hoofdstuk verhoogd met f 266,500. 

6 Augustus 1917. WET,. tot wijziging.en ver-
hooging van bet, -vij /de hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 554. 

Bij deze wet worden · eenige artikelen inge
voegd en verhoogd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd · bet 
totaal van de .IIde afdeeling met f 400 ; dat 
der Illde afdeeling· met f 3,534,500; dat der 
IV de afdeeling met f 186,696; dat der Vde 
afdeeling met f 22,000; dat der VIde afdeeling 
met f 9760 en bet totaal van bet hoofdstuk 
met .f 3,753,356. 

6_ Augustus 1917. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der ontE;igening van eigen
dommen noodig voor de uitbreiding der 
Stedelijke Fabrieken van Gas en Electri
citeit te Leiden en bet uitvoeren van daar
mede ·verband houdende· werken. S. 555. · 
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6 Augustus 1917. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut _der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Delft van den spoorweg Am
sterdarn-Rottardam. S. 556. 

6 Augustus 1917:· WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor de verrniming van 
het Apeldoornsch kanaal tusschen Apel
doorn en Hattem. S. 557. 

6 A;,,gustus 1917; BESLUIT, tot nadere aan
vulli:ng en wijzig-ing van het besluit op de 
Indische Bestuursopleiding. S. 558, 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordacht van Onzen Minister van 
Kolonien van 2 Juli 1917, 9de afdeeling, n°. 44; 

De .Raad van State gehoord (advies van 24 
Juli 1917, n°. 26); 

Gezien het nuder rapport van · Onzen voor-
noemden Minister van 31 Juli 1917, 9de afdee
Iing, n°. 16; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons bes_luit op de Indische· Bestuursopleiding 

(Nederfondsch Staatsblad 1907, n°. 71, Indisch 
Btaatsblad Hl07, n° .. 230), zooals dat -luidt in
gevolge. Onze besluiten van 14 April 1909, 
n°. 26, 20 September 1909, n°. 45, 2 Januari 
1913, n°. 28, 8 Mei 1913, n°. 57, 27 Juni 1913, 
n• .. 63, 11 Juni 1914, n•. 66, 31 Mei 1915, n°. 
71, 24 Januari 19_16, n•. 46 en 9 Maart 1916, 
n°. 39, (Nederlandsch Staatsblad 1909, n°'. 108 
en 312, 1913, n••. 1, -179 en 318, 1914, n•. 224, 
1915, n°. 228 eiJ 1916, n°'. 57 en 118, Indisch 
Staatsblad 1909, n°'. 312 en 558, 1913;n°'. 237, 
467 en 504, 1914, n°. 567, 1915, n°. 483 en 
1916, n°'. 342 en 480) wordt nader aangevuld 
en gewijzigd als volgt : 

I. Het bepaalde in art. 5, onder I, letter c, 
word t gelezen als volgt : 

,,het · eindexamen van de open bare handels
scholen met tweejarigen cursus te Amsterdam, 
Alkmaar, Arnhem, Gronin_qen, Haarlem, Har-· 

· lingen, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen en En-
schede (afdeeling van de N ederlandsche school 
voor Nijverheid en Handel aldaar), van de 
bijzondere handelsscholen met tweejarigen cur-
sus te Hilver.,um, van het Oanisius College te 
Nijmegen, het college St. Willebrord te Kat
wijk aan den Rijn en het Bisschoppelijk Semi
narie· te Ro/due (gemeente Kerkrade), van de 
handelsschool, dee! uitmakende van de Middel
bare School voor Handel en Administratie te 
's-Gravenhage en van de aan de Prins Hendrik-

school te Batavia verbonden openbare handels
school met tweejarigen cursus". 

II. Artikel 20 wordt ingetrokken en ver
vangen door het volgende nieuwe artikel 20: 

1) Nadat de candidaat-Indischci ambtenaren 
in het ,oorbereidend examen zijn. geslaagd, 
bepaalt Onze Minister ·van Kolonien voor wie 
bunner het eindexamen·loopen zal onderschei
denlijk over de Javaansche ofoverdeMaleische 
taal als verplicht vak. 

2) Bij die bepaling wordt zooveel mogelijk 
rekening gehouden met het ve_rlangen van de 
candidaat-Indische ambtenaren zelven. 

3) Desverlangd knnnen candidaat ambtena
ren voor de beide talen examen afleggen. 

4) De opdracht tot het afleggen van examen 
in eene . bepaa!de taal boudt geen beslissing 
in omtrent cene indeeling bij het bestuur op 
Java en Madoera of de buitenbezittingen, ter
wijl overplaatsing van Java en ])ladoera naar 
de buitenbezittingen en omgekeerd, ook na de 
aanvankelijke plaatsing, steeds mogelijk blijft. 

· III. a. In artikel 24 wordt bet bepaalde 
onder a gelezen als volgt : 

,,eene lijst, waarin vermeld. zijn de namen 
van alle binnen <lien zittingstijd geexamineer
den voor elk der · beide- examens, met vermel
ding van den uitslag hunner examens, en, voor 
zooveel de geslaagden in· het voorbereidend 
examen betreft, met advies omtrent de hun 
op te dragen verplichte taalstu_die" ; 

· b. in artikel 24, onder b, vervallen de 
woorden : ,,met voorloopige bestemming voor 
Java en Madoera"; 

c. artikel 24, onder c, wordt ingetrokken. 
IV. In artikel 25, lste lid, vervallen, met 

weglating van de achter ,,ambtenaar" geplaat
ste komma, de woorden: ,,onderscheidenlijk 
naar hunne voorloopige bestemming, voor Java 
en Madoera of voor de buitenbezittingen." 

.V. In artikel 27 worden de woorden : ,,f 200 
·(tweehonderd gulden)", vervangen door de woor
den: ,,f 250 (tweehonderd vijftig gulden)". 

VI. In artikel 29, .lste lid, vervallen de 
woorden : ,,en c?', terwijl instede van : ,,rang
lijsten" wordt gelezen: ,,ranglijst". 

VII. In artikel 40, lste lid, vervallen met 
weglating van de komma achter .,ambtenaren" 
de woorden : .,:woveel m9gelijk een gelijk getal 
van het binnenlandsch bestuur ·op Java en· 
Madoera en van- dat in de buitenbezittingen". 

OVERGANGSBEPALING. 

De bij II tot en met IV en VI gewijzigde 
of ingetrokk•m bepalingen blijven onveranderd 
gelden voor de candidaat-Indische ambtenaren, 
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die voor 1917 zijn aangewezen, terwijl de bij 
V gewijzigde bepaling wordt geacht te zijn 
ingegaan op 1 Januari [917. 

Onze Minister van .Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den llden Augustus 1917. 
WILHELMI:NA. 

De Minis/er van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

(Uit_qeg. 1 Sept. 1917.) 

6 Au,qusfus 1917. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 14 Maart 1917 n°.164, 
waarbii in beroep is vernietigd het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 
Hilve,·sum van 19 Dec~mber 1916 tot in
trekking van de ten name van J. Wijnands, 
aldaar, staande vergunning voor den ver
koop van sterken·drank in het klein. S. 559. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
25 Juni 1917, n°. 7119, Afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen, betreffende het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
14 Maart 1917 n°. 164, waarbij 

0

in beroep is 
verniatigd het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Hilvers1tm van 19 December 
1916 tot intrekking, op grond van het bepaalde 
bij artikel 28, 2°. der Drankwet (Staafsblad 
1904 n°. 235), van de ten name ·van J. Wijnands, 
aldaar, staande vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein; 

Overwegende, dat voormeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordhollan,J, berust op
de overwegingen: dat de vergunning is inge
trokken op grond, dat de vergunninghouder
reclamant, die zich in de uitoefening van zijn 
bedrijf door een ander laat vervangen, zelf 
!anger dan drie rnaanden in het loopende ver
gunningsjaar buiten noodzaak niet heeft ge
woond in het huis, waarin zijn bedrijf wordt 
uitgeoefend, omdat al moge het wellicht juist 
zijn, dat reclamant, naar hij voorgeeft, op een 
zijkamer van de bovenverdieping van het 
perceel Gijsbrecht van Amstelstraat 76 een 
ledikant te zijner beschikking heeft en daar
van op min of meer geregelde tijden gebruik 
maakt, dit nog niet tengevolge· heeft, dat de 
vergunninghouder ook in dat huis zijn hoofd
verblijf heeft gevestigd; dat zoowel uit de 
overgelegde stukken als uit de verklaringen 

I van reclamant ter openbare zitting als vast
I staande mag worden aangenomen, dat deze 

inderdaad in genoemd perceel een !edikant te 
zijner beschikking heeft, en ook dat deze 
daarvan op min of meer geregelde tijden ge: 
bruik maakt; dat op grond van deze om· 
standigheid in verband met het feit, dat 
reclamant in perceel Gijsbrecht van Am
stelstraat 76 in zijn bedrijf behulpzaam is en 
ook in bet bevolkingsregister als aldaar wo
nende is ingeschreven, moet worden aangeno
men, dat de vergunninghouder in dat huis 
,,woont" en dat de vergunning van raclamant 
derhalve ten onrechte is ingetrokken op grond 

. van artikel 28, 2°., der Drankwet; 
Overwegende, · dat ingevolge het bepaalde bij 

artikel 28, 2°., der Drankwet, de vergunning 
door burgemeeater en wethouders wordt inge
trokken, wanneer. de vergunninghouder, die 
zich in de uitoefening van het bedrijf door 
een ander laat vervangen, zelf !anger dan drie 
maanden in het vergunningsjaar buiten nood
zaak niet woont in het huis, waarin het bedrijf 
wordt uitgeoefend ; 

dat de vergunninghouder ,1, Wijnands, na 
in het vergunningsbedrijf een vervanger te 
hebben aangesteld, in April 1916 met vrouw 
en kind verhuisde naar Amsterdam, waar het 
gezin een woning betrok; 

dat Wijnands, die in Hilversum in een dag· 
betrekking bleef, gewoon is iederen werkdag 
na afloop van zijn arbeid naar Amsterdam te 
vertrekken, waar hij bij zijn' gezin blijft totdat 
hij den volgenden morgen weder naar Hib:er
sum. gaat; 

dat hij de~halve geacht moet worden t,e 
Amsterdam te wonen·; · 

dat daarin geen verandering gebracht wordt 
door de omstandigheid, dat hij in het perceel 
to Hilversum, waar de vergunning wordt uit
geoefend, een kleine localiteit met. een ledikant 
te zijner beschikking heeft en daar bij hooge 
uitzondering een nacht doorbrengt, noch de 
omstandigheid, dat hij in zijn vrijen tijd over 
dag in het vergunningsbedrijf behulpzaam is, 
noch ook die, dat hij in het bevolkingsregister 
der gemeente Hilversum als .aldaar wonende 
staat ingeschreven; 

dat Burgemeester en Wethouders van Hil
versttm dus te recht de te zijnen name staande 
vergunning voor den verko·op van sterken 
drank in het klein hebben ingetrokken en het 
tegen die intrekking ingestelde beroep onge
grond had moeten worden verklaard ; 

Gelet op de artikA!en J66 en 168 der Pro
vinciale Wet ; 
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Den· Raad .van State gehoord, ad vies van 
17 J~li 1917, n°. 21; 

Gezien het nader rappo'rt van Onzen Mirdster 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 27 Juli t917, n°, 9°480, afdeeling Volksge
zondheid en Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
·bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noorrlholland van 14 Maart 1917, n°. 
164, te vemietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche .Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, h~t
welk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden.· 

Soestdijk, 6 Augustus 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uifgeg. 5 Sept. 1917.) 

7 Augustus 1917. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door S. Gans 
te Utrecht, tegen een besluit van Burge
meester en Wethouders dier gemeente van 
14 Januari 1916, n°. 7416 0. W., waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het Op· 
rich ten van eene inrichting tot het bewaren 

. van afval en tot het sorteeren van lompen 
in b,et perceel aan den Vleutenschen weg 
n°. 173 te Utrecht. S. 560. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
)'!eschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. Gans te Utrecht tegen het besluh van bur
_gemeester en wethouders. dier gemeente van 
i'4 Januari 1916, n°. 7416 0. W., waarbij hem 
vergunning is geweigerd tot het oprichten van 
·eene inrichting tot het bewaren van afval, met 
name lompen, beenderen, huiden en vellen en 
·tot het sorteeren van lompen in het perceel 
·aan den Vleutenschen ·weg n°. 173, kadastraal 
bekend gemeente datharijne, sectie B n°. 2600 
(gedeeltelijk); 

Den Raad vati State, Afdeeling voor de Ge
schiilen ·van Bestuur, gehooi-d, advies van. 
17 April 1917, n°,8S; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Augus
t11s 1917, n°. 255 II, Afdeeling Arbeid; 
. Overwegende: dat. nadat op d·e zitting, ge-

0hou.den ingevolge artikel 7 der Hinderwet, 
mondelililg' 011 schrif,telijk be,zwaren tegen <le 
op~ichting der 

0

i~richting waren ing~b~acllt, 
burgemeesier en wethouders bij 'hun voo~.~eld 
besluit de p;evraagde vergunning hebben ge, 

weigerd, o,·erwegende dat op eene vroegere 
.aanvrage van den· adressant van ongeveer ge
lijke maar minder verre strekking dan de 
onderhavige .. bij him besluit van 1 Juli 1913, 
i:J.o. 4i26 0. W., in weigerenden zin is beschikt; 
dat die weigeririg gegrond is geweest op de 
onistandigheid dat de inrichting ZOU worden 
opgericht in eene dichtbevolkte wijk; ,dat werd 
l\'evreesd dat door de inrichting schade aan de 
gezondheid der om wonenden · zou worden toe
gebracht; dat lompenmagazijnen gevaar voor 
verbreiding van besmettelijke ziekten opleveren 
en daarom in den regel niet in de bebouwde 
kom eener gemeente behooren te worden toe
gelaten, vooral niet waar het niet de uitbrei: 
ding v·an eene bestaande, doch de oprichting 
vai1 eene nieuwe dergelijke inrichting geldt; 
dat bovendien voor de omwonenden hinder van 
_ernstigen aard van de oprichting der, inrichting 
te vreezen was, omdat deze ongetwijfeld in de 
.omgeving stank zou verspreiden en eenr, ver
zamelplaats van ongedierte zou worden en dat 
aan deze bezwaren niet do~r het stellen van · 
voorwaarden kon worden tegemoetgekomen : 
dat dit besluit bij Km;iinklijk: be!!luit van 
27 Januari 1914, n°. 16, is gehandhaafd, met 
ongegrondverklaring van liet daartegen inge
·steld beroep ;· dat sinsdien i_n de omstandig
heden geen wijziging is gekomen, die thans 
eene andera beslissing ZOU rechtvaardigen en 
dat dan ook de gronden, die iU:dertijd hebben 
geleid ·tot weigerfog van de gevraugde ver
gunning, thans nog van kracht zijn; 

dat S. Gans vari het weigeringsbesl~it van 
burgemeester en wethouders bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat zijne belangen 
door deze beslissing ernstig worden benadeeld, 
ter:wijl naur zijn oordeel joor hem geheel wordt 
tegemoetgekomen aan de geopperde bezwaren, 
gezien de wijze van bouwing en inrichting der 
lcimpenbewaarplaats ; 

Overwege.nde, dat nit een ingesteld deskun
dig onderzoek is gebleken, dat door het stellen 
van voorwaarden aan het bezwaar van gevaar, 
schade of hinder kan worden tegemoet gekomen, 
weshalve de vergunning alsnog voorivaardelijk 
behoort ·te worden verleend; 

G_ezien de Hinderwet.; 
Heb.ben goedgevonden en vei-staan : 

met vernietiging van bet bes'treden besl11it 
van burgeineester en wethouders van Utrecht, 
'a.ct. 14 Januari 1916, n°. 7416 0. w., aan 
S. Gans-te Utrecht en zijne rechtver).uijgenden 
·vergunning te verleenen tot het opriqht'en van 
eene fo'richting tot het bewaren van afval (met 
name lompen, beenderen) en van °huiden en 
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.. vellen, zoomede tot bet sorteeren van lorn pen 
in _het perceel aan den Vleutenschen weg n°. i78, 
kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie 
B n~. 2600 (gedeeltelijk),. overeenkomstig de 
aan dit besluit gehechte beschrijvirig en teeke
ning (1 ), wat deze laatste betreft voor zoover 
opvolging van ,de :ria te noemen· voorwaarden 
afwijking daarvan niet noodig maakt, en voorts 
onder de volgende voorwaarden: 

1°. De vloeren vah de tot het inkoopen of 
bewaren en verwerken van lompen en tot het 
.inkoopen of bewaren van beenderen, vellen en 
huiden bestemde lokalen, berievens de vloer 
van het lokaal, dat tot kan toor dient, moeten · 
zoodanig zijn samengesteld, dat de oppervlakte 
volkomen waterdicht en voldoende glad afge
pleisterd · ie. De ·vloeren moeten onder zoo
danige helling liggen, dat het schrob- en ·spoel
water snel kan afr loeien naar eene verzamelput, 
die va:ri een goed werkend stankscherm en van 
een rooster moet voorzien zijn. 

2°. De wanden der bovengenoemde lokalen 
rnoeten behoorlijk waterdicht, glad worden af
gepleisterd. Alle aansluitihgen, _ook 'die van 
de wan den en de. vloeren, moeten met ronde 
hoeken zijn bewerkt. In de pleisterlaag moet 
eene blauwe kleurstof gemengd worderi. 

3°. De plafonds · van de bovengenoemde 
lokalen moetcn vlak en glad worden afgeplei- · 
sterd en met ronde hoeken aansluiten aan de wan
den. In de bepleistering der plafonds moet even·
eens eene blauwe kleurstof gemengd worden. 

4°. Alle openingen, welke in directe ver
binding staan met de buitenlucht, behalve de 
deuren, moeten voorzien zijn_ van metaalgaas, 
waarvan de mazen , niet grooter mogen zijn 
dan 1 ½ m.M. in het vierkant. 

De vensters moeten van blauw of blauw ge
maakt glas .voorzien: zijn. 

. De deuren in de hoofdscheidingsmuren en 
die, welke op de buitenlucht uitkomen, moeten 
van _goed werkende drangveeren voorzien zijn. 

Alle hout- en ijzerwerken in de bovenge
noemde lokaleµ moeten blauw geverfd worden. 

50. Voor kunstverlichting mag allern gebruik 
worden · gemaakt van electriciteit. De gloei
lampjes moetei1 in · ballons van blat1w glas 
besloten zijn. 

ln de inrichting mag ter voorkoming van 
brandgevaar niet worden gerookt. Ook mag 
niemand er zich . met eei:J. brandende sigaar, 
sigaret of pijp bevinden. Van een en ander 
mbet door een opschrift blijken; 

(1) · Deze teekening wordt hierna niet opge
nomen. 

1917 

Verwari:ningsinr.ichtingen moeten zoodanig 
·zijn ingericht, dat zij geen gevaar voor brand 
kunnen opleveren. 

6°. Tot reiniging der lokalen en der na te 
noemen bakken en kluizen moet fo de sor
teerderij en het inkooplokaal eene kraan zijn, 
aangesloten aan de waterleiding, waarop eene 
slang met straalpijp kan wvrden gesteld. 

7°. De ingekochte en opgegaarde lompen, 
behalve de geemballeerde · en geperste, moeten 
worden geborgen in bakken van steen of ge• 
wapend beton, waarvan de vloer en de wanden 
met waterdichte specie gliid afgepleisterd zijn 
niet ronde hoeken in de aansluitingen. 

Deze bakken moeten ongeveer :1 M. larig, 
breed en hoog zijn en tegen de wanden van 
de lokalen zijn geplaatst. 'De vloeren dezer 
bakken moeten afhellen naar in den voorwand 
met roosterwerk afgesloten openingen. 

8°. De naden en vloeren der kluis tot het 
bewaren van beenderen moeten glad worden 
afgepleisterd. Deze kluis moet afgesloten wor
den door een gewelf, · dat door broken is door 
een steenen of metalen luchtkoker, reikende 
tot ten minste 1 M. boven het hoogste punt 
van het gebouw. De luchtkoker moet voor
zien zijn van eene doelmatige zuigkap. Op 
0.20 M. boven den vloer van deze kluis moeten 
over eene oppervlakte; ongeveer gl'lijk aan die 
van den vloer· van de kluis, uitueenibare, hori
zontale roosters van staafijzer worden aange. 
braoht, waarvan de staven niet verder diin 
l½ c:M. uit elkander liggen. De deur dier 
kluis. moet samengesteld zijn _van plaatijzer, 
of van hout, versterkt·en beslagen met plaat

·ijzer, 'en voorzien zijn aan de vloerzijde, be
neden de bovengenoemde roosters, van eene 
ventilatie-opening met een rooster van vliegen
dicht kopergaas. De deur moet 'met een beugel 
of bovenklem worden gesioten . 
, 9°. .De kluis tot het 'bewaren van huiden 
of vellen moet gelijk zijn aan die, genoemd 
onder 80:, met deze uitzondering, dat de boven
ienoomde roosters kunnen vervallen, en dat 
er ijzeren staven boveil in de kluis moeten 
worden aangebracht voor bet ~phangen der 
huiden of vellen. 

10°. 1n het inkooplokaal mogen ·nimmer 
lompen, beenderen, huiden, vellen en derge
lijke goederen aan·wezig zijn, behalve die weike 
daar ten inkoop· worden aangeboden. 

Zoodra deze voorwerpen . ~a,ngekocht zijn, 
moeten zij ten s1i'oedigste ·miar de-bewaarplaats 
worden gebracht, de lompen naar de bakken, 
de beenderen, .vellen en huiden · naar de daar
,,oor bestemde kluizen. Op de open 'plaats, 
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aang\)geven op de aan dit besluit gehechte 
teekening, mogen genoemde voorwerpen of 
andere . stankverspreidende goederen nimmer 
aan wezig zijn. 

n°. Elke week des Vrijdags, voor· /ies namid
dags 3 uur, moeten de beide kluizen geheel 
geledigd zijn en moeten deze, na ledig te zijn 
gemaakt, door middel van de onder 6°. ge
p.oemde, op de waterleiding _geschroefde slang 
geh_eel schoon gespoten worden. 

12°. Onverminderd het bepaalde onder n°. 
. moet· de" geheele in rich ting voortdurend- zinde
lijk en in behoorlijken staat gehouden worden. 
De vloeren, wanden en plafonds moeten ten 
minste eenmaal in de twee maap.den worden 
ontdaan van alle vuil en daarna met soda water 

. of eene soortgelijl!:e reinigende vloeistof wor
den schoongemaakt. 

13°. In de inrichting mogen niet meer dan 
750 K.G. losse lompen en niet meer dan 300 K. G. 

_beenderen, huiden en vellen tegelijk aanwezig 
zijn. 

140. De uit de inrich_ting. te vervoeren lom
pen; beenderen, huiden en vellen moeten, voor 
zij de inrichting verlaten, geborgen zijn in 
uitwendig zindelijke, goed gesloten zakken, 
kisten of bussen. 

15°. De aanvoer of doorvoer van lucht qoor 

1 kadastraal gemeente Catharijne, sectie B, 
n~. 2600 (ged.). 

De hiervoren genoemde artikelen zullen na 
in de . voorruimte_ te zljn ingekocht, tijdelijk 
worden bewaard in de bewaarplaats .op den 
beganen grond hiervoor aangewezen. 

In de inrichting zal alleen van handenarbeid 
worden gebruik gemaakt, en zullen minder 
dan 10 personen verblijf houden. 

Utrecht, 10 November 1915. 
(.qef. :) S. GANS. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Au
gustus 1917 (Staatsblad n°. 560). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA . 

8 Augustus 1917. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door het ge
meentebestuur van 's-Hertogenbosch tegen 

. het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 4 October 1916, G 

roosters of luchtkot_ers mag nimmer worden · 
belemmerd. 

n°. 244, lste afdeeling, strekkende tot af
wijzing van het verzoek van genoemcl be
stuur om vergunning ingevolge artikel 1, 
§ I, oncler 2°. den ,,Electriciteitsverordening 
Noord-Brabant" tot het exploiteeren van 
een bedrijf tot productie en levering van 
electrischen stroom binnen de gemeente 
's-H ertogenbosch. S. 561. 

· Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen zes 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
beslujt, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, met het rappart van Onzen voor
noemden Minister in de Sfaatscourant . zal 
worden openbaar gemaakt ~n aan den Raad 
van State (Afdeeling voor de Ge~chillen van 

· Bestuur) in afschrift zal worden medegedeeld. 
's-Gravenhage, den 7den Augustus 1917. 

De Min. 
WILHELMI~A. 

van _Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uifgeg. 3 Sept. 19.17.) 

AFSCHRIFT. 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk 
besluit van .4 Nov. 1875 n°. 21. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Besohikkende op het beroep, ingestelcl door 

Burgemeester en Wethouders van 's-Hertogen
bosch, handelende_.kraohtens maohtiging van 
den Raad dier geemente, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
4 October 1916, G n°. 244, lste afdeeling, waar-

-bij afwijzend is beschikt op het verzoek van 
het gerneentebestuur om vergunning ingevolge 
art. 1, § I onder 2°. der ,,Eleotrioiteitsverorde
ning N_oordbrabant" tot het exploiteeren van 
een bedrijf tot productie en levering van _elec-

-trischen stroom binnen de gemeente 's-H er
togenbosch. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de -Ge-
-schillen van Bestuur, .geboord, advies van 
3 Juli 1917, n°. 38; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Juli 1917, La. A, afdeeling 
.Waterstaat, en ,van Onzen Minister van.Staat, 
Minister van . Binnenlandsche Zaken, van 

OMSCHRIJVING. 6 .Augustus 1917, n°. 6422, afcleeling Binnen-
. landsoh Bestuur ; 

l)e bewaar_plaats -voor afval, lompen, been- Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
d~ren, hµiden en vellen zal worden opgericht I ~o?rd-Brabant bij besluit van . 4 Oct. 1916, 
in het perceel aan den Vleutenschen weg 173, . G n°. 244, lste afdeeling, afwijzend hebben 
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beschikt op het verzoek van het gerrieente
bestuur van 's-Hertogenbosch van 11 Augustus 
te voren, om vergunning tot het exploiteeren 

- van een bedrijf tot productie en levering van 
electrischen stroom binnen de gemeente, welke 
vergunning door de ,,Electriciteitsverordening 

- Noord-Brabant" wordt geeischt; 
dat Gedeputeerde Staten den grond voor 

hunne ~eigering in de eerste plaats hebben 
ontleend aan de beschikking van den 1\1:inister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
en den l\'linister van Waterstaat van 11/17 
April 1916, krachtens onze machtiging genQ
_men op het verzoek van Burgemeeste1 en Wet
houders van 's-Hertogenbosch tot het verkrij
gen van de Koninklijke verklaring, bedoeld in 
art. 1, § II, letter a, van de ,,Electriciteits
verordening Noordbrabant", die het mogelijk 
maakt zonder vergunning van Gedeputeerde 

- Staten eene gemeentelijke electrische centrale 
- op te richten, in welke beschikking is over-
- wogen · ,,dat het algemeen belang hetwelk in 

zake electriciteitsvoorziening, als waarop de 
- provinciale verordening betrekking heeft, be

hartiging vraagt, is een streekbelang, dat alleen 
dan behoorlijk kan worden bevorderd, indien 
bet belang van het geheel steeds als doorslag 
gevende maatstaf wordt erkend; dat het mits
dien met dat belang zoude strijden, indien een 
of meerdere gemeenten tot het betrokken 
streekgebied behoorende, zicb aan samenwer
krng zouden onttrekken; dat waar, als in 
Noord-Brabant, het streekbelang in zake 
electriciteitsvoorziening, · door het provinciaal 
bestuur wordt behartigd, de samenwerking van 
alle deelen der provincie door het algemeen 
·belang wordt geeischt" ; 

dat ·Gedeputeerde Staten daarnaast . voor 
bunne weigering hebben aangevoerd dat, waar 
de tegenwoorclige omstancligheclen zoo uiter
mate ·-belemmerend werken op den door de 

· naamlooze vennootschap Provinciale Noord-
- Brabantscbe Electriciteitsmaatschappij te ver: 

richten arbeid, thans meer clan ooit de meest 
-intensieve samenwerking noodig · is om het 
beoogde cloel, de electriciteitsvoorzienirig cler 
geheele · provincie, te' bereiken; 

clat. het gemeentebestuur van '·s-Hertogen
. bosch in beroep aanvoert, dat de grond van af
. wijzing ontleencl aan bet algemeen' streekbe-
. lang . geen steun · vindt in de ,,Electriciteits-. 
- verorclening Noordbrabant" ; dat Gedeputeerde 
Staten het verzoek om vergunning hadden be; 
hooren te toetsen niet aan de.vraag,of hetver
leenen er van al of niet in strijd is met ,het alge, 
meen streekbelang, maar hieraan of het voor de 

gemeente voordeeliger moet .geacht worden 
zelve het electrisch bedrijf te exploiteeren dan 
den electrischen · stroom te betrekken van de 
naamlooze. vennootschap· Provinciale Noord
Brabantsche Electriciteitsmaatschappij; dat 
de eigen exploitatie door de gemeente voor haar 
groot financieel · voordeel zal opleveren ; clat, 
wat de overweging betreft door Gedeputeerde 
Staten aan de ·tegenwoordige· omstandigheden 
ontleend, daartegen is aan te voeren, dat de op
richting van een electrisch bedrijf- door de ge
meente de electriciteitsvoorzienin,g door de 
provincie allerminst in .den weg zal staan en 
de -niet-aansluiting door -de gemeente aan de 
·proviniciale onderneming geen enkel antler 
gevolg zal .bebben clan dat wellicht bet pro
vmciaal bedrijf minder spoedig rendabel 
wordt·; 

Overwegende wat in de eerste plaats betreft 
de stelling van het gemeentebestuur, dat de 
grond van afwijzing ontleend aan het algemeen 
streekbelang geen steun vindt in de verorde
ning en Gedeputeerde Staten het verzoek om 
vergunning hadden behooren te · toetsen niet 
aan de vraag, of het verleenen er van al of niet 
in strijd is met het streekbelang, maar hieraan, 
of het voor de gemeente voordeeliger moet ge
acht worden zelve het electrisch bedrijf te ex
ploiteeren dari den electrischen stroom te be
trekken van. de :naamlooze vennootschap Pro
vinciale Noord~Brabantsche Electriciteits-maat
scbappij; 

dat de.ze stelling niet als juist kan worden 
erkend; • 

dat immers meergenoemde verordening strekt 
ter bebartiging van het belang der electriciteits
•voorzieuing voor de streek (samenvallende met 
de provincie ), zoodat deze . aangelegenheid is 
geworden tot eene van algemeen belang ; 

dat het derhalve in de rede ligt, dat voor de 
beschikkingen, welke ondel'Scheidenlijk door 
Gedeputeerde Staten en door Ons ter toepassing 
van die verordening wbrden genomen, (art. 1, 
§ I onder 2°. jo. artikel 14 en artikel 16) hat 
streekbelang • en niet het financieel belang der 
gemeente als toetssteen wordt gebruikt; 

dat, zooals ook is overwoge'n in de bovenaan
gehaalde beschikking van den l\'linister van 
Staat, l\'linister van Binnenlandsche Zaken, en 
den l\'linister van Waterstaat, van 11/17 April 
1916, een streekbelang ,,alleen dan behoorlijk 
kan worden bevorderd, indien bet belang van 
het geheel steeds ·als doorslag gevende maatstaf 
-wordt erkend ;'-' . . . 

. ,,dat het mitsdien met ,dat belang zoude 
strijden, indien een of meerdere gemeenten tot 
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het betrokken- ·streekgebied behoorende, zich 
aan samenwerking zouden onttrekken ;" 

,,dat, waar als in Noord-Brabant, het streek
-belang in zal,re electriciteitsvoorziening door het 

·provinciaal bestuur wordt behartigd, de samen
werking van alle dee!en der provincie door het 
algemeen belang wordt geeischt ;" 

dat nu we! zoude kunnen worden toegegeven, 
dat de niet-aansluiting van de gemeente 
's-Hertogenbosch aan de provinciale electrici
teitsfabriek op zich zelve aan de_electriciteits
voorziening _ van de geheele provincie niet in 

_ den weg zoude staan, maar dat daartegenover 
niet mag worden voorbijgezien, dat te_n op
zichte van aanvragen van gemeentebesturen 
om vergunning tot den aanleg eener eigen _cen
trale door het provinciaal bestuur en door_ Ons 
·eenzelfde gedragslijn zoude moeten worden ge
volgd, zoodat het dus niet wel zoude aangaan 
aan eene andere gemeente, welke in gelijke of 
ongeveer gelijke omstandigheden zoude blijken 
te verkeeren als de gemeente 's-Hertogenbosch, 
te we_jgeren, wat aan deze laatste zoude zijn 

_ toegestaan ;' 
dat derhalve het verleenen der vergunning 

aan de -gemeente 's-Hertogenbosch zeer waar
schijnlijk ten gevolge zoude hebben, dat ook 
andere gemeenten zich aan samenwerking 
zouden onttrekken, waardoor het algemeen 
be_lang ernstig zoude worden benadee_ld ; 

overwegende dat, zooals ook wordt erkend 
in meer genoemde beschikking van Ooze Mi
nisters van Binnenlan_dsche Zaken en van 
Waterstaat, het bovenaangegeven beginsel 
echter uitzondeiing zoude moeten lijden, indien 
vast zoude staan, dat het_ specifiek gemeente
belang van 's-Hertogenbosch_ door de vastge
stelde regeling in verhouding tot het algemeen 
belang diermate zoude wo1aUen geschaad, dat 
uit dien hoofde inbreuk op het beginsel verant
woord ware_ ; 

dat dit pu_nt -nader onder de oogen moet 
worden gezien, Il"\l door het_gemeentebestuur in 
zijn beroepsadres en verder in de overgelegde 

-memorie met nadruk is gew~zen op bezware~, 
welke voor de gemeente uit de aansluiting aan 
de provinciale centrale zouden voortvloeien ; 

da.t in de eerste_ plaats do_or het gemeente
bestuur_ is beweerd,-dat bij strooml_evering _door 
_eeue ~igen binnE'n de gemeente gelegeri _centrale 
_techni_sch _aan veel hoogere eischen _ zoude 
]mnnen worden voldaan dan bij st_roomlevering 
door de·,provineie,; ;,, .. _ 

_ tlat deze bewering niet geheel onjuist kan 
. worden genoemd, aangezien bij gemeente)ijke 
voorziening inderdaad iet_s mjnder technische 

moeilijkheden zouden zijn te overwinnen dan 
bij eene streekvoorziehing, maar dat dit ve1schil 
toch te gering is om daaraan een motief tot het 
verleenen der vergunning te. :kunnen ont
leenen; 
.dat overigens de ·meerdere technische moei

lijkheden, welke voor de gemeente 's-Hertogen
bosch.in geval van aansluiting aan de provin
_ciale central<:\ zouden, zijn te. overwinnen, die 
gemeente niet meer zouden schaden dan elke 
andere gemeente, welke aan genoemde centrale 
zoude_ zijn aangesloten, zoodat· van·een specifiek 
_gemeentebelang van 's-Hertogenbosch ge«;"n 
sprake zoude kunnen zijn en dat, indien bedoeld 
bezwaar inderdaad als ernstig zoude moeten 
worden beschouwd, alsdan vrijwel elke streek
voo1zi~ning veroordeeld zoude zijn, aangezien 
dat bezwaar immers aan elke streekvoorziening 
is verbonden; 

dat verder door het_ gemeentebestuur is aan
gevoerd, -dat veer de gemeente uit de gemeente
lijke electriciteitsproductie financieele voordee
len zouden voortvloeien, welke aan deze. bij 
aansluiting. aan de provinciale electriciteits
fabriek zouden ontgaan ; 

dat genoemd bestuur dus kennelijk van oor
tleel is, da t het voor de provincie niet mogelijk 
zoude zijn aan de gemeente inzake stroomleve
ring voorwaarden aan te bieden, waarbij deze 
gelijke of ten naaste bij gelijke voordeelen zoude 
genieten, als. voor haar uit de eigen ·stroomop
wekking zouden voortvloeien ; 

dat nu deze opvatting door het gemeentebe
stuur in het geheel niet aannemelijkis gemaakt; 

Overwegende in dit verband : 
1°. dat Gedeputeerde Staten vroeger aah de 

gemeente_ hebben voorgesteld door deskundigen 
den prijs te doen bepalen, waarvoor stroom aa.n 
de gemeente zou moeten worden geleverd om 
haar niet _in ongunstiger conditie te brengen 
dan waarin zij zoµ_ verkeeren bij eigen stroom
opwekking, _zoodat bet er voor ·m_ag worden ge
houden, dat Gedeputeerde Staten indertijd ge
neigd waren en· ook de naamlooze vennootschap 
Pro:vinciale Noord-Brabantsche Electriciteits
maatscha.ppij wel geneigd zal zijn gunstige 
voorwaarden van stroomlevering aari te bieden ; 

29.- dat- bedoelde maatschappij ook inder
daad gunstige voorwaartlen zal .kunnen aan
bieden, a,angezien immers volgens de stat1;1ten 
dier maatsch,appij bij de stroomvoorziening in 
het. algemeen geen winst- zal worden,-gemaakt, 
z0<;,dat -van· q.e_ afnemers geen grootere--offers -
zullen behoeven te worden gevraagd dan voor 
dezen gelegen zullen zijn in q.e koston der 
str_oomvrn:>rziening ·; _ 
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3°. dater daarenboven op grond van artikel 4 
van-de concessie, welk~ door Ons aan de Naam
looze Vennootschap Provinciale Noord-Bra
bantsche Electriciteitsmaatschappij werd ver
leend (zie Staatscouranten n°. 67 en n°. 277 van 
1914) door Onzen Minister van Waterstaat 
voor kan·worden gewaakt, dat met de belancren 
der ~fnemers en dus ook met die van de geme~n
ten behoorlijk rekening zal worden gehouden ; 

Overwegende dat met het oog op bet voren
staande mag worden aangenomen, dat Gedepu

_ teerde Staten van Noord-Brabant terecht aan 
de gemeente 's-Hertogenbosch . de door deze 
gevraagde vergunning hebben onthouden; 

Gezien de Electrfriteitsverordeµing Noord-
Brabant; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Ge_de

puteerde Staten van Noord-Brabant van 4 Oc
tober 1916, G n°. 244, lste afdeeling, het daar
_tegen ingestelde beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Ministers van WaterstaatenvanBinnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en tegelijk 
met het rapport van die Minfsters in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan a.f
schrift zal w9rden gezonden aan den Raad ~an 
State,afdeeling voor de Geschillen van B"lstuur. 

's-Gravenhage, den Ssten Augustus 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van .Waterstaat, C. LELY. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT Y. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1917.) 

9 Augustus 1917. BESLUIT, houdende aanvul
ling der bepalingen omtrent vrijdom van 

· den accijns op het gedistilleerd. S. 662. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht. van onzen Minister van 
Financiiin van 19 Juli 1917, n•. 87, Accijnzen; 

Gelet op 'onze besluiten van 30 November 
1908 (Staafablad n°. 346) en van 19 Mei 1916 
(Staatsblad n°. 189) ; 

Den Raad van _State gehoord (advies van 
31 Juli 1917, n°. 17); · 

Gezien het nader rapport van Onzim voor
noemden Minister van 6 Augustus 1917, n•. 99, 
Accijnzen; 

Hebbe'n goedgevmfdensen·v,erstmm-te bepalen:: 
Eenig artikel: 

V_oor de toepassing van_ Onze ·b_e~lulten van 
30 November 1908 (Staatsblad n•. 346) en van 

19 ¥.ei 1916 (Staatsblad n°. 189) worden gelijk
gesteld: 

a. zoogenaamd petroleum-disti!laat, hetwelk 
wordt verkregen bij het overhalen van petto
leumr_esidu's, met houtgeest en met methyl. 
alcohol;. -

b. gedistilleerd dat petroleum.distillaat be
vat, met gemethyleerd gedistilleerd, 

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

's-Grav_enhage, 9 Augustus 1917. 

WILHELMINA .. 

De Minister van Financii!n·, TREUB. 

(Uit_qeg. l Sept. 1917.) 

9 Augustus 1917. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 September 1896 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden ·vergunning is verleend op het land-

. goed ,.Endegeest", gemeente Oegstgeest, een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten 
s. 663. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche. Zaken 
van 31 Juli 1917, n•. 9383, afdeeling Volksge
zondheid en Arm wezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad . n•. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 lStaatsblad n•. 166) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking vau Onze besluiten van 

2 Juni 1913 (Staatsblad n°. 199), van 6 Decem
ber 1914 (EJtaatsblad n°. 549), van 16 Septem
ber 1916 (Staatsblad n•. 397) en van 19 Janu
ari 1917 (Staalsblad n°. 188), te bepalen: 

Art. 1. Artikel 2 van het Koninklijk be
sluit van 16 September 1896 (Staatsblad n°. 161) 
wordt gelezen als volgt: 

,;In het gesticht, bestaande uit vier pavil
joenen voor mannen, vier paviljoenen en de 
Kasteel-etage voor vrouwen, -eeh paviljoen ten 
deele voor ~annen en ten deele voor vrouwen, 
een paviljoen voor mannelijke en een paviljoen 
voor vrouwelijke jeugdige idioten, zoomede uit 
de noqdige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 672 ·krankzinnigen, namelijk: 266 mannen 
en 306 -vrouwen, verpleegd worden. 

Onze Minister . van Binnenlandsche _Zaken 
bepaalt, na de voltooing van elk. paviljoen, het 
tijdstip, waarop <lit in gebrnik mag worden 
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genomen en het maxium van et getal ver- langhebberidA· onbekeildheid ·met de wettelijke 
pleegden, dat daarin mag worddn opgenomen. bepalingen als reden opgeeft, waarom hij het 

·Bovendien mogen gedurende! het tijdvak, stuk niet eerder heeft ingeleverd ; dat de 
eindigende· 31 December 1917, ib elk der bei: burgemeester van Dokkum in de eerste helft 
de paviljoenen voor jeugdige idio~en 6 pati~nten van Maart 1917 eene open bare kennisgeving 
verpleegd worden boven het bepaalde maxi- heeft gedaan betreffende· het aanvragen van 
mum". -I vrijstelling van militiedienst door ingeschre-

2. Artikel 5 van het Koninkl?k besluit va,n , veI!en van de lichting 1918, welke kennis-
16 September 1895 (Staatsblad ro· 161) wordt I geving ook in de beide .plaatselijke bladen te 
gelezen als volgt: Dokkum is geplaatst, terwijl bovendien een 

,,De geneeskundige behandeling der verpleeg- persoonlijke kenni~geving. aan de belangheb
den wordt opgedragen aan tdn minste vier benden is gezonden; dat · uit deze kennis
geneeskundigeu, waarvan ten ~inste drie ge- gevingen aan Boorsma voldoende heeft kunnen 
vestigd moeten zijn in woning1n op het ter- blijken, wanneer hij de stukkeri voor het ver
rein van het gesticht en daarl buiten geene krijgen der gewenschte vrijstelling moest in
geneeskundige praktijk, tenzij consultatieve, leveren; dat in die omstandigheden ·onbekend
mogen uitoefenen." heid met de wettelijke bepalingP-n naar het 

Onze Minister van Binnenlan4sche Zaken is oordeel van Gedeputeerde Staten voor den 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat belanghebbende geen voldoende verontschul-
in het Staatsblad zal worden geplaatst. · diging voor het overschrijden van den termijn 

's-Gravenhage, den 9den Augrtstus 1917. van inlevering van het bewijsstuk oplevert; 
WILHELMINA. dat er daarom geen termen zijn tot toepassing 

I 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, van art. 39 van het Militiebesluit; 
· CORT v .. n . .UINDEN, dat de appellant in beroep . a'anvoert, dat 

. 
(Uitgeg. 7 ISept. 19. 17.) wanneer hij in werkelijken dienst wordt ge-

steld, zijne studien geheel worden onderbroken, 
11 Augustus 1917. KONINKLIJKI BESLUIT. hij wellicht in zijn verder !even zal zijn gedu-

Geldige reden om, met toepassing van peerd en het predikambt wellicht nimmer zal 
· art. 39 van het Mi!itiebesl:uit, afwijking kunnen uitoefen·en :" 
. , toe te .. staan van den termijn in art. 32 Overwegende ten-aanzien van de ontvankelijk-

van <lit besluit gesteld. I heid, dat de aan den appellant vanwege den bur-
WIJ WILHELMINA, ENZ. gemeester uitgereikte kennisgeving niet heeft 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door ingehouden eene zoodanige juiste omschrijving 

K. Boo~sma te Kampen,- ingescihreverie voor van de verplichtingen, waaraan zij hadden te 
de militie lichting 1018 uit de grmeente Dok- voldoen, die vrijstelling van militiedienst wilden 
kum,: tegen het besluit van f:tedeputee;-de aanvragen op grond hiervan, dat zij tot een 
Staten v·an Friesland van 16 Me/ 1917, n•, 80, geestelijk ambt warden opgeleid, dat daaruit 
waarbij hij in zijn aanvraag om vrijstelling door d_en appellant met stellige zekerheid kon 
van militiedienst als student in d 1e godgeleerd- worden afgeleid wat hem stond te doen ; 

-heid niet-ontvankelijk is verklaar,d ; dat immers in deze kennisgeving wel nauw-
Den Raad van State, Afdeeling voor de keurig aan het militiebesluit aansluitende ver

Geschillen van Bestum, gehoord, advies van plichtingen waren -omschreven van hen die 
25 Juli 1917, n°. 189; ·1 vrijstellingwegenskostwinnerschapverlangden, 

Op de vo.:irdracht van Onzen Minister van maar daarin niet melding· werd gemaakt van 
Staat, Minister van- Binnenlandsche Zaken, de verkiaringen- over te leggen met betrekking 
van 6 Augustus 1917, no. 6325, ifd. B. B. tot de vrijEtelling wegens het warden opgeleid 

Overwegend·e· : dat Gedeputeetde State'n bij tot een geestelijk ambt ; 
gemeld besluit hebben overwogen/ dat de reden dat dan ook in het schrijven van den bur
van vrijstelling blijkebs· het ingeleverd ·bewijs- gemeester van Dokkum aim Onzen Commissaris 
stuk op 21 Maart 1917 aanwezig'fwas·; ·dat dus in de provincie Friesland van 11 Mei 1917 
volgens art. 32 1°. van het Miliebesluit het wordt erkend, dat riit deze kennisgeving door 
bewijsstuk v66r l_April 1917 do+ of van_wege een misverstand eene clausule is weggevallen, 
den belanghebbende bij den burgemeester van •die wel in de. openbare kennisgeving wordt 
Dokkum moest worden ingeleve~ci.; dat de in- aangetroffen, en betrekking heeft op de vrij
•levering eerst 25 April 1917 is geschied, dus stelling · van hen, die tot een -geestelijk ambt 
na den voorgeschreven termijn1;· dat.de be- worden opgeleid; 
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· dat waa_r mitsdien .de aan den appellant· 
uitgereikte kennisgeving niet volledig was en 
het · daarin medegedeelde niet terugsloeg op 
hetgeen in het Militiebesluit voorkomt nopens 
degenen die aanspraak maken op vrijstelling 
ter zake van opleiding tot een geestelijk ambt, 
bier een geldige reden bestaat, met toepassing 
van art. 39 van het Militiebes]uit, voor den 
appellant afwijking toe te staan van den ter
mijn in art. 32 van dit besluit gesteld en alzoo 
alsnog zijne aanvrage ontvankelijk te verklaren ; 

0verwegende wat de gegrondheid van. de 
aanvrage van. den apµellant betreft, dat uit de 
door hem overgelegde verklaring van den 
Rector van het gerefomeerd gymnasium te 
Kampen blijkt, dat hij op 21 ~Iaartl 917 leerling 
was van de 58 klasse van dit gymnasium en 
daar onderwijs ontving in de Hebreeuwscbe 
taal met het stellig gebleken voornemen om 
zich voor te bereiden tot de studie der god-
geleerdheid ; · · · 

dat hij dus op vrijstelling aanspraak maken 
kan; 

Gezien de Militiewet (Staatsblad 1915, n°. 2I) 
en het Militiebesluit (Staatsblad 191:J, no. 145); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerd_e Staten,' aan den militie
plichtige K. Boorsma voor den tijd van een 
jaar vrijstelling te verleenen van den militie
dienst. I 

0nze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. d. ·B. A.) 

11 Augustus 1917.. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de 0ommis

. sarissen der Koningin betreffende koste
looze afgifte van bewijzen van goed.gedrag. 

De op grond van art. 79 der Militiewet ge
troffen bepalingen (beschikking van den Mi
nister van Oorlog d.d. 15 Januari 1913, II• af
deeling, n°. 52 P) schrijven o. a. voor, dat voor 
militieplichtigen, die tot het lrnder zullen wor
den opgeleid, een bewijs van goed gedrag moet 
worden oYergelegd. 

Aangezien mij van verschil van opvatting ten 
deze is gebleken, _heh ik de eer U H.E.G. te 
verzoeken de Burgemeesters der. gemeenten in 
Uwe provincie mede te deelen, dat op de ver
strekking van bedoelde bewiJzen het gestelde 
in art. 9 van voormelde wet van toepassing is, 
zoodat zij, indien aangevraagd voor hovenom
schreven doe!, kosleloos behooren te worden af-
gegeven. (W. v. d. B. A.) 

13 .Augustus 1917. BESLUIT, houdende vrij
stelling van zegel rech t. S. 564. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van 0m;ien Minister v_an 
Financien van den 23 Juli 1917, n°. 141; 
afdeeling Zegel ; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 31 Juli 1917, n°. 18); • 
Gezien het nader rapport van 0nzen voor

noemd!ln Minister van den 9 Augustus 1917, 
n°. 97,. afdeeling Zegel; 

Heb hen goedgevonden en verstaan : · 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor 

de n_iet aan evenredig zegelrecht onderworpen 
hierna genoemde stukken : · 

1°. de verzoekschrifte.n en de heschikkingen 
betreffende de toepassing van ·artikel 65,.§§ 1, 
2 en 3 d'clr wet·op de Personeele Belastiiig van 
den 16den April 1896 (Staatsblad n°. 72) en 'de 
verzoekschriften en de beschikkingen betref
fende de onthefling van andere directe belas
tingen wegens onvermogen ; 

~•- kwitarrtien voor schoolgelden. 
0nze Minister voornoemd is helast met de 

uitvoering van dit hesluit, dat in het 8taatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeeile Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den Augustus 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 4 Sept. 1917.) 

1.3 .Augustus 1917. ARREST van den Hoogen 
Raad . 

Wanneer de hoegrootheid van het be
drag der schadeloosstelling afhankelijk i~ . 
van toekomstige cnzekere geheurlijkheden, 
heeft de Rechtbank met die omstandig
heden, welke zich waarschijnlijk zullen 
voordoen, rekening te houden. 

Waar de Rechtbank het aannemelijk 
oordeelt, dat de som als vergoeding der 
waarde v_an het onteigende toegekend, ver
meerderd met de vergoeding voor het 
verplaatsen der zaak, niet zal toereikend 
zijn ter verkrijging van een perceel geheel 
geschikt om daarin de zaak op denzelfden 
voet voort te- zetten, doch dat daarvoor 
nog een hedrag van f 4000 noodig zal zijn, 
heeft zij t8recht dit bedrag van f 4000 aan 
hare schatting toegevoegd. 

(0nteigeningswet a.rt. 40.) 
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Voorzitter-: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, A. P. L. 
Nelissen, H. Hesse en J. Kosters. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, wonehde 
te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie van een 
vonnis door de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage den 6 Juli i 917 tusschen partije~ gewezen, 
advocaat Mr. J. R. Thorbecke 

tegen: 
S. Netto, winkelier, wonende .te 's-Gravenhage, 
verweerder, advocaat -Mr. J. van Kuyk. -

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Als eenig cassatiemiddel is gesteld : ,,Schen
di_ng of verkeerde toepassing van de artt. 151 
Grondwet, 34, 37, 39, 40, 41 0nteigeningswet, 
doordat de Rechtbank met verwerping van 
eischers betwisting op grand dat alleen dan 
vergoeding mag wcirden toegekend indien met 
zekerheid vaststaat dat en tot welk bedrag 
schade zal warden geleden, dien eisch verwaar
loozende een post schadevergoeding ad f 4000 
toekent." 

Bij het vonnis waarvan_ beroep is beslist dat 
de onteigende in de gelegenheid'moet warden 
gesteld zijn bedrijf over te brengen in eene 
localiteit, niet minder ru~m dan die waarin het 
thans wordt uitgeoefend, indien hij anders in 
zijn bedrijf schad~ zou.lij.den wat de Rechtbank 
aai:mee~t dat hier het geval zou zijn. 

Voorts verklaa:rt de Rechtbank aannemelijk 
dat de onteigende uit gemelden hoofde een 
schade zal lijden ten bedrage van f 4000 ; zij 
verwerpt daarbij de betwisting van de ont
eigenende p?,rtij, hierop gegrond dat alleen 
vergoeding mag warden toegekend indien met 
zekerheid vaststaat dat en tot welk bedrag 
schade zal warden geleden. 

Dat dE- Rechtbank hierbij-aanneemt dat ook 
onzekere schade in aanmerk.ing mag komen, 
wordt weersproken door de -beslissing waarbij 
zij uitmaakt dat schade geleden zal warden in
dien niet vergoed warden de kosten van het 
elders voortzetten van het bedrijf. Daarmede 
is toch de zekcrheid van schade vastgesteld ; in 
zooverre ontbreekt aan het middel dus de fei
telijke grondslag. 

Alzoo blijft slechts over de vaststelling van 
het bedrag der schade ; met betrekking daartoe 
verwerpt de Rechtbank de bewering dat dit van 
te voren absoluut ZOU moeten vaststaan, hetgeen 
niet anders kan beteekenen dan dat nimmer 
Tooraf te zeggen is welken invloed latere om-

standigheden daarbp zullen hebbi:m, dat de 
Rechter alzoo dat bedrag moet begr{>oten en· 
vaststellen naar de gege'vens die hij bij het wijzen 
-van zijn vonnis heeft. · · · -

Deze redeneering schijnt mij volkomen juist ; 
het stelsel van den eischer -~oude medebrengen 
dat, indien geene absolute zekerheid omtrent 
het bedrag bestaat, '{~ het geheel geene ver- -
goeding gegeven kan warden, voor· schade die 
dan toch in elk geval, tot welk bedrag ook, 
geleden zal warden: En de bepaling van dat' 
bedrag is overgelaten aan den Rechter. die over 
de feiten oordeelt (zie arrest van 23 Juli -1910, 
w. 9054). 

Het middel kan alzoo niet to_t cassatie 
leiden. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den- eischer q.q. in de 
kosten. · 

De Hoage Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis de 
Burgemeester van 's-Gravenhage, namens den 
Staat der Nederlanden optredende tegen 
S. Netto, nu verweerder, de onteigeni~g heeft 
gevorderd van twee perceelen gelegen· aan de 
Hofstraat te '_s-Gravenhage en aldaar kadastraal 
bekend in Sectie F,· als n°. 338,' huis en erf; 
groat 91 c.A. en n°. 339, huis en· -erf gro~t 
58 c.A., staande ten name van den verweerder, 
die in die perceelen eene winkelnering drijft ; 

0., dat bij dat vonnis de onteigening van deze 
perceelen is uitgesproken en door wat betreft 
de daarvoor aan den verweerder uit te keeren 
schadevergoeding, de Rechtbank na in de 4• 
rechtsoverweging te hebben beslist, dat aan de 
perceelen eene waarde van f 52,500 moet warden 
toegekend, en vervolgens Jn de 5• rechtsover
weging te hebben vastgesteld, dat de kosten 
van verplaatsing der winkelzaak in een nieuw 
aan te koopen pand op f 4200 zijn te stellen, 
ten slotte in de 8• rechtsoverweging, in aan
sluiting aan het-gevoelen der deskundigen, het 
aannemelijk acht, dat de verweerder voor de 
hem toegekende bedragen niet zal kunnen ver
krijgen een pand geheel geschikt om daarin 
zijne zaak op den~elfden voet als thans voort 
te zetten, doch daarvoor een bedrag van f 4000 
meer zal behoeven, en op dezen grand o'ok dit 
bedrag van f 4000 bij de vaststelling de:_r voor 
de onteigening van voormelde perceele1h ver
schuldigde vergoeding eeft in aanrr'ierking 
genomen; / 

0., dat tegen deze beslissing ls ee './!, middel 
van cassatie wordt aangevoerd : (zie concl. 
proc,-gen.); 



415 13 . A U G U S T U 8. 1917 

0., da.t de Rechtbank bij de vaststelling der 
schadevergoeding die den verweerder toekomt 
Toor de eigendomsontne:ning der twee hem 
toebehoorende perceelen in de Hofstraa~ alhier, 
in welke perceelen hij zijne winkelrnak drijft, 
zich terecht heeft gesteld op het standpunt, dat 
de verweerder recrt heeft om daarvoor als 
schadevergocding te ontvangcn een bedrag dat 
hem in staat stelt aan te koopen en in te rich ten 
-een pand geschikt om daarin zijne zaa.k op 
denzelfden voet voort te zetten ; 
- dat uit den aard der zaak niet immer reeds 
bij het vaststellen der uit te betalen scha.de
vergoeding met wiskundige zekcrbeid kan wor
den- bepaald, hoeveel door den onteigende voor 
kosten van wederbelegging zal zijn uit te geven, 
daar de hoegrootheid van dit bedrag vaak 
afhankelijk zal zijn van toekomstige onzekere 
gebeurlijkheden en alsdan ook met die omstan
digheden, die zich waarschijnlijk zullen voor
doen moet_ worden rekening gehouden; 

0., dat de Rechtbankin deze, het aanmimelijk 
oordeelend, dat de som den verweerder als ver
goeding der wa.arde van het oii.teigende toege
kend, vermeerderd met de vergoeding voor het 
verplaatsen der zaak, niet zal toereikend zijn 
ter verkrijging van een perceelgeheel geschikt 
oni d~arin,de zaak op denzeifden voet voort te 
zetten, doch dat daarvoor nog een bedrag van 
f 4000 -zal noodig zijn, terecht- dit, bedrag van 
f 4000 aan hare schatting heeft toegevoegd, 
en door dit te doen geen der in het middel ,aan
gehaalde artikelen kan hebben geschonden 
of verkeerd toegepast, zoodat het middel is 
ona_annemelijk ; 

Verwerpt het beroep. (N. ,J .) 

13_ Augustus 1917. ARREST van den Hoogen 
Ra~d. 

De omvang der schade op bet tijdstip 
der eigendomsontneming _ den eigenaar be
rokkend, kan afhankelijk_ zijn van toe-

-komstige gebeurlijkheden, welke ten tijde 
der onteigening slechts als waarscl)ijnlijk 
kunnen worden voorzien; ook op die om
standighe<len moet bij de berekening der 
schade worden gelet. 

Bij de waardeering van het verlies 
wegens de noodzakelijk geworden vervan
ging van machinerieen op een tijdstip dat 
de_ prijzen sterk zijn opgeloopen, heeft de 
Kechtbank niet tweemaal denzelfden factor 
in rekening gebracht. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

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

Raden : Mrs. C. 0. Segers, A. P, L. Nelissen, 
H. Hesse en J. Kosters. , 

Jhr. Mr. Dr. E. A. vanKi,trnebeek, burgemees
ter van 's-Gravenhage, eischer tot cassatie van 
een vonnis-der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
dd. 29 Juni 1917, advocaat Mr. J. 'R. Thorbecke 

tegen: 
de Handelsvennootschap onder de firma Ge
broeders Snieele, en tegen hare individueele 
leden N. J. M. Smeele en J. P. M. Smeele, beiden 
wonende, te 's-Gravenhage, verweerders, advo
ca.at- Mr. J. van Kuyk. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Bij vonnis waarvan beroep, waarbij de ont
eigening van eene waschinrichting is uitge
sproken, heeft de Rechtbank in overeenstem
ming met de deskundigen uit de omstandig
heden afgeleid dat ter 'vervanging van de ont
eigende eene geheel nieuwe inrichting gebouwd 
moet worden, en de kosten van opbouw naar 
de prijzen van materialen en de arbeidsloonen op 
het tijdstip waarop het,rapport van deskundigen 
werd 'nitgebracht 'vastgesteld, niaar uit aan
merking dat _naar, waarschijnlijkheid de prijzen 
en !oonen, tusschen dat tijdstip en den tijd 
waarop zal kunnen worden gebouwd aanmerke
lijk zullen stijgen, het uitgetrokken bedrag 
met 10 % verhoogd. 

Deze wijze van berekening van de te vergoe
den schade geeft den eischer aanleiding tot het 
stellen van zijn- eerste cassatiemiddel : ,,Schen
ding of verkeerde toepassing van de artt. 151 
Grondwet, 34, 37, 39, 40, 41, 42 Onteigenings
wet, door boven de tegenwoordige bouwkosten 
en de ,machineprijzen nog een bedrag van 10 % 
dier kosten' en prijz'en aan de onteigende partij 
toe te kennen op grond van mogelijke, althans 
waarschijnlijke prijsstijg,ing; ten onrechte, daar 
eene dergelijke onzekere gebeurtenis geen maat
staf voor vergoeding van werkelijk te lijden 
schade mag zijn en bovendien uit het oog ver
loren wordt dat de Onteigeningswet de schade 
wil bepaald zien op het tijdstip der eigendoms
ontncming. 

Waarom 'eene niet volkomen zekere, maar
toch zeer waarschijnlijke gebeurtenis niet een 
maatstaf voor de berekening van het bedrag 
der schade zou mogen zijn, zie ik niet in ; de 
Hoage -Ra.ad heeft trouwens in 'meer dan een 
arrest de noodzakelijkheid om rekening te 
houden met hetgeen waarschijnlijk zal gebeuren 
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erkend ; en men zal, zoodra er sprake is van het 
brengen in eenen financieelen toestand gelijk 
aan dien v66r de onteigening, waarop het geven 
van voiledige schadeloosstelling neerkonit, 
zeker altijd heblien te rekenen met hetgeen te· 
verwachten is, ook al kan daarbij van absolute 
zekerheid niet de rede zijn ; zoo is het o. a. met 
de vergoeding, wegens nadeelen welke te ver
wachten zijn van verplaatsing van een bedrijf; 
vgl. arrest van 5 December 1904 (W. 8151). 

De eischer,"hiertegen aanvoerende dat volgens 
art. 40 der Onteigeningswet de waarde van het 
onteigende op den dag van het verlies van den 
eigendom bepaald moet worden, miskent het 
onderscheid tusschen de waarde van eigendom
men en de schade door de onteigening te lijden 
welke veelal meer omvat dan de materieele 
waarde van gebouw of grond. 

Nu rekent de Rechtbank ook niet !outer met 
eene mogelijkheid of e!)ne onbepaalde waar
schijnlijkheid, maar met zoodanige waarschijn
lijkheid van gebeurtenissen die haar redelijker
wijze dwingt aan te nemen dat zij zich zullen 
voordoen. 

-Dit middel komt mij derhalve ongegrond 
voor. 

Het tweede middel is : ,,Schending of ver
keerde toepassing van de artt. 151 Grondwet, 
34, 37, 39, 40, 41 en 42 Onteigeningswet, door 
boven en behalve de vergoeding van de waarde 
van de in deze procedure onteigende machines 
nog een bedrag aan de onteigende partij toe 
te kennen uitsluitend ter vergoeding van de 
schade, daardoor ontstaan dat de onteigende 
partij gedwongen is op het tegenwoordige _sterk 
verhoogde prijsniveau te koopen; ten onrechte, 
.omdat dit tegenwoordige hoog niveau reeds bij 
de bep9.ling van de waarde in aanmerking is 
genomen e_n het niet aa:ngaat het tweemaal bij 
de bepaling van de schadevergoeding te doen 
meetellen ; in elk geval, indien de Rechtbank 
het oog mocht hebben gehad op prijsdaling na 
het tijdstip van aankoop, dit is eene onzekere 
gebeurtenis welke niet als factor ten · deze 
mocht medetellen. 

De Rechtbank beslist feitelijk dat de gedaag
den om hun bedrijf voort te zetten nieuwe 
machines in plaats van de onteigende zullen 
moeten aanschaffen. ,,op het tegenwoordige 
sterk verhoogde prijsniveau", terwijl zij, ware 
de onteigening niet tusschenbeide gekomen, met 
aanschaffing hadden kunnen wachten tot de 
tegenwoordige machines verbruikt waren. 

De door de onteigende partij te lijden schade 
wordt nu vergoed geacht door het in het vonnis 
uitgedrukte bedrag; of de taxatie onjuist is 

kan in cassatie niet worden onderzocht ; in het 
bijzonder blijkt uit bet vonnis niet dat hetzelfde 
element van schade tweemaal in rekening is 
gebracht._ 

Het slot van het middel" berust op de cnder
~telling van eene mogelijke bedoeling der Recht
bank, waarvan uit het vonnis niet blijkt. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eischer q.q. in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het_ bestreden vonnis -en 
blijkens het vonnis den 16 Mei 1916 door de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage tusschen 
partijen gewezen, waarheen het bestreden von
nis voor wat de feiten betreft verwijst, de 
Burgemeester van 's-Gravenhage, namens die 
gemeente optredende, tegen de verweerders 
de onteigening heeft gevorderd van eenige te 
hunnen name staande perceelen, gelegen in de 
Bilderdijkstraat te 's-Gravenhage en kadastraal 
aldaar bekend als Sect;ie O nos. 7303, pakhuis 
en bovenwoning, groot 61 c.A., 7304 waschin
richting, werkplaats, erf en koetshuis, groot 
8 A. en 13 c'..A., 5500 huis en erf, groot 82 c.A., 
5501 huis, groot 1 A. 8 c.A. en 5502 huis, over
bouwde poort en erf, groot 82 c.A., op welke 
perceelen zich o. m. bevinden eene machinale 
waschinrichting door de voornoemde Vennoot-· 
schap, de verweerster onder 1°. gedreven, 
benevens de woningen van ieder der beide 
firmanten; 

0., dat de Rechtbank in de 3e rechtsover
weging van het bestreden vonnis,. na feitelijk 
te hebben beslist, dat de Gebrs. Smeele, nu ver
weerders, niet zullen kunnen koopen eene reeds 
bestaande soortgelijke inrichting, noch be
staande panden daartoe zullen kunnen inrich
ten, voorop stelt, dat zij ·door de hun tee te 
kennen schadevergoeding moeten worden in 
staat gesteld, om een terrein aan te koopen 
en daarop eene waschinrichting te bouwen en 
in te rfohten, die met de bestaande overeenkomst 
en tot grondslag voor hare berekening dier 
schadevergoeding vaststelt, dat die bouw- en 
inrichtingskosten, berekend naar den maatstaf 
der prijzen geldende op het tijdstip, waarop de 
deskundigen hun verslag uitbrachten, de ver
weerders voor bouwkosten op f 70,938.24 voor 
kosten _ van aanschaffing van machinerieen 
op f 42,421.50 zouden komen te staan; 

0., dat blijkens de 24ste recht~overweging 
van het bestrederi vonnis, de deskundigen, 
van oordeel, dat de prijzen der materialen 
en machinerieen vermoedelijk nog verder 
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zullen stijgen, en aanmerkelijk zullen gestegen 
zijn op het tijdstip dat de waschinrichtiI1gen 
en de daarbij behoorende woningen worden 
gebouwd en ingericht, als hun gevoelen hebben 
te kennen gegeven, dat de geraamde ko.sten 
van bouw en inrichting uit dien hoofde met 10% 
behooren te worden verhoogd; 

0., dat de gemeente 's-Gravenhage zich 
tegen die verhooging heeft verzet, omdat 
daardoor een slechts mogelijke niet · eene 
werkelijke schade zoude worden· vergoed, maar 
dat de Rechtbank, blijkens de 28ste en 29ste 
rechtsoverwegingen v:i.n het bestreden vonnis, 
van me(lning, dat het hi~r geldt een derfactoren 
tot begrooting der schade die bij de bereke
ning daarvan in aanmerking moest warden 
gebracht, daar ook al kon de invloed van dien 
factor op het · bedrag der schade niet met 
zekerheid warden bepaald, toch redelijker
wijze moest worden aangenomen dat die om
standigheden zich z~ude.n voordoen, · op dien 
grond de verhooging van 10% heeft aange
nomen; 

0., da t tegen di t deel der beslissing als 
middel van cassatie is aangevoerd: (zie cone!. 
proc.,gen.); 

0. hieromtrent: 
dat de Rechtbank bij de waardeering van 

den omvang der schade, die· de eigendoms
ontneming der bestaande en de daardoor 
noodzakelijk geworden oprichting eener nieuwe 
waschinrichting den verweerders in cassatie 
zou berokkenen, terecht heeft rekening ge
houden met al de omstandigheden, die op den 

·omvang dier schade zouden van invloed zijn; 
dat. daarvoor niet noodig is de ·zekerheid 

dat die omstandigheden zich zullen voordoen, 
doch dat ook bij waarschijnlijkheid dat_ zij zullen 
voorkomen daarop bij de berekening der schade 
moet worden s1,cht geslagen ; 

0., dat daarbij niet - gelijk bij dit middel 
wordt beweerd -. wordt uit het oog vedoren, 
dat moet worden bepaald de schade die op 
het tijdstip der eigendomsontneming . den 
eigenaar wordt berokkend, doch, en. zulks 
terecht, aangem>men, dat de omvang der 
schade die. door en bij de eigendomsontneming 
den onteigende treft, afhankelijk kan zijn van 
toekomstige gebeurlijkheden, die ten tijde 
der onteigening slechts als waarschijnlijk 
kunnen worden voorzien; . 

O.; dat derhalve het cassatiemiddel _tegen 
dit deel der beslissing gericht, is onaannemelijk; 

0., dat de .Rechtbank verder, ter berekening 
van de vergoeding die aan de verweerders 
behoort te worden toegekend. voor de eigen-

1977. 

domsontneming der in de waschin,.ichting 
aanwezige machinerieiin en de daardoor voor 
de verweerders · noodzakelijk geworden aan
schaffing van nieuwe machinerieen,. heeft 
bepaald de waarde, die thans, bij de sterk 
opgeloopen prijzen, moet worden toegekend 
aan de aanwezige machinerieen in haren 
tegenwoordigen toestand en daarbij nog zeker 
bedrag heeft gevoegd om mogelijk te maken, 
dat zij geheel zullen zijn afgeschreven op het 
tijdstip, dat zij uit hoofde van langdurig ge
bruik door nieuwe moeten worden vervangen ; 

0., dat tegen dit deel der beslissing is ge
richt het tweede middel van cassa-tie, luidende: 
(zie concl. proc.-gen.) ; 

0., dat .echter ook dit middel niet kan op
gaan; 

dat immers door die beslissing niet tweemaal 
dezelfde factor wordt in rekening gebracht, 
doch het verlies gewaardeerd dat de verweer
ciers treft door de noodzakelijk geworden 
vervanging van machinerieen op een tijdstip 
dat de prijzen sterk zijn opgeloopen, welke 
waardeering in cassatie is onaantastbaar; 

Verwerpt het beroep. (N. ,J.) 

14 Aiigusti.s 1917. BESL_UIT, waarbij met in
trekking van het Koninklijk besluit van 
1 April 1896 (Staatsblad n°. 62), wordt vast
gesteld eeri gewijzigd Bijzonder reglement 
van politic voor het Afsluitingskanaal, de 
Houthaven en l\Iartieme binnenhaven, be
hoorende tot 's-Rijks werf te Willemsoord. 
S. 565. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze- Ministers van 
Marine en van Waterstaat van 20 Apri!,1917, 
afdeel_ing D, no. 62, en van 25 April 1917, n°. 
270, afdeeling W ater8taat; 

Gezien de wet van 28 .l!'ebruari 1891 (Staats
blad no. 69); 

Gelet op artikel t van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bri.lggen en daartoe behc0renJe wer
ken, onder beheer van het ·Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 AtJgustus 1891 
(Staatsblad n•. 158), zooals dit laatstelijk ge
wijzigd is bij Ons besluit van Hi December 
1913 (Staatsblad n°. 4-15) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juni 1917, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Marine en vari · Waterstaat van 25 
Juli 1917;afdeeling D, n°. 55, 9 Augustus i917, 
afdeeling Waterstaat. n~: 238; 

27 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met in trekking van het Koninklijk besluit van 

1 April 1896 (8taaf,9b/ad n°. 62), vast-te stellen 
het als bijlaag bij dit bes] uit gevoegde Bijzonder 
reglement van politie voor het Afsluitingska
naal, de Houthaven en Maritieme binnenhaven, 
behoorende tot 's-Rijks werf te Willemsoord. 

Dit besluit treedt in werking met den eersten 
October 1917. 

Onze Ministers van Marine en van Water
staat zijn belast met de uitvoeriug van dit be -
sluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den Augustus 1917. 
WILHELMlNA. 

De 'Minister van Mrtrine, J. J. RAMBONNE•.r. 

De Minister van Wate,·staal, C. LELY. 

(Uitgeg. 6 Sept. 1917.) 

BLJZONDER REGLEMENT van politie voor 
het Af.9liiitingskanaal, de Hoiithaven en 
M aritieme binnenhal'en, behoorende tot's Rijks 
werj te Willemsoord. 

Art. 1. (1). Onder het Afsluitingskanaal 
wordt verstaan het water, dat loopt van den 
N. 0. hoek van 's Rijks werf te Willemsoord 
langs de Noord- en Westzijde van die werf 
tot een lijn, gelegen in het verlengde van de 
Zuidzijde van die werf. 

(2). Onder de Houthaven en Maritieme bin
nenhaven wordt verstaan het water gelegen 
langs de zuidzijde van die werf, tusschen even
bedoelde lijn, de brug over de Koopvaarders
binnenhaven en de Marine-schutsluis. 

2. In dit reglement wordt verstaan: 
onder Directeur van 's Rijks wer.l', de Direc

teur van 's Rijks werf te Wille1nsoord of degene, 
die hem vervangt : 

.onder Hoofdingenieur der Marine, de Chef 
der afdeeling ,.Industrie" van 's Rijks werf te 
VTillemsoord of degene, die hem vervangt ; 

onder Chef der af.deeling ,,Arsenaal" de·zee. 
o:fficier die deze betrekking aan 's Rijks werf 
te Willemsoord vervult; of degene, die hem 
vervangt; 

onder Chef der werfpolitie, de zeeo:fficier 
die deze betrekking aan 's Rijks werf te Wil
lemsoord vervult of degene, die hem vervangt; 

onder Kanaalbeambten, de opzichter van po
litie, de sasmeester, de portiers en de sluis
wachters bij 's Rijks werf te Willemsoord. . 

3. Dit reglement wordt kosteloos verkrijg-
baai- • gesteld bij den opzichter van politie en 
den sasmeester bij 's Rijks werf te Willemsoord. 

4. (1). Het kanaal en de havens mogen 
worden bevaren·door: 

a. Rijksvaartuigen : 
b. particuliere vaartuigen, welke goederen 

op 's Rijks werf moeten brengen of halen, <if 
welker lading bestemd is voor 's Rijks werken ; 

c. particuliere vaartuigen 'lan welke dit door 
den Directeur van 's ·Rijks werf is veroorloofd. 

(2). De vaartnigen onder b genoemd moeten 
voorzien zijn van een· passeerbiljet, ondertee
kend_ door een daartoe volgens de Verordenin
gen voor 's Rijks werven bevoegde autoriteit: 
die onder c genoeind van een passeerbiljet, 
onderteekend door den Chef der werfpolitie. 

5. De grootste geoorloofdo diepg-ang der 
vaartuigen is voor bet Afsluitingskanaal 2,3 .?II., 
voor de Hout- en Maritieme binnenhaven be
westen het verlengde van het westelijk boord 
van het dokkanaal 3 )I. en beoosten die lijn 4 .\l. 

6. (l). Het is aun de schippers van purti
culiere vaartnigen verboden, deze buiten den 
gewonen WArktijd op 's Rijks werf ·aan den 
binnenoever van het Afsluitingskanaal of aan 
de werfzijde van de flouthaven en JHaritieme 
binnenha ven te leggen, tenzij de Directeur van 
's Rijks werf oordeelt, ·dat bet belang van 
's Rijks dienst, dan wel groote afmetingen van 
het vaartuig, toestand van weder of water of 
bijzondere omstandigheden · afwijking van deze 
bepaling noodig maakt. 

(2). Van het sub. (1) bedoelde verbod kan 
- ter beoordeeling van voornoemden Direc
teur - mede onthe:ffing worden verleend wan
neer de gezagvoerder of ·Schipper daartoe het 
verzoek doet en zich bereid verklaart om de 
bewakingskosten te betalen. 

(3). In de gevallen sub (l) bedoeld komen 
de bewakingskosten voor rekenii:J.g van hetRijk. 

7. Ret is· verboden het kanaal en de havens 
buiten den gewonen werktijd op 's-Rijks werf 
of des nachts te bevaren, tenzij met ver15u·n
ning van den Directeur van 's-Rijks werf . 

. 8: De juiste plaats voor doorvaring van de 
l:iruggen en ·van de slnis wordt des nachts door 
witte lichten aangegeven. 

9. De maximum-snelheid, waarmede de · 
stoom- of motorvaartuigen zich mogen bewe
gen bedraagt per minuut 180 M. 

10. Van alle schadevaringen, zoowel aa.n 
bet kanaal of zijne werken als aan schepen. 
moet onverwijld door den schipper. van het 
·vaartuig worden kennis gegeven aan een der
kanaalbeambten. 

11, (1). De grootste geoorloofde lengte der 
vlotten bedraagt voor het kanaal 25 M., voor 
de haven 50 M,, de grootste geoorloofde breed
te 7,5 M. 

(2). De vlotten mogen met ·geen grootere snel-
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heid vervoerd worden dan van 75 M. per 
minuut. 

12. '( 1). Zonder vergunning van een der 
kanaalbeambten mogen vaartuigen niet worden 
getrokken. 

(2). Ret jagen (trekken met paarden) rnn 
vaartuigen is verboden. 

13. (1). Het is aan schippers van particu
liere stoom- of motorvaartuigen verboden om 
vaartuigen of vlotten te sleepen, tenzij, voor 
zooveel de Hout- en Maritieme binnenhaven 
betreft, met vergunning van den Directeur 
van 's-Rijks werf. · 

(2). Tenzij met vergunning van den Direc
teur van 's Rijks werf, mag tegelijk niet meer 
dan een vaartuig gesleept worden. 

14. (1). Geadmitteerde loodsen bestaan voor 
het kanaal en de havens niet. 

(2). Verlangt een schipper een gids aan 
boord te hebben om het kanaal en de havens 
te bevaren, dan kan hij zich daartoe bij het 
bureau der werfpolitie vervoegen. 

(3). De havens mogen met zeeschepen, 
grooter dan 200 .M3• bruto inhoud, niet anders 
bevaren worden dan in tegenwoordigheid van 
een daartoe door den Directeur van 's Rijks 
werf bevoegd verkillard persoon. 

15. De schippers zijn verplicht de bevelen 
op te volgen van den gids of den _persoon, 
in wiens tegenwoordigheid het varen geschiedt, 
en die de te verrichten manoeuvres leidt ; 
hunne verantwoordelijkheid als schipper wordt 
daardoor-echter niet opgeheven. 

16. De gids of de persoon in het vorige 
artikel bedoeld is verplicht om, wanneer een 
vaartuig schade heeft gevareri, daarvan ten 
spoedigste kennis te geven aan · den Chef der 
werfpolitie en zoo het schade heeft toegebracht 
aan de werken van het kanaal of de havens, 
tevens aan den Directeur van 's Rijks werf. 

17. Artikel 53 van het algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk (verder aan te 
halen als Algemeen reglement) ("') wordt voor 
dit kanaal en deze havens gelezen als volgt: 

(1). De schipper, die het kanaal of de havens 
wil verlaten geeft hiervan kennis aan het 
bureau der werfpolitie ; zoo noodig bepaalt 
de Chef der wei-fpolitie de orde waarin de 
vaartuigen of vlotten moeten verhalen. 

(2). Bij het in- en uitvaren van de Marine-

("') Zie Koninklijk besluit van 13 Augustus 
1891 (Staatsblad n°. 158), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 16 December 1913 
(Staatsblad . n°. 445). 

schutsluis wordt die urde door den sasmeester 
bepaald. 

18. }let uitbreiding van artikel 84 van het 
Algemeen reglement wordt voor dit kanaal en 
deze havens bepaald, dat hP.t v:erboden is: 

1°. lungs het kanaal of de havens met in: 
begrip van de daarbij behoorende gronden 
voorwerpen op te hangen of neer te Jeggen 
tenzij met vergunning van den Chef der 
werfpolitie ; 

2°. over de loopbrug aan de Noordzijde van 
bet kanaal te rijden; 

3°. met. troepen over de bruggen te mar
cheeren anders dan uit den pas. 

19. Artikel 85 van het Algemeen reglemen t 
wordt voor dit kanaal en deze havens gelezen 
als volgt: 

Het is verboden met paarden en voertuigen 
over de tot den buitenoever van het· kanaal 
behoorende gronden te rijden voor zoover dit 
niet in verband staat met aan het kanaal of 
de havens te verrichtcn werkzaamhedon. 

20. Met afwijking van het algemeen regle
ment wordt voor dit kanaal en deze havens 
bepaald, dat de functien in de artikelen 54 en 
83 van dat Reglement opgedragen aan den 
.Minister, worden uitgeoefend door den Minis
ter van .Marine ; die in de artikelen 23, 84, 85, 
86 en 90 opgedragcn aan den Commissaris der 
Koningin, door den Directeur van's Rijks werf; 
die in de artikelen 9, 10, 11, 24, 25, 26, '2.7, 30, 
~,3l~.~.4~4~~5iM,M,ITT,~,W, 
84, 89 en 90 opgedragen aan den hoofdinge
nieur. ingenieur, ambtenaar van den Water
staat of havenmeester, door den Uhef der werf
politie ; die in de artikelen 7, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 43, 
45, 46, 48, 49, 52, 63, 64, 67, 68, 70, 78, 84, 86 
en 90 opgedragen aan een ambtenaar van den 
Waterstaat, kanaalbeambte, sluismeester, of 
sluis- of brugwachter, door een kanaalbe
ambte. 

21. (1). Artikel 88 van het algemeen regle
ment wordt voor dit kanaal en deze havens 
gelezen als volgt : 

Met de handhaving van het Algemeen reg
lement en van dit Bijzonder reglement zijn 
belast de Directeur van 's Rijks werf, de Hoofd
ingenieur der Marine, de Chef van de af. 
deeling Arsenaal, de Chef der werfpolitie en 
de kanaalbeambten en op de gronden, behooren
de tot den buitenoever van het kanaal en de 
haven, bovendien de ambtenaren en beambten 
der Rijks- en Gemeente-politie. 

(2). De ambtenaren en beambten in het eer
ste lid bedoeld zijn bev oegd tot de handelingen 

27"' 
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in artikel 6 der wet van 28 .B'ebruari 1891 
(Staatsblad n•. 69) omschreven. 

(3). De door hen opgemaakte processen-ver
baal worden gezonden aan den daarbij betrok
ken Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
en in afschrift aan den Chef der werfpolitie 
medegedeeld. 

22. Overtredingen van de bepalingen van 
dit reglement worden, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement 
is voorzien, gostraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogtste 30 dagen 
of geldboete van ten hoogste honde:rd vijftig 
gulden, de _overtreding van artikel 7, 14, 3de 
lid, en artikel 15 ; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van artikel 4, 2de lid, 
6 en 13; 

c. met geldbo.ete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 10 ; 

d. met geldboete van ten hoogste vijjtig gul
den, de overtreding van artikel 18, 1 •. ; 
. e. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtrecj.ing van artikel 17, 
18, 2°., en 19; 

f. met geldboete van ten hoogste tien _qulden, 
de overtreding van artikel 12. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 14 Au
gustus 1917 (Staatsblad n°. 565). 

Ons bekend, 
De Minister van .Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister mn lTTaterstaat, C. LELY. 

15 Augustus 1917. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst der wet van 
den 21sten Juny 1881 (Staafsblad n°. 70), 
tot inrigting eencr dienst ter verzend ing 
met de post van pakketten, een gewigt van 
5 kilogram niet te boven gaande, zooals 
die is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van den 16den December 1916 (Staatsblad 
n°. 549). S. 566. 

Wr.1 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van IJnzen Minister van 

Waterstaat van 26 Juni 1917, n°. 20, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Ge1et op artikel 7 der wet van den l6den 
December ·1916 (Staatsl;/ad n•. 549) eii" op Ons 
besluit van den 23sten J!'ebruari 1917 (Staats
blad n°. 227) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bij dit besluit behoorende 

tekst der wet van den 21sten Juny 1881 
(Staatsblad n• .. 70), tot inrigting eener dienst 
ter verzending met de post van pakketten, 
een gewigt van 5 kilogram .niet te boven 

gaancle, zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de_ wet van den 16den December 1916 
(Staatsblad n•. 549), in eene doorloopende reeks 
van artikelen samengevat en met wijziging 
dienovereenkomstig van de aanhaling van 
artikelen of gedeelten van artikelen, met num
mering voor zooveel noodig van de leden der 
artikelen en met inachtneming van de gebrui
kelijke spelling, zal worden geplaatst in het 
Staatsblad. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den Augustus 1917. 
WILHELlVIIN A. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Ui(qeg. 30 Aug. 1917.) 

TEKST DER WET van den 21sfen Juni 
1881 (Staatsblad n°. 70), tot inrichting 
_van eenen _dienst lei· verzending met de post 
van pakketfen, een gewicht van 5 kilogram 
niet le boven gaande, zooals die is aange
vuld en gewijzigd bij de wet van den 16den 
December 1916 (Staatsblad n•. 549). 

Art. 1. 1. De dienst der posterijen wordt 
dienstbaar gemaakt aim het overbrengen van 
pakketten, het gewicht van 5 kilogram niet te 
boven gaande. 

2. Die uitbreiding zal achtereenvolgens in 
de verschillende gedeelten des lands geschie
den, aldus dat zij twee jaar na het in werking 
treden der wet in bet gebeele land zij ingevoerd. 

2. 1. Voor de verzendingen met de pakket
post wordt het volgende port geheven, onver
schillig den afstand, waarover het vervoer 
plaats heeft: 

voor elk pakket : . 
tot een gewicbt van 1 kilogram .. 20 cent; 
van een gewich t boven I tot 3 kilogram 25 ,, ; 
van eengewicbt boven &tot 5 kilogram 30 ,, . 
2. Het port wordt bij voornitbetaling op 

dour Uns te bepal\)n wijze gekweten. 
3. Samenvoeging van pakketten voor meer 

dan een geadresseerde, met bet doe! om ze voor 
de toepassing van het tarief als een pakket te 
doen doorgaan, is verboden. 

3. 1. Aangifte van de waarde der pakketten 
is toegelaten, tot ten hoogste een bedrag, als 
door Ons zal worden bepaald. 

2. Behalve het port bij artikel 2 vermeld, is 
voor pakketten met aangegeven waarde een 
opklimmend recht verscbuldigd, dat door Ons 
wordt bepaald, docb dat niet hooger wordt 
gesteld dan 2½ cent voor elke honderd gulden 
of gedeelte van honderd gulden aangegeven 
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waarde, met een minimum van 121/ 8 cent voor 
elk pakket. 

3. Dit recht wordt bij vooruitbetaling op 
door Ons te bepalen wijze gekweten. 

4; 1. Invordering van gelden op pakketten 
is toegelaten tot ten boogste een bedrag als 
door Ons zal worden bepaald. Voor elk af. 
zonderlijk in te vorderen bedrag is verscbul
digd een recb t van : 

5 cent voor bPdragen niet hooger dan f 1, 
711. ,, tusschen f 1 en f25, en 
15 van f 25 en hooger. 
2. Dit recht wordt bij vooruitbetaling op 

door Ons te bepalen wij:,:e gekweten. 
3. De pakketten worden niet _uitgereikt dan 

tegen. betaling van het bedrag, waarmede ·zij 
zijn belast, tenzij de afzender daarvan gebeele 
of gedeeltelijke ontbeffing verleent. Het recbt, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt 
in geen geval teruggegeven. 

4. Het ingevorderde bedrag wordt ter be
scbikking van den afzender gesteld op de wijze, 
en· met aftrek van de kosten, ah door Ons te 
bepalen. 

5. 1. Voor het verloren gaan of bet in het 
ongereede geraken van pakketten, of voor de. 
aan den inboud daarvan toegebracbte scbade, 
wordt aan den afzender vergoeding verleend. 

2. Die vergoeding gescbiedt met betrekking 
tot pakketten, waarvan de waarde niet is aan
gegeven, naar den grondslag van de werkelijk 
geleden schade, doch zij bedraagt in geen geval 
meer dan f 2.50 voor elk kilogram of gedeelte 
van een kilogram. 

3. Wanneer pakketten met aangegeven 
waarde op de post verloren gaan of in bet 
ongereede geraken, wordt bet volle bedrag der 
aangegeven waarde aan den afzender vergoed. 
Indien een gedeelte van den inhoud op de post 
verloren gaat of in het ongereede geraakt, is, 
met toepassing van bet bepaalde bij artikel 93 
van het W etboek van Koopbandel, vergoeding 
van dat gedeelte of, in geval van bescbadiging, 
van de werkelijk toegebrachte scbade ver
scbuldigd. 

6. 1. De bij artikel 5 bedoelde vergoeding 
is niet verschuldigd: 

a. wanneer de scbade bet gevolg is van 
overmacbt; 

b. wanneer zij uit een gebrek van bet ver
voerde zelf is ontstaan ; 

c. wanneer zij veroorzaakt is· door on vol
doende ippakking of in bet a!gemeen door 
scbuld of na!atigbeid van den afzender; 

d. wanneer de aanvrage om vergoeding niet 
binnen zes maanden na bet ter post bezorgen 

van bet pakket. waarvoor vergoeding g_evraagd 
wordt, bij bet bestuur der posterijen is inge
diend. 

2. De scbade, ten gevolge van vertraagde 
overkomst, niet ten gevolge van overmacbt 
ontstaan, wordt alleen dan vergoed, wanneer 
de inboud · van bet pakket ·door da vertraging 
bedorven is. 

3. Een pakket wordt geacht verloren te zijn 
gegaan of in bet ongereede te zijn geraakt, 
wanneer bet 30 dagen na deter post bezorging 
niet kan worden geleverd. 

7. Wij -bebouden Ons voor om in den dienst 
kracbtens deze wet ingericbt, de gelegenbeid 
open te stellen tot andere. bemoeiingen der 
posterijen, dan de biervoren genoemde; de 
biervoor verscbuldigde recbten worden door 
Ons bepaald. 

8. I. Het vervoer op de spoorwegen van de 
pakketten en van de ambtenaren, onder wier 
geleide en toezicbt dat vervoer plaats vindt, 
gescbiedt in de rijtuigen of afdeelingen van 
rijtuigen der postadministratie; die zicb in den 
trein bevinden. 

2. Bij g_emis van zulke rijtuigen of afdee
lingen van rijtuigen of ook in geval van gebrek 
aan de noodige ruimte daarin, geschiedt bet 
vervoer in de goederenwagens van de onder
nemers der spoorwegdiensten, die, op verlangen 
van het bestuur der posterijen, verplicht zijn 
daartoe in die wagens ruimte beschikbaar te 
stellen. 

9. · l. Voor bet vervoer op de spoorwegen, 
van de voorwerpen der pakketpost, onver. 
scbillig of bet in de rijtuigen of afdeelingen 
van rijtuigen der postadministratie, dan we! in 
de spoorwegwagens plaats vindt, wordt door 
de ondernemers der spoorwegdiensten, op den 
grondslag van de boeken of aanteekeningen 
der postadministratie, de navolgende vergoe
ding van vracht genoten: 

7 cent voor een pakket tot een gewicbt 
van 1 kilogram ; 

11 cent voor een pakket boven het gewicbt 
van 1 kilogram tot 3 kilogram; 

15 cent voor een pakket boven het gewicbt 
van 3 kilogram tot 5 kilogram. 

2. Indien meer dan een spoorwegdienst in 
het vervoer betrokken is, wordt het bedrag 
van de vergoeding door die diensten gez·amen
lijk, elk voor een gelijk dee], genoten. 

8. In overleg met de bestuurders der spoor. 
wegdiensten, kan het bedrag der vergoec!ing 
voor bet vervoer der pakketten ook bij abon
nem~nt per j aar of per kwartaal geregeld 
worden. 
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4. Het vervoer op de spoorweiren van de 
ambtenaren der posterijen, die met de bege
leiding van pakketten of met eenig toezicbt 
op de uitvoering van den dienst van de pak
ketpost op de spoorwegen zijn belast, gescbiedt 
kosteloos. 

10. 1. De bepalingen dezer wet betreffen 
bet binnenlandsch verkeer. 

2. Het vervoer van, pakketten met de post, 
in verkeer met de N ederlandscbe bezittingen 
en kolonien, alsrnede met vreemde Staten, 
wordt door Ons geregeld in overeenstemming, 
voor zooveel bet verkeer met vreemde Staten 
betreft, met de overeenkomsten of scbikkingen, 
die daaromtrent met vreemde regeeringen of 
postadrninistratien mochten tot stand komen. 

3. Het bepaalde bij de artikelen 8 en 9 
dezer wet is mede van toepassing op de pak
ketten, die in bet bij bet voorgaande lid be
doelde verkeer worden vervoerd. 

11. Wij behonden Ons voor te bepalen: 
a. welke afmetingen de pakketten niet mogen 

te boven gaan ; 
b. welke voorwerpen ter verzending met de 

,pakketpost niet kunnen worden toegelaten ; 
c. welke verplicbtingen op de afzenders rus

ten omtrent de inpakkmg der vo.orwerpen, en 
welke formaliteiten door hen bij de verzending 
en door de geadresseerden b\i de in ontvangst
neming zijn in acht te nemen ; 

1·. 
b\~d n°. 549) gebrachte aanvullingen en WIJZl

g\ngen in de wet var, den 2lsten J uny 1881 
(Staatsblad n°. 70), tot inrigting eener dienst 
t~r verzending met de post van pakketten, een 
g~wigt vnn 5 kilogram niet te boven gaande, 
wbnschelijk is voorgekomen tot uitvoering van 
oJderscheidene bepalingen van deze wet nieu
wb' voorscbriften vast te stellen, zulks met in
trkkking van bet laatstelijk bij Koninklijk be
s1h'it van 14 October 1916 (Staatsblad n°. 475) · 
gJwijzigde Koninkli'1k besluit van den 15den I • 
January 188:2 (Staatsblad n°. 14), boudende 
vciorscbriften in verband met artikelen 6 en 
10: · der voorrnelde wet, alsmede van bet Ko
nipklijk besluit van den 2lsten Aug~stns 1883 
(Stantsblad n°. 130), boudende bepalmgen be
tr~ffende invordering en overmaking aan de 
afTenders van de waarde der per post veriwn
der pakketten ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Juni 1917, n°. :10, Afdeeling 
Pdsterijen en Telegrafie ; 

I 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24[Juli 1917, 11°. 25); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
no~mden Minister van 10 Augustus 1917, no. 
25,1 ·Afdeeling Posterijen en Telegrafie; · 

.Hebben goedgevonden en verstaan: 

d. welke regels zijn op te volgen met be
trekking tot pakketten, die door de geadres-
8eerden geweigerd worden, of om andere ~ede
'nen onbestelbaar zijn. 

12. 1. Deze wet treedt in werking op 
door Uns te bepalen tijdstip. 

de voorschriften tot uitvoering van onder
sclieidene beplllingen van de, bij de wet van den 
16den December 1916 (Staats-blad n•. 5411) aan
ge~ulde en gewijzigde wet van den 2lsten Juny 
1881 (Staatsblad n•. 70), tot inrigting eener 
diebst ter verzending met de post van pakketten, 

een een: gewigt van 5 kilogram niet te boven 
ga~nde, vast te stellen, als volgt: 

2. Zij kan worden aangebaald onder den 
titel ,,Pakketpostwet", met vermelding van bet 
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 15 Au
gustus 1917 \Staatsblad n°. 566). 

l\'lij be.kend, 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

15 Au_qustus 1917_ BESLUIT, houdende voor
schriften tot uitvoering van onderscheidene 
bepaliogen van de, bij de wet van den 
16den December 1916 (Staatsblad n•. 549) 
aangevulde en gewijzigde wet van den 
2lsten ,Tuny 1881 \Staatsblad n•. 70), tot 
i'nrigting eener dienst ter verzending met 
de post van pakketten,. eer: gewigt van 
5 kilogram niet te boven gaande. S. 567. 

WLT WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat bet in verb:md met de 
bi,i de wet van den 16den December 1916 (Staats-

l}rt. 1. In dit besluit wordt onder ,.de wet" 
verstaan : de wet van den 21sten J uny 1881 
(BtAatsMad n°. 70) tot inrigting eener dienst 
ter I verzending met de post van pakketten, 
een , gewigt van 5 kilogram niet te boven 
gaande, zooals · die is aangevuld en gewijzigd 
bij \ de .wet- van den 16den December 1916 
(Staatsblad n°. 549) en waarvan de tekst is 
bekbnd gemaakt bij Ons besluit van 15 Augus
tus \1917 (Staatsblad n°. 566). 

2. , Ten vervoere met de pakketpost worden 
nietl aangenomen : 

a: Pakketten met een inhoud van meer dan 
45 kubieke decimeter of met, aan eenige zijde, 
eenJ afmeting van meer dan 105 centimeter. 

b.l ,Pakketten, welke levende dieren bevatten. 
Nocbtans kunnen door Onzen Minister van 
Wat~rstaat op ditpunt uitzonderingsbepalingen 
wor~en vastgesteld. · 

c. Pakketten. bevattende voorwerpen of 
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tstoffen, welke gedurende het vervoer voor 
personen of goederen gevaar kunnen opleveren. 

· d. Pakketten, well~e brieven bevatten. 
Nochtans zijn de afzenders bevoegd om in de 
pakketten schriftelijke mededeelingen, niet in 
gesloten om·slag, op te nemen, betrekking 
hebbende op de in de pakketten verpakte 
:zaken. 

3. Ten einde zich te kunnen overtuigen, 
dat de inhoud van ter verzending aangeboden 
pakketten niet strijdig is met eenig wettelijk 
voorichrift, zijn de postambtenaren bevoegd 
om bij de aanbieding te eischen, dat de aan
bieders hen in staat stellen om van den inhoud 
kennis te nemen. Indien de aanbieders aan 
<lien eisch niet genoegzaam voldoen, zijn de 
postambtenaren bevoegd te weigeren de pak
ketten ten vervoere aan te nemen. 

4, § 1. De verpakking van de te vervoeren 
pakketten moet zoodani~ zijn, dat zij den 
inhoud voor beschadiging vrijwaart en geen 
gevaar oplevert voor andere pakketten. 

§ 2. Door of vanwege Onzen Minister van 
Waterstaat kunnen· ten aanzien van de ver
pakking algemeene of bijzondere voorschriften 
worden gegeven. 

5. § .I. De pakketter. moeten bij aanbieding 
voorzien zijn van duidelijk adres en vergezeld 
gaan . van behoorlijk ingevulde adreskaarten, 
van welke. bet model en de prijs door· Onzen 
Minister van Waterstaat worden bepaald en 
die aan alle kantoren der posterijen verk_rijg
baar worden gesteld. 

§ 2. Op de kaart moet o. a. nauwkeurig 
worden vermeld, waaruit bet pakket bestaat 
€n welke de nna,n en de woonplaats van den 
afzender zijn. 

6. § 1. De bij vooruitbetaling verschuldigde 
porten en rechten, met uitzondering van de 
in artikel 9 en in artikel 11, § 4, van dit 
besluit genoemde, worden voldaan door middel 
van postzegels, te hechten op de bij de pak
ketten behoorende adreskaarten en hiervan niet 
te scheiden door de gebruikers van den post
pakkettendienst. 

§ 2. In · geval ·van verloren gaan van een 
pakket of van waardeloos worden van zijn 
inhoud wordt bij de toepassing van artikel 5 
der wet het betaalde port mede vergoed. 

7. § 1. De waarde van pakketten kan 
worden aangegeven tot. een bedrag van ten 
hoogste duizend gulden per pakket. 

§ 2. Voor pakketten met aangegeven waarde 
is, behalve het bij artikel 2 der wet vastge
stelde port, per pakket verschuldigd een rech t 
van 12½ cent, en zoo de aangegeven waarde 

vijf honderd gulden te boven gaat voor dit 
meerdere bovendien een recht van 2½ cent 
voor elke honderd gulden of voor een overs 
schietend gedeelte van honderd gulden. 

§ 3. Pakketten met aangegeven waarde 
-moeten met zegels.in lak of lood of op eenige 
andere door of vanwege Onzen Minister van 
Waterstaat vastgestelde of goedgekeurde wijze 
zoodanig zijn gesloten, dat er niets uit kan 
word.en verwijderd, zonder dat de sluiting of 
de verpakking geschonden wordt. Dll zegels 
op een pakket moeten aan elkander gelijk zijn 
en een geslachtswapen, een naamletter of een 
antler kenteeken van den afzender vertoonen, 

8. § 1. Invordering van geld op pakketten 
is mogelijk tot een bedrag van ten hoogste 
vijf honderd gulden per pakket. 

De pakketten, waarop geld wordt. ingevor
derd, heeten verrekenpakketten. 

§ 2. Het ingevorderde geld wordt ter be
schikking van den afzender gesteld door middel 
van een: postwissel, van welken het bedrag 
gelijk is aan de ingevorderde som, verminderd 
met het voor den postwissel verschuldigde 
recht. 

9. § 1. Aan de afzenders van pakketten 
met aangegeven waarde of van verrekenpak
ketten wordt kosteloos een bewijs van ter post 
bezorging uitgereikt. Aan de afzenders van 
andere pakketten wordt zoodanig bewijs uit
gereikt indien zij het verlangen, en dan tegen 
betaling van 5 cent. 

§ 2. Op verlangen van de afzenders van 
pakketten en dan tegen vooruitbetaling van-
5 .cent per pakket wordt: 

a. hun bericht gezonden omtrent de uit
reiking; 

b. een onderzoek naar het lot daarvan inge
steld en de uitslag hun bericht. 

Het sub b ver:nelde onderzoek geschiedt· 
kosteloos indien gebruik is gemaakt van de 
sub a bedoelde bevoegdheid. 

Het in geval van gebruikmaking van de 
sub b bedoeldf' bevoegdheid betaalde recht 
wordt teruggegeven indien uit het onderzoek 
blijkt, dat door de postadministratie ten op
zichte van het betreffende pakket een verzuim 
is begaan. 

§ 3. De in § 1 en § 2 van dit artikel ver
melde rechten worden gekweten door bet 
hechten van postzegels op de te gebruiken 
stukken. 

10. De uitreiking van de pakketten aan 
de geadresseerden geschiedt tegen ontvangbe
wijs, te ~tellen op de in artikel 5 van dit be
sluit genoemde adreskaarten. 
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11. § 1. Op· verlangen van de afzenders 
of de geadresseerden worden pakketten door 
middel van expresse-bestelling uitgereikt. 

§ 2. Voor de expresse-bestelling is voor 
elk pakket verschuldigd : 

a. indien de geadresseerde woont llinnen den 
bestelkring van het postk:mtoor, van waarui t 
de bestelling geschiedt, of op een afstand van 
niet meer dan ¼ uur gaans van het hulppost
kantoor, van waaruit de bestelling geschiedt: 
een recht van 15 cent; 

b. indien de geadresseerde woont buiten den 
sub a bedoelden bestelkring, of op een afstand 
Yan meer dan ¼ uur van het sub a bedoelde 
hulppostkantoor: 

het sub a genoemde recht, verrneerderd met 
15 cent indien de afstand van het kantoor, 
van waaruit de bestelling geschiedt, niet meer 
dan ¼ uur gaans bed.raagt; 

·bovendien 15 cent yoor elk ¼ uur of 
voor een overschietend gedeelte van 1/, uur, 
waarmede de afstand van dat kantoor 1/z uur 
gaans overtreft. 

Deze rechten worden verhoogd met eventu
eel verschuldigde veer• of overvaartgelden. 

§ 3. Het in § 2 van dit artikel sub a ver
melde recht moet bij vooruitbetaling worden 
voldaan. De verdere verschuldigde rechten 
kunnen ten laste van den geadresseerde worden 
gelaten, met verplichting nochtans voor den 
afzender om ze alsnog te voldoen indien de 
geadresseerde weigert het pakket te ontvangen 
of, zoo de uitreiking van het pakket op ver
zoek van den afzender per expresse-bestelling 
geschiedt, het alsnog wegens de expresse
bestelling verschuldigde te voldoen. 

§ 4. lndien geadresseerden van pakketten 
vcrlangen, dat voor hen bestemde pakketten 
per expresse-bestelling worden uitgereikt, 
kunnen de daarvoor verschuldigde rechten 
reeds bij het te kennen geven van het verlan
gen worden gevorderd. 

12. Indien pakketten niet aan de geadres
seerden kunnen worden uitgereikt, wordt hier
van aan de afzenders kennis gegeven, met 
verzoek om binnen tien dagen op te geven op 
welke wijze zij over hun pakket wenschen te 
beschikken. Indien de afzenders niet aan dit 
verzoek voldoen, wordt het pakket hun terug
gezonden. 

13. § 1. Voor de terugzending van pak
ketten aan de afzenders en voor elke verzen
ding aan een nader opgegeven adres, is opnieuw 
het bij artikel 2 der wet vastgestelde port 
verschuldigd, tenzij de terug- of de nazending 
geschiedt binnen den kri'ng van een post- of 

hulppostkantoor, of binnen twee aan elkander 
grenzende kringen van post- of hulppost
kantoren, welke door Onzen Minister van 
Waterstaat geacht worden een kring te vormen. 

§ 2. Onze Minister van Waterstaut is be
voegd om, zoo daartue naar zijne meening 
aanleiding bestaat, kwijtschelding van het in 
§ 1 van dit artikel genoemde port te verleenen. 

§ 3. De in artikel 4 van -de wet en de in 
artikel 7 van dit besluit vastgestelde rechten 
worden bij na- of terugzending niet opnieuw 
geheven. 

14. § 1. Pakketten, welke niet aan de ge
adresseerden kunnen worden uitgereikt en ten 
opzichte van welke niet overeenkomstig het 
voorschrift van artikel 12 van dit besluit kan 
worden gehandeld,'. worden gedurende r:es
maanden door· de postadministratie bewaard, 
welke bewaring na afloop van dien termijn 
in de Staatscourant wordt bekend gemaakt. 

§ 2. Indien 'pakketten een maand na de in 
§· 1 van dit artikel genoemde bekendmaking
niet door de afzenders of door de geadresseer
den zijn opgevraagd, worden zij op de door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Te
legrafie te bepalen wijze verkocht. 

§ 3. Bij toepassing van § 2 van dit artikel 
wordt de opbrengst van den verkoop, nfr 
aftrek van de kosten, zoo mogelijk aan. den 
afzender van het pakket overgemaakt en 
anders ten bate van het Staatsbedrijf der Poste
rijen geboekt, of in de eonsignatiekas gestort. 

15. § 1. Pakketten, waarvan de inhoud aan 
spoedig bederf onderhevig is, kunnen, indien 
dit naar het oordeel van den beheeryoerder-_ 
van het betrokken kantoor of diens vervanger
in het .belang van de rechthebbenden moet. 
worden gel\cht, aanstonds op zoo goed moge
lijke wijze worden verkocht. 

§ 2. Met de opbrengst van den verkoop 
wordt gehandeld als bedoeld in§ 3 van artikel 
14 van dit besluit. 

16. § 1. De Koninklijke besluiten van 15 
January 1882 (Staatsblad n°. 14), 16 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 83), 19 September 1900 (Sfaafs
blad n°. 162), 17 Juni 1901 (Staatsblad 11°. 152), 
14 October 1916 (Staatsblad n°. 475) en 21 
Augustus 1883 (Staatsblad n°. 130) worden 
ingetrokken. 

§ 2. Waar een in § 1 van dit artikel ge
noemd besluit is vermeld, wordt Ons tegen
woordig besluit geacht te zijn vermeld, 

17. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening 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, dat gelijktijdig 
in het Staafsblad en in de Staatscourant ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 15den Augustus 1917. 
WILHELlVIIN A. 

De Minister.van Watersfaaf, C. LELY. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1917.) 

17 Augustus 1917. MrssrvE van den Minister 
van J ustitie aan de griffiers bij de arrondis
sements-rechtbanken betreffende nazoeking 
in registers burgerlijken stand in verband 
met Zegel wet. 

De bepaling van de laatste zinsnede van art. 96 
der Zegel wet 1917 zal herhaaldelijk aanleiding 
geven tot navraag betreffende het nog onge
bruikte gezegelde papier,.aanwezig in de regis. 
ters van den burgerlijken stand ter griffiA be. 
rustend. 

Ten einde aan de Gemeentebesturen zooveel 
mogelijk zonder het maken van kosten weder 
te doen toekomen het bedrag aan zegelrecht be
taald, ben ik met mijn Ambtgenoot van Finan
cien overeengekomen, dat door den griffier der 
rechtbank geene verklaring omtrent het i~ de 
registers aaanwezige aantal vellen ongebruikt 

· papier behoeft te warden afgegeven en derhalve 
geene nazoeking door hem behoeft te warden 
gedaan, doch dat de Rijksambtenaar, in de 
Zegelwet becloeld, zal nagaan, hoeveel vellen 
ongebruikt papier zich alsnog in de registers 
bevinden. 

Overbrenging der registers naar het kantoor 
van den ambtenaar zal daartoe noodzakelijk zij~. 

Deze overbrenging en terugbezorging ter 
griffie zal kunnen geschieden onder Uw toe
zicht of onder dat van den door U aangewezen 
persoon, zonder berekening van kosten. · 

Is, wegens het groote aantal of de omvang
rijkheid der registers, buitengewone hulp noodig 
voor de· overbrenging en terugbezorging der 
registers, zoo komen de kosten daarvan voor 
rekening van de aanvrager,de Gemeente. 

Geeft de bedoelde Rijksambtenaar er de voor
keur aa11 het onderzoek te verrichten of te doen 
verrichten tor griffie, zoo bestaat mijnerzijds 
daartegen geen bezwaar, iri welk geval ik U 
verzoek dien ambtenaar kosteloos bij te staan• 

Bij het inkomen van talrijke aanvragen zal 
m. i. overleg met den Rijksambtenaar vulgens 
de Zegel wet, omtrent tijd en plaats der nazoe
king zeer gewenscht zijn, opdat niet alleen de 
belan;;en der aanvragers, <loch ook die van den 
dienst der griffie en van het kantoor der. regis-

tratie of van het zegel, behoorlijk word en be-· 
hartigd. 

Het wil mij wijders voorkomen, dat de Ge
meentebesturen, die reeds de in den aanhef 
bedoelde aanvrage hebben gedaan en griffie
rechten hebben betaald, in deze niet mogen 
worden achtergesteld en in slechter positie ge
raken dan later komenden, door overigens prij
zenswaardige voortvarendheid, waarom het mi} 
billijk voorkomt, dat de reeds betaalde griffie
rechten aan die Gemeenten worden gerestitueerd. 

Ik heb derhalve de eer U WelEdelGestrenge 
te machtigen tot terugbetaling dier griffierechten 
tegen behoorlijke kwitantie. Het aldus terug
betaalde kan aan het eind van de maand in het 
register van ontvang van griffierechten in min
dering der ontvangsten warden gebracht. onder 
verwijzing naar deze circulaire, zoo noodig met 
de kwitantien, aan den Inspecteur der Regis
tratie bij de eerstvolgende inspectie te ver
toonen. 

Ten slotte verzoek ik U de thans ter afdoe
ning ingekomen aanvragen om m1zoeking aan 
te houden, totdat de betrokken ambtenaren, 
ressorteerend onder het Departement van Fi
nancien, door de zorgen van dit Departement 
van deze regeling zijn in kennis gesteld. 

(W. v. d. B. A.) 

24 Aitgitstus 1917. B11:sLUIT, betreffende de 
tenuitvoerlegging van sententies, door het 
Hoog Militair Gerechtshof van Neder
landsch-Indie in hooger beroep van vonnis
sen van zeekrijgsraden gewezen. S. 568. 

Wr,J WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien, van Marine en van Justitie van 5 
Juni 1917, 2de Afdeeling A, n°. 616); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 10 
Juli 1917, n°. 26); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
Ministers van Justitie, van Marine en van Ko
lonien van 1 Augustus 1917, 2de Afdeeling A, 
n•. 521; 14 Augustus 1917, Afdeeling B, n°. 63, 
en 21 Augustus 1917, lste Afdeeling, n°. 20; 

Gezien de wet van 15 Mei Hl14 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 206, Indisch Staafsblad n•. 677); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 1 van Ons besluit van 18 

Februari 1887 (Nederlandsch Staatsblad n°. 36, 
Indisch Sfaatsblad n•. 102), gelijk dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 9 April 1903 (Nede,·/andsch 
Staaisblad n•. 98, Indisch Sfaatsblad n°, 251), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

In hei eerste lid wordt, in plaats van ,,von
uis van een zeekrijgsraad in Nederlandsch-Indie", 
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gelezen : ,,een vonnis van een zeekrijgsraad in 
Nederlandsch-Indie 0£ bij eene in hooger beroep 
van zoodanig vonnis gewezen sententie van het 
Hoog Militair Gerechtshof van Nederlandsch
Indii!" en, in plaats van ,,bet vonnis", ,,het 
vonnis of de sententie". 

In het tweede lid wordt, in plaats van ,,door 
een zeekrijgsraad" gelezen : ,, bij een vonnis of 
sententie, als in het eerste lid bedoeld,". · 

II. De tenuitvoerlegging in Nederlandsch-In
diii van sententies, door het Hoog Militair Ge
recht~hof daar te lande in ho_oger beroep van 
vonnissen van zeekrijgsraden gewezen, ge
schiedt door dezelfde beambten, als voor de 
tenuitvoerlegging van andere sententies van 
dat Hof zijn aangewezen. Intusschen is de Ad
vocaat-Fiscaal voor de Land- en Zeemacht be
voegd de tenuitvoerlegging van sententies, als 
eerstbedoeld, te doen plaats vinden door de 
fiscaals bij de zeekriJgsraden. 

III. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de voornoemde wet van 15 Mei 1914. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
•van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in het Staatsblad voor Nederlandsch-Indie zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezondeu aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1917. 
WILHELMINA. 

De ,lfinister van Kolonien, TH. B. PLEYU;, 

De Minister van Marine, .I. J. RAMBONNET. 

De Ministe,- van Justitie, B. ORT, 

(Uitgeg. 10 Sept: 1917.) 

24 Augustus 1917, BESLUIT, ter bevordering 
van eene behoorlijke uitvoering in Neder• 
landsch-Indie van sommige bepalingen van 
de Regtspleging bij de Zeemagt_ S. 569. 

WIJ WILHELJ\'IIN A, ENZ. 

Op d'l voordracht van Onze :Ministers van 
Kolonien, van Marine en van Justitie van 5 
Juni 1917, 2e Afdeeling A, n°. 616; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1917, n°, 26); 

Gelet op de nadere voordracht va~ Onze 
Ministers van Justitie, van Marine en van 
Kolonien van 1 Augustus 1917, 2e Afde.eling 
A, n°. 521; 14 Augustus 1917, Afdeeling B, 
n°. 63, en 21 Augustus 1917, le Afdeeling, n°. 20; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ter bevordering van een behoorlijke uit

voering in Yederlandsch-Indie van sommige 
bepalingen van de Regtspleging bij de Zee
magt, vast te stellen als volgt: 

Art_ I. Alie bevelen, vorderingen en op
roepingen, ingevolge bepalingen van de Regts
pleging bij · de Zeemagt gericht tot personen, 
die zich in Nederlandsch-Indie bevinden, war
den, ook ten aanzien van de daaruit voor die 
personen voortvloeiende verplichtingen, gelijk 
gesteld mAt soortgelijke bevelen, vorderingen 
en oproepingen van den militairen rechter of 
van militair-rechterlijke autoriteiten aldaar_ 

Aan die bevelen, vorderingen en oproepin
gen moet worden voldaan met inachtneming 
van de desbetreffende bepalingen van genoemd 
wetboek. 

II. Aan de verzoeken of bevelen tot mede
brenging, gednan bij de missives, bedoeld in 
de artikelen 79, 80, 81, 82, 87 en 168 juncto 169 
van de Regtspleging bij de Zeemagt, wordt 
in Nederlandsch-Indie van wege den comman
deerenden officier bij de landmacht of de bur. 
gerlijke rechtbank, tot wie(n) die missives ge
richt zijn, uitvoering gegeven overeenkomstig 
de desbetreffende voorschriften van genoemd 
wetboek. 

III. Voor de deurwaarders en de als zoo
danig fungeerende personen zullen in Neder
landsch-Indie ook ten aanzien van hunne ver
richtingen ten behoeve van de reehtspleging 
bij de zeemaeht de bepalingen gelden, daar te 
lande van kraeht voor hunne verriehtingen in 
burgerlijke strafzaken. 

IV. De berekenin'"g Ylln de aan getuigen, 
deskundigen, tolken en eedsafnemers bij de 
rechtspleging bij de zeemacht toekomende reis
en andere kosten geschiedt in Nederla11dsch
Indie overeenkomstig de daar te lande op dit 
stuk bestaande voorschriften. 

De toeschatting geschiedt door den voorzit
ter van het Hoog Militair Gerechtshof van 
Nederlandsch-Indie, de officieren-commissarissen 
of de fiscaals. 

V _ Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 15 Mei 1914 (Nederlandsch 
Staatsblad n°_ '.l06, Indisch Staatsblad n°. 677). 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in het Staatsblad voor Nederlandsch-Indie zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1917. 
WILHELMINA. 

De JHinister van Koloni~n, · TH. B. PLEYTE. 

De Minis/er van Marine, J_ J. RAMBONNET, 

De Minister van J,,slilie, B. ORT. 

(UUgeg. 10 Sept. 1917.) 
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25 August«s 1917. BESLUIT, houdende ver
bod van uitvoer van bloembollen. S. 570. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van bloenibollen 
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 Laudbouw, Nij
verheid en Handel nn 21 Augustus 1917, 
Kabinet, Litt. 0 106 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Augustus 1917, n°. I); • 

Gezien het nadcr rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 23 Augustus 1917, Kabi
net Litt. L 107 ; 

Hebben goedgP.vonden en verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. 

De uitvoer van bloembollen i~ verboden van 
den d:1g 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 Fin·mcien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in· het Staafs
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 

· zal worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, d~n 25steri Augustus 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

• De lrlinisfer van Financien, TREUB. 
De Min. van Landbouw, Nijv,rheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uif,qeg. 30 Aug. 1917.) 

27 Aiigusfos 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
-het Koninklijk besluit van 4 Mei 1917, 
n°. 54 (Staatsblad n°. 384), houdende be, 
palingen ter uitvoering van de Regis
tratiewet 1917. S. 571. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 22 Augustus 1917, n°. 41, af
deeling Registratie en .Vermogensbelasting; 

Gelet op ons besluit van 4 Mei 1917, n°. 54 
(Staatsblad n°. 384) en op art. 60 der wet van 
22 Maart 1917 (Staatsbla.d 11°. 243) tot hefling 
van rech ten van registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, hetgeen volgt : 
Art. 1: Artikel 10 van On~ besluit van 4 Mei 

1917, n°. 54 (Staatsblad n°. 384) zal worden 
gelezen als volgt : 

,, Worden de in artikel 4. omschreven goe
deren in het openbaar verkocht door een 
notaris of een de_urwaarder, dan blijven de 
bepalingen van de - artikelen 56---58 der Re
gistratiewet 1917 ·buiteu toepassing, indien 
wordt voldaan aan de voorwaarden in voor
meld artikel. 4 gesteld." 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvo_ering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staafscourant zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 27sten Augustus 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fi11ancien, TREUB. 
(Uitge_q. 5 Sep/. 1917.) 

30 August1is 1917. BESLUIT, houdende· ver-
bod Yan uitvoer van droge en aangemaakte 
verf. S. 572. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van droge en aan
gemaak.te verf te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blnd n°, 314); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 27 Augustus 1917, 
Kabinet, Litt. Tlos; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1917,- n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Augustus lll17, Kabi
net, Litt. F 110 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Eenig Artikel. 

De uitvoer van droge en aangemaakte verf 
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 
onthefling 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 
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 30sten Augustus 1917. 
WILH ~JLMIN A. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van JJ'inancien, Tm,UB. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA .. 

(Uit,qeg. l Sept. 1917.) 
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30 Augustus 1917. Bi:sLuh•, houdende ver
bod van uitvoer van beukennooto/ie. S. 573. 

(Tekst als S. 57:,J.) 

30 Augustus 1917. BESLUIT, houdende ver
bod · van uitvoer van S'igaren, sigaretten en 
verdere bewerkte producten van tabak. S. 574. 

(Tekst als S. 572.) 

30 Augustus 1917. WET, houdende bepalingen 
betreffende het beboud en de onteigening 
van bosscben en andere boutopstanden. 
S. 575. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1917, n°. 194, 1-11. 
Hand. id. 1917, bladz. 251-253, 256-272. 
Hand. 1 e Kamer 1917, bladz. 37-39, 46, 49, 50, 

60-63, 78-80, 82 en vlg. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone omstan: 
digbeden bepalingen dienen te warden vast
gesteld ten aanzien van bet beboud en de 
onteigening van bosscben en andere _boutop
standen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, em:. 
Art. 1. In geval van oorlog of oorlogsgevaar, 

alsmede zoolang niet door Ons is verklaard. 
dat met· betrekking tot deze wet de door den 
oorlog of bet oorlogsgevaar veroorzaakte bij
zondere omstandigbeden hebben opgehouden 
te bestaan, kan Unze Minister van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel, in bet belang van de 
voorziening in de behoefte aan brandstoffen, 
mijnbout, beipalen of werkhoui, tot bewaring 
van bet natuurscboon of ter voorkoming van 
bet vellen van onrijp bout, zoowel voor bet 
gebeele grondgebied des Rijks als voor een 
gedeelte daarvan, in het algemeen of in bij
zondere geva!len, het vellen van bosschen en 
andere boutopstanden·, geheel of gedeeltelijk. 
verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan. 
Voor zoover dit verbod of voorwaardelijk 
verlof is van algemeene strekking, wordt bet 
zoo spoedig mogelijk_ in de Nederlandi,che 
Staatscourant bekend gemaakt. 

Het verbod om te veil en is niet van toepassing 
op bosscben en andere houtopstanden : 

1°. indien ten genoegen van Unzen Minister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel door 
den eigenaar of rechthebbende wordt aange
toond, dal, dit vellen noodzakelijk is voor eene 
normale boscbexploitatie; 

2°. indien dit vellen gescbiedt door bet be
voegd gezag, krachtens de wet. 

2. Aan de Onteigeningswet van den 28sten 
Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125), zooals die 

' bij lutere wetteu is gewijzigd, wordt toegevoegd 
een titel Illa: ,,Over onteigeniug van bosscben 
en andere houtopstanden in tijden van oorlog 
of oorlogsgevaar". 

Deze titel bevat de volgende bepalingen : 
76g. In geval van oorlog of oorlogsgevaar 

kunnen krachtens bijzonderen scbriftelijken 
last van Onzen Minister van Landbouw, .Nij
verheid en Handel bosschen en andere hout
opstanden, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk 
voor hot Rijk of voor eene provincie of ge
meente tegen scbadeloosstelling worden ont
eigend om ter voorziening in de beboefte aan 
brandstoffen, mijnbout, heipalen of werkhout . 
te warden geveld. 

Van de onteigening wordt eene scbriftelijke 
verklaring opgemaakt, waarvan een at'8cbrift 
wordt uitgereikt aan den belangbebbende. 

Door die uitreiking gaat de eigendom op de 
onteigenende partij over. 

76h. Tot onteigening wordt niet overgegaan 
dan nadat is getracht, den eigendom in der 
minne te verkrijgen. 

76i. Bij de onteigening wordt een termijn 
van ten hoogstA twee jaren bepaald, binnen 
welken bet hout van het terrein moet zijn 
verwijderd. Bij gebreke van verwijdering 
binnen den bepaalden termijn, vervalt het 
hout aan den onteigende of <liens recht
verkrijgenden, zonder dat daarvoor eenige · 
vergoeding aan den onteigenaar verschul
digd is. 

76j. Indien omtrent de scbadeloosstelling 
wegens onteigening geen overeenstemming is 
verkregen, wordt zij door drie deskundigen, 
aangewezen door den kantonrechter-, binneu 
wiens rechtsgebied · zicb de goederen of bet 
grootste gedeelte er van bevinden, geschat. 

Indien bij de schatting geen meerderheid 
wordt verkregen, wordt de schadeloosstelling 
bepaald op 1 / 3 van de som der geschatte -be
dragen. 

76k. De scbatting gescbiedt zoo spocdig 
mogelijk na de onteigening. 

Daarbij komt alleen de werkelijke waarde 
van den houtopstand, niet de denkbeeldige, 
welke zij uitsluitend voor den persoon des 
eigenaars heeft, in aanmerking. · Artikel 41 
is hierbij van toepassing. 

Zoodra bet bedrag der scbadeloosstelling 
vaststaat, wordt · van wege bet departement 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel voor de 
betaalbaarstelling daarvan zorg gedragen. 

761. De bepalingen der artikelen 76 g-76 k 
gelden .ook ingeval de staat van oorlog of van 
beleg is afgekondigd. 
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Echter wordt dan geen last tot onteigening · 
als .in artikel 76g bodoeld, gegeven dan na 
overleg met het militair gezag. 

3. Voor zoover zulks voor de uitvoering 
dezer wet noodig is, wordt aan de in artikel 
6 genoemde ambtenaren toegang verleend tot 
alle ongebi:mwde eigendommen en, op ,ertoon 
van eene algemeene of bijzondere machtiging 
van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, ook aan a~deren. 

Iridien de toegang wordt geweigerd of belet, 
wordt de tusschenkomst ingeroepen- van den 
burgemeester of kantonrechter, op wiens be
vel de toegang desnoods met behulp van den 
sterken arm verschaft wordt. 

4. Ieder is, behoudens schadeloosstelling, 
verplicht · alle werk~aamheden te gedoogen, 
welke verband houden met de uitvoering dezer 
wet. 

Het bedrag dezer schadeloosstelling wordt 
vastgesteld op de wijze, bepaald in art. 76j 
en betaalbaar gesteld overeenkomstig art. 7_6 k, 
der wet van den 28sten Augustus 1851 (Staats
blad n°. 125). 

5. Overtreding van een verbod of niet-na
koming van eene voorwaarde, als bedoeld in 
artikel 1, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. Het in strijd 
met dat verbod of die voorwaarde gevelde 
hout kan worden verbeurd verkla_ard.' 

De feiten, strafbaar gesteld bij het vorig lid, 
worden beschouwd als overtredingen. 

Als dader van de in het eerste lid strafbaar 
gestelde feiteii wordt gestraft de eige11aar of 
rechthebbende. 
. Onder eigenaar worden begrepen degene,.die 

het beheer over het bosch ·of den houtopstand 
heeft en, indien eene naamlooze vennootschap, 
eene cooperatieve of andere rechtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging of eene stichting 
den eigendom of het beheer heeft, alle leden 
van het bestuur. 

~iet strafbaar is de eigeuaar of rechtheb
bende, v_an wien blijkt, dat het strafbare feit· 
buiten zijn toedoen is gepleegd. 

6. Met hei opsporen van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn, behal ve de bij ar
tikol 8 van bet Wetboek van Strafvordering aan
gewezen personen, belast. de marechaussee, alle 
ambtenaren der Rijks- en geµi.eentepolitie, als
mede de ambtenaren, daartoe aangewezen door 
Onzen: Minister van .Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

7. Deze wet kan · worden aangehaald als 
Nood-Boschwet en treedt in werking met in-

gang van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten Angus. 

tus 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 4 Sept. 1917.) 

1 September 1917. WET, houdende bijzondere 
maatregelen ten aanzien van het goederen
verkeer met het buitenland. S. 576. 

Bijl. Hand. 28 Kaniei· Hll6/17, no. 432, 1-4; 
1917, 18, 1-4. 

Hand. id. 1917, bladz. 65-79, 82-102, 104-
120, i31-148, 150..:..__197, 199-226. 

_Hand. l• Kmner-1917, bfodz. 10, 53-68, 69-
78, 102-119, 121-155. 

WiJ WiLHELMIN A, ENZ •.• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden bijzondere maatregelen ten aanzien 
van het goederenverkeer met bet buitenland 
wen schelijk zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In geval van oorlog of oorlogsge

vaar, alsmede zoolang het in artikel 3 bedoelde 
voorstel niet kracht van wet zal hebben ver
kregen, kunnen door Ons maatregelen genomen 
worden ter centraliseering van de leiding van 
het goederenverkeer naar het buitenland, ten 
einde: 

a. er voor te zorgen, dat de uitvoer van 
goederen zooveel mogelijk wordt geregeld in 
verband met de binnenlandsche behoefte, zoo
.we! aan hier te lande voortgebrachte als van 
elders te betrekken goederen en in verband 
daarmede de invoer van hier te lande benoo
digde goederen wordt bevorderd ; 

b. wanneer in bet buitenland voor de over
eenkomstig a nit te voeren artikelen hoogere 
prijzen mochten zijn te bedingen clan bij ver
koop dezer artikelen vo<ir binnenlands ver
bruik, den uitvoer van zoodanige artikelen, 
onder voor alle artikelen zooveel mogelijk ge
lijkwaardige voorwaarden, toe te staan. Deze 
voorwaarden worden niet opgelegd clan over
eenkomstig voors_chriften te stellen bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

Voor de uitvoering der in de eerste zinsnede 
bedoelde maatregelen kan · gebruik worden 
gemaakt van eerie op te richten. naamlooze 
vennootschap, uitsluitend ten doe! hebb_ende 
om zoolang het goedere.nver.keer met het 
buitenland als gevolg_ van den oorlogstoestand 
zal.zijn belemmerd, te voorzien iI, en tusschen-
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komst te verleenen bij den uitvoer van goe
deren uit Nederland en te bevorderen, dat 
tegenover dien uitvoer goederen warden inge
voerd, waaraan hier t~ lande behoefte bestaat. 

Ten aanzien van deze vennootschap kan in 
zoover warden afgeweken van de bepalingen 
van het Wetboek van Koophandel, dat in_de 
statuten kan warden bepaald : 

1°. dat de besluiten van de algemeene ver
gadering der vennootschap, van haar bestuur, 
van hare commissarissen en van commissies 
uit commissarissen, niet warden uitgevoerd 
zonder goedkeuring van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel of van Onzen 
Minister van Financien ; 

20. dat de vennootschap in liquidatie treedt, 
indien Wij van oordeel zijn, dat het voortbe
staan der vennootschap niet !anger gewenscht is. 

Ook kan door Ons de N ederlandsche Bank 
tot een bedrag van ten hoogste f 20,000,000 
gevrijwaard warden voor verlies uit het be
leenen van effecten of het disconteeren of 
beleenen van handelspapier, voor zoover die 
credietgeving in goederenverkeer naar het 
buitenland haar oorsprong vindt. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

3. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden ten aanzien van het goederen
verkeer met hPt buitenland hebben opgehouden 
te bestaan, zal aan de Staten-Generaal een 
voorstel van wet warden gedaan, waarbij de 
intrekking van deze wet, alsmede voor zooveel 
noodig de overgang tot den normalen toestand, 
warden geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
- Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Sep
tember 1917. 

WILHELMINA. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

De Minister van Financien, 'l.'REUB. 

De Minister van Oorlo_q, DE ,JoNGE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J, LOUDON. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uifgeg, ~O Sept. 1917.) 

I September 1917. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
(Kosten verwerking afvalproducten .. tot 
veevoeder). S. 577. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. · 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Ilrlc Af<lecling, alsmedc bet eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, vcrhoogd met f oU.000. 

1 Seprember 1917. WET, tot wijziging der Wet 
van den 3den Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 344), houdendeverbod tot uit- en vervoer 
van sommige artikelen. S. 578, 

Bijl. Hand. ~• KMnP.r 1916/17, n°. 434, 1-4; 
1917, no. 69, 1. 

Hand. id. 1917, bladz. 226. 
Hand. 1° Kamer 1917, bladz. 51, 155. 
Wr.r WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat 

de Wet van den 3den Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 344), gewijzigd bij de wet van 31 December 
1915 (Staatsblad n°. 532), herziening behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 der wet van den 3den 

Augustus 1914 (Staatsblad n°. 344), gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1915 (Stautsblad 
n°. 532), wordt gelezen als volgt: 

L In geval van oorlog of oorlogsgevaar 
alsmede zoolang niet door Ons is verklaard, 
dat met betrekking tot deze wet de door den 
oorlog of· het oorlogsgevaar veroorzaakte 
bijzondere omstandigheden hebben opgehouden 
te bestaan, kan : 

a. de uitvoer van alle goederen of van bepaal
de goederen, geheel of gedeeltelijk, al of niet 
voorwaardelijk, zoowel voor het geheele grond
gebied des Rijks als voor een gedeelte daarvan 
warden verboden ; 

b. het vervoe rvan alle goederen of van be
paalde goederen uit een gedeelte naar het 
overige deel des Rijks geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk warden verboden. 

2. Een verbod, als bedoeld in het eerste 
lid sub a wordt uitgevaardigd door O 1s, op 
voordracht van Onzen Minister van La'ldbouw, 
Nijverheid en Handel, nadat deze overleg 
heeft gepleegd met O ize Ministers van Buiten
la ,dsche Zake \, Financien en Oorlog. Bij 
dreigend oorlogsgevaar en in geval van oorlogs
gevaar of oorlog kan zulk een verbod in het 
belang van 's lands verdediging ook warden 
uitgevaardigd door Ons op voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog, nadat deze overleg 
heeft gepleegd met Onze Ministers van Bui
tenlandsche Zaken, Financien en Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

3. Een verbod, . als bedoeld in het eerste 
lid sub b wordt uitgevaardigd door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Voorzooveel betreft het vervoer van_ goederen, 
die in het belang van 's lands verdediJ?;ing in 
bepaalde gedeelten van het Rijk beschikbaar 
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moeteri zijn, kan zulk een verbod ook warden 
uitgevaardigd door Onzen Minister van Oorlog. 

4. Verbodsbepaliugen als bedoeld in het 
eerste lid warden i.n de Nederlandsche Staats
courant bekeud gemaakt en gelden van die be
kendmaking af, tenzij een later in werking 
treden bij het verbod is bepaald. 

5. Dispensatie van eeu verbod, als bedoeld 
in het eerste lid sub a, kan warden verleend 
door Onzen Mh1ister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, echter, zoolang oorlog of oorlogs
gevaar aanwezig is, slechts voorzooveel daar
tegen Onze Mi 1ister van Oorlog geen bezwaar 
kenbaar maakt. 

'6. Dispensatie van een verbod, als bedoeld 
in het eerste lid sub b, kan warden verleend 
door Onzen Minister, die het verbod heeft 
llltgevaardigd. 

7. · Dispensatie van een verbod als bedoeld 
-in het eerste lid, h.an warden verlcend, hetzij 
bij a!gemeen voorschrift voor alle geva.Ilen, 
waarin bepaalde omstandigheden aanwezig 
zijn, hetzij in bijzondere gevallen op daartoe 
strekkend verzoek. Aan eene dispensatie kan 
Onze Minister, die haar verleent, voorwaarden 
verbinden, alsmede den eisch, dat zekerheid 
voor de nakoming dier voorwaarden wordt 
gesteld. 

II. In de cerstc alinea van artihel 2 van de 
in artikel I bedoelde wet worden de woorden 
,,de eerste of tweede alinea" vervangc>n door 
de woorden : ,,het eerste lid sub a of sub b". 

III. Deze wet treedt in werking met den 
·dag volgende op dien barer afkondiging. 

Lasten on bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lste 1 Septem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

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

De 111inister van Buitenlandsche Zaken, 
,T. LOUDON. 

De Minister van lJ'inancien, TREUB. 

De Minister van Oorlog, DE JONGE. 

De 1vlinister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1917.) 

I September 1917. BESLUI'f, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 2fi Febru
ari 1903 (Staatsblad n°. 80), tot vaststelling 
van een.algemeenen maatregel van bestuur, · 
als bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 118 
der Beroepswet en tot regeling der ver
goeding voor reis- en verblijfkosten van 

leden-commissarissen en vun ambtenaren, 
die zich krachtens die wet voor plaat~elijk 
onderzoek naar elders moeten begeven, 
zooals .dat bij de Koninklijke besluiten van 
1 Maart 1904 (Staafsb/ad n°. 54 ), van 
20 Juli 1904 (Sfaatsblad n°. 1%). van 
29 September 1908 •(Staatsblad no 306 en 
van 11 J uni 1917 (Staatsblad n•. 463) is 
gewijzigd. S. 579. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voord.rucht van O11ze Ministers van 
Justitie en van Waterstaat, van 27 Juli 1917, 
4de Afdeeling, n°. 587 en van 27 Juli 1917,. 
Afdeeling Arbeidersverzekering, n°. 1801; 

Overwegende dat het wenschelijk is wijlliging 
te brengen i.n Ons besluit van 26 l!'ebruari 
1903 (Staatsblad n°. 80) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 118 der 
BAroepswet en tot regeling der vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten van leden-commissaris
sen en van ambtenaren, die zich krachtens die 
wet voor plaatselijk onderzoek naar elders 
moeten begeven, zooals dat bij Onze besluiten 
van 1 1\-Iaart 1904 (Staatsblad n°. 54), van 20 
,Juli 1904 Staatsblad n°. 195), van 29 Septem
bei· 1908 (Staatsblad n °, 306) en van 11 J uni 
1917 (Staatsblad n•. 463) is gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1917, n°. 18): 

Gezien het nader rapport van On ZP voor
noemde Ministers van 2R Augustus 1917, 4de 
Afdeeling, n°. 507 en van 29 Augustus 1917, 
n•. 2013, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Aan artikel 12bis van Ons besluit van 26 
Februari UJ03 (Staatsblad n°. 80) ingevoegd bij 
Ons besluit van 20 Juli 1904 (Staatsblad n•. 
195), wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, 
te weten: 

,,Wanneer naar het oordeel van Onzen 
Minister van J ustitie daartoe billijkheidsgron
den aanwezig zijn, kan de terugvordering 
geheel ·of ten deele achterwege blijven." 

Dit • besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscowrant'. 
waarin het is geplaatst. 

Orize Ministers van Justitie en van Water
staat zijn belast, ieder voor zooveel hem aan
gaat, met de uitvoering van- dit besluit, het
welk gelijktijdig in bet Staatsblad en in de 
Btaatscourant zal warden geplaatst en waarvan 
-afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
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·van State en aan de Algemcene Re kenkamer. 
's-Gravenhage, den lsten September 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, ,B. ORT. 
De Minis/er van Waterstaaf, C. LELY. 

(U#geg. 7 Sept. 1917.) 

:1 Septembe,· 1917. BESLUil', houdende wijzi
ging van bet Koninklijk besluit van 
18 December 1874 (Staatsblad n°. 213), 
houdende voorscbriften omtrent de onder
werpen, bedoeld bij bet eerste lid van 
artikel 10 der wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 67), tot vailtstelling van 
eenige bepalingen ten aanzien der bere
kening, toeschatting, begrooting en beta ling 
van geregtskosten in strafzaken, waar.van 
de militaire regter kennis neemt, welke 
wet is gewijzigd door de wetten van 7 De
cember 1908 (Staatsblacl n°. 360), van 
31 October 1912 (Staatsblad n•. 337) en van 
23 Mei Hll 7 (Staatsblacl n•. 431) .. S. 580. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Justitie van 31 Juli 1917, 4• Afdeeling, n°. 562; 

Den· Raad van State geboord (advies van 
:21 Augustus 1917, n•. 14); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
· noemden Minister, van 29 Augustus 1917, 
.1 • Afdeeling C, n • .. 653 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig Arfikel. 

Het Koninklijk besluit van 18 December 1874 
:(Staafsblacl n°. 213), boudende voorscbriften 
omtrent de onderwerpen, bedoeld bij het eerste 
licl van artikel 10 der wet van 18 April 1874 

-(8/aatsblad n°. 67), tot vaststelling van eenige 
bepalingen ten :rnnzien der '!Jerekening, toe

·scbatting, begrooting en belaling van geregts
kosten in strafzaken, waarnm de militaire 
•regter kennis neemt, gewijzigd door de wetten 
van 7 December 1908 (Staafsblacl n°. 360), van 

:31 October i91:.l (Staatsblad n•. 337) en van 
-23 Mei 1917 (Staafsblacl n°. '431), ondergaat de 
'<navolge.ncle wijziging : 

In artikel 3 wordt in plaats van ,,Secretaris 
·bij den Zeekrijgsraad" gelezen : ,,fiscual bij 
-den Zeekrijgsraad". 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van clen tweeden dag na dien der dagteekening 

·van bet Staufsblad en van de Staafscoi,rant, 
·waarin bet is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
•uitvoering van dit hesluit, hetwelk gelijktijdig 
;•in het Staafsblad en in de Staatscourant zal 
·warden geplaatst en waarvan afschrift zal 

wnrden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den lsten September 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Juslitie, B. ORT. 
(Uitgeg. 5 Sept. 1917.) 

1 September 1917. BEsr.un, houdende wijzi
ging van bet Koninklijk besluit van den 
16den September 1905 (Btaatsbl~d n•. 270), 
tot vaststelling van een algemeenen:maat
regel va:r: bestuur, bedoeld in de artike
len 50 en 50b cler wet op bet N otarisambt, 
zooals dat is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 11 April 1906 (Staatsblacl n•. 63). 
S. 581. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Justitie, van 31,Tuli 1917, 4de Afdeeling, n°. 562; 

Overwegende clat het wenscbelijk is wijziging 
te brengen in Ons besluit van 16 September 1905 
(Staatsblacl n°. 270) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoelcl 
in de artikelen 50 en 50b der wet op het 
N otarisam bt, zooals dat is gewijzigd bij Ons 
Besluit van 11 April 1906 (Staafsblacl n °. 63); 

Den Raacl van State gehoord (aclvies van 
21 Augustus 1917, n•. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 29 Augustus 1917, 
lste Afdeeling C, n°. 653 ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
Eenig arfike/. 

Aan artikel 35 van Ons besluit van 16 Sep
tember 1905 (Staatsblacl n°. 270), zooals dat is 
gewijzigd bij Ons besluit van 11 April 1906 
(Staatsu/ad n°. 63), wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, te \Veten : 

,, Wanneer naar bet oordeel van Onzen Mi
nister van J ustitie daartoe billijkheidsgronden 
aanwezig zijn, kan de terugvordering gebeel 
of ten deele acbterwege blijven." 

Dit · besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na dien der dagteekening 
van het Siaatsblad en van de Staatscourant 
waarin bet is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met cle 
uitvoering van dit besluit, betwelk gelijktijdig 
in bet Slaatsblad en in de Sfaatscoitranf zal 
warden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den lsten September 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van ,fostitie, B. ORT. 
(Uif.qeg. 5 Sept. 1917.) 
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6 September 1917.. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid .en Handel,. 
aan de Burgemeesters der gemeenten be
treffende uitvoering Nood-Boschwet. 

. Op 6 dezer is in werking gctreden de Nood
Boschwet, welke mij de bevoegdheid geeft om 
in geval van oorlog of oorlogsgevaar:-

in het belang van de voorziening in de be-
. hoefte aan brandstoffen, mijnhoµt,. heipalen 

of werkhout, tot bewaring van het natuur
schoon of ter voorkoming van het vellen van 
onrijp hout, het vellen van bosschen en andere 
houtopstanden, geheel of gedeeltelijk, te ver
bieden of niet dan voorwaardelijk toe te staan 
(artikel 1); 

bosschen en andere houtopstanden, geheel 
of gedeeltelijk, onmiddellijk voor het Rijk of 
voor eene provincie of gemeente tegen scbade
loos·stelling te ontelgenen, om ter voorziening in 
de behoefte aan brandstoffen, mijnhout, heipalen 
of werkhout te worden geveld (artikel 2, 76 g). 

Het ligt in mijn voornemen om, voor de 
uitvoering der wet, onder leiding van den 
In specteur van het Staats bospb beheer te 
O trecbt, tijdelijk een afzonderlijken tak van 
dienst aan diens bureau in te stellen. 

Het zou mij aangenaam zijn, indien U tot 
bereiking van het beoogde doel wilde mede
werken door, ter kennis van het Staatsbosch
beheer (adres het Bureau van het Staatsbosch
beheer te Utrecht) te brengen de gevallen, 
w·aarin naar Uw oordeel een kapverbC>d zou 
behooren te worden uitgevaardigd. 

Wat de bewaring van het natuurschoon 
betreft, vestig ik er Uwe aandacht op, dat• · 
ten einde de uitvoeririg der wet niet onnoodig 
te bemoeilijken, alleen behooren opgegeven te 
worden die gevallen, waardoor eene bepaalde 
-0mgeving of streek, en dus een algemeen be
Iang zou worden getroffen. 

Ik maak U er voorts opmerkzaam op, dat 
thans-ter voorziening in de behoefte aan brand
stoffen voor eene gemeente ongeveld hout kan 
worden onteigend. 

Aan de ambtenaren van het Staatsbosch
beheer wordt opgedragen mij, na plaatselijke 
opneming en bespreking ,met U en de belang
hobbenden, omtrent elk kapverbod of iedere 
onteigening, onverschillig door wie zij worden 
uitgelokt, te adviseeren. Aanvankelijk ligt bet 
niet in mijne bedo·eling, een algemeen kapver
bod voor het geheele grondgebied des Rijks of 
voor een gedeelte daarvan uit te vaardigen. 
· Ik draag U ten slotte op, om, zoodra 0 

voor een bepaald geval een ingevuld formulier 
wordt verstrekt: 

1917. 

a. het kapverbod, bedoeld in art. 1 der wet, 
te leggen; 

b. de onteigening, bedoeld in art. 2 der-wet · 
(art. 76g der Onteigeningswet) te verrichten . 

De in verband met het kapverbod of de 
onteigening te verrichten publicatien en uit
reikingen alsmede de aanvr·agen tot benoeming 
van deskundigen waren mede door Uwe zorg 
te geschieden. 

.Omtrent een en ander zal met U overleg 
worden gepleegd door de Ambtenaren van het 
Staatsboschbeheer, aan wie tevens wordt op
gedragen, U bij te staan en alle inlichtingen 
te verschaffen. · 

Uwe hulp bij de besprekingen met de be. 
langhebbenden zal in het bijzonder Worden op 
prijs gesteld. 

Ik meen mij van Uwe krachtige medewer
king in deze zaak van algemeen belang over
tuigd te kunnen houden. · 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. 

10 September 1917. . BEsui:;rT, betrefl'e.1de de 
opening • der gewone vergadering van de 
Staten-Generaal. S. 682. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 8 September 1917, n°. 127, Kabinet; 

Gezien de artikelen 100 eu 103 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten : 

de gewone zitting van de Staten-Generaal 
wordt cip Dinsdag 18 September 1917, des 
namiddags te een uur, in eene vereenigde 
vergadering der beide Kamers geopend door 
eene Commissie van Onzentwege, waartoe 
worden benoemd Onze Ministers, Hoofden 
van Ministerieele Departementen. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering v~n <lit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden · aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad 
van State, aan de Departementen van Algemeen 
·Bestuur en aan de Algemeene Rekenkamer en 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den !Oden September· 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg . . 11 Sept. 1917.) 

10 September 1917. BESLUIT, tot regeling vari. 
de wijze, .waarop de zekerheid bedoe]d 
in artikel 1, eerste lid, der wet van 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 436) wordt 'gesteld 
en opgeheven. S. 683: 

28 
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_WIJ .WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van. 9 Augustus 1917, n°. 156, 
Generale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 1, 2de lid, der wet van 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 436), tot het stellen van 
waarborgen, dat buitenlandsche verzekeraars 
de hun bij· de Successiewet opgelegde verplich
tingen zullen nakomen ; 

Den Raad van State gehoord (advies· van 
den 28sten Augustus 1917, n°. 25); 

.Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financien van den 7cien September 1917, 
no. 59, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonclen en verstaan : 
te bepalcn a.]s volgt : 

I. 
V"a n he t s t e I I en de r z eke r he id. 

§ I. Algemeene bepalingen. 
.Art. 1. De zekerheid, bedoeld in ar:tikel 1 

der wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 436), 
wordt ten behoeve van het Rijk gesteld op 
eene der volgende wijzen : 

a. door verpanding van eene geldsom ; 
b. door verpanding van eene vrije en onbe

zwaarde inschrijving in een -der Grootboeken 
van de Nationale Schuld ; 

c. door verpanding van effecten ; 
d. door. het verleenen van eerste hypotheek 

op hier te lande gelegen onroerende goederen. 
2. Elke zekerheid moet voor haar gebeele 

bedrag worden gesteld op eene der wijzen in 
.het vorig artikel bedoeld. 

De verzekeraar geeft van de wijze, waarop 
hij de zekerheid wenscht te stellen, schriftelijk 
)l:ennis aan Onzen Minister van Financien. 

3. In de akte van zekerheidstelling wordt, 
behalve de overigens door Onzen Minister 
van Financien voorgeschreven bepalingen, de 
bepaling opgenomen, dat, bij gebreke van 
betaling van hetgeen ingevolge artikel 87 der 
Successiewet (Staatsblad 1917, n°. 236) van den 
verzekeraar kan gevorderd worden, Onze 
Minister van Financien onherroepelijk ge
machtigd is, zonder dat eene sommatie tot 
voldoening vereischt wordt, de vordering, met 
inbegrip van alle kosten, op het onderpand 
te verhalen. 

4, Alle kosten, ve:rbonden aan of voort
vloeiende uit het stellen en opheffen van zeker
heid als in dit besluit bedoeld en de in verband 
da.armede door Onzen Minister van Fin~ncien 
getroffen maatregelen komen ten laste van den 
verzekeraar, door of ten beboeve van wien de 
zekerheid is gesteld. · 

5. In geval de waardo van het onderpand 
is-gedaald beneden het volgens de onderstaande 
bepalingen in verband met artikel 1, lste lid, 
der wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 436) 
vereischte bedrag, geeft Onze Minister van 
Finanoien daarvan v66r het einde van • de 
maand Januari, aan de eerstvolgende publioatie 
als bedoeld in artikel 6, lste lid, dier wet, 
yoorafgaande, schriftelijk kennis aan den 
verzekeraar. • ;_Na ontvangst van deze kennis
geving is de verzekeraar verplioht zorg te 
dragen, dat de vereischte aanvulling van het. 
ondcrpand v66r de zooeven bedoelde publicatie 
geschied. 

6. Onze Minister van Financien is bevoegd 
toe te staan, dat wijziging wordt gebracht. 
in de wijze, waarop de zekerheid is gesteld-. 

§ 2. Van de verpanding van eene geldsom. 

7. De te verpa,nden geldsom wordt in 's Rijks 
Schatkist gestort, 

Zoolang de verzekeraar niet in gebreke 
blijft te voldoen aan de op hem rustende ver
plicbtingen, vergoedt het Rijk over de vorpande 
geldsom eene rente,. gelijk aan het wissel
disconto der Nederlandsche · Bank, doch in 
geen geval meer dan vier ten honderd 's jaars_ 
De rente wordt in twee lialfjaarlijksche ter
mijnen uitbetaald. 

§ 3. Van de verpanding van eene inschrijving in 
een der Grootboekm van de Nationale Schuld. 

8. Onze Minister van Financien stelt de 
verhouding vast tusschen het nominale· bedrag 
van de inschrijvingen. in de verschillende 
Grootboeken van de Nationale Schuld en het 
bedrag, wa.arvoor die inschrijvingen geacht 
worden waarborg te geven. Hij wijzigt die, 
verhouding zoo dikwijls hij zulks noodig acht. 

§ 4. Van de verpanding van effecten. 

-9. In pa.nd kunnen gegeven · worden de 
effecten, welke ingevolge de Ongevallenw.et 
1901 aa.n de Rijksverzekeringsbank in panel 
kunnen worden gegeven mits zij opgenomen 
zijn in de PrijS<'ourant van de Veroeniging 
voor den Effectenhandel te Amsterdam. 

10. De waarde der in pand te geven effecten 
wordt berekend naar een koers, welke voor de 
schuldbrieven van de Nationale Schuld vijftien 
ten honderd en voor de overige effecten dertig 
ten honderd lager is dan de koers, welke voor 
het betrokken fonds laatstelijk is genoteerd 
in de, in het vorig artikel bedoelde Prijscourant. 

11. De effecten worden door den verzekeraar 
ten name van het Rijk in open bewaargeving 
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gegeven liij een door Onzen Minister van Finan
cien aangewezen kantoor van de · Neder
Iandsche Bank. 

12. Zoolang de verzekeraar· niet in gebreke 
blijft te voldoen aan de op hem rustende ver
plichtingen, wor<i<Jn de verschenen coupons 
en dividendbewijzeu van de in pand gegeven 
effecten te zijner · beschikking gesteld. In 
het tegenovergestelde geval blijven die coupons 
en dividendbewijzen een dee! van het pand 
uitmaken. 

13. Onze Minister van Financien is bevoegd 
ruiling van in pand gegeven effecten tegen 
andere effecten toe te staan. 

§ 5. Van het verleenen van hypotheek. 

14. Bestaat bij Onzen Minister van Finan
cien tegen het· te verbinden onroerend goed 
aanvankelijk geen bezw_aar, dan gelast hij eene 
ta.xatie van dat goed door ten minste twee, 
door hem te benoemen · deskundigen. 

De aangeboden hypotheek worclt niet aange! 
nomen tenzij het- onroerend goed, volgens ·ae 
in het vorig lid bedoelde taxatie eene overwaarde 
bezit van ten minste veertig ten honderd. 

15. Onze Minister van Financien is bevoegd 
te alien tijde hertaxatie van het verbonden goed 
door ten minste twee, door hem benoemde 
deskundigen, te gelasten. 

II. 

Van het opheffen der gestelde 
z eke r he id. 

16. Ter verkrijging van de opheffing van 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit 
gestelde zekerheid wendt· de verzekeraar 
zich schriftelijk tot Onzen Minister van Fi
nancien. 

17. Behoudens het bepaalde in de artikelen 
6 en 13 van dit besluit, verleent Onze Minister 
van Financi/in zijn medewerking tot de ge
vraagde opheffing niet tenz:ij te zijnen genoegen 
is aangetoond, dat geene overeenkomsten van 
levensverzekering loopen, waaruit vo.or den 
verzekeraar ve·rplichtingen als bedoeld in artikel 
87 der Successiewet (Staatsblad 1917, n°. 236), 
kunnen voortvloeien. 

III. 
S I o t b e p a I i n g. 

18. Dit besluit treedt in werkii:ig op den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Financien is 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 I Oden September 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanmen, TREUB. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1917.) 

11 September 1917-.- BEsLurr, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 28 Juli 
1902 (Staatablad n°. 160), tot uitvoering van 
de artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 36 
en 36 der W oniI].gwet. S. 684. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onze Ministers van Jastitie en van Fi
nancien van 9 Mei 1917, n°. 4617, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen_, van 6 Juli 
1917, 2de afdeeling A, n°. 600 en van 11 Juli 
1917, n°. 163, afdeeling Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
14 Augustus 1917, n°. 80; 

Gelct op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Augustus 1917, 
n°. 10837, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; van ·5 September 1917, 2de afdeeling 
A, n°. 513 en van 7 September 1917, no. 77, 
afdeeling Generals Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Ons besluit van 28 Juli 1902 (Staata

blad n°. 160), gewijzigd bij Onze besluiten van 
10 November 1908 (Staatsblad n°. 274),' 6 No
vember 1906 (Staatsblad n°. 277). 28 Februari' 
1907 (Staatsblad n°. 60), 12 Februari 1913. 
(Staatsblad n°. 62), 31 Mei 1916 (Staatsblad 
n°. 227) en 2 October 1916 (Staatsblad n°. 416), 
wordt ·nader gewijzigd als volgt : 

Artikel 15d, wordt gewijzigd als volgt: 
,,dat de gemeente, zoolang het voorschot niet 

geheel is afgelost, met goedkeuring van Ge: 
deputeerde Staten, of bij weigering met Onze 
goedkeudng, het recht zal hebben alle bezit
tingen, met het voorschot verkregen, met de 
daarop · rustende Iasten en verplichtingen en 
alle schulden der vereeniging, vennoot~chap 
of· stichting, voor zoover die ten behoeve van 
die bezittingen 7.ijn gemaakt, gezamenlijk 
over te nemen tegen betaling van een bedrag, 
door Gedeputeerde Staten goedgekemd of.bij 
weigering door Ons vast te stellen, met dien 
verstande, dat boven bet voor de verwerving' 
of instandhouding van die ·bezittingen aange
wende deel van ·het eigen vermogen van de 
vereeniging, vennootschap of stichting slechts 

28* 
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eene billijke vergoeding voor noodzakelijke met 
den eigendomsovergang verband houdende 
kosten wordt uitgekeerd." 

Art. II. Dit besluit treedt in. werking met 
ingang van den tweeden dag na dlen der dag
teekening van het Scaafsblad en van de Sfaats
couranf waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Justitie en van Financi~n zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staafsblad en in de Staafscouranf 
geplaatst en in• afschrift aan den Raad van 
State gezonden zal worden. 

's-Gravenhage, den llden September 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staaf, Min. van Binnenl. Zaken, 
. CORT V. D. LINDEN, 

De Mini.•fer van Justitie, B. 0RT.

D~ Ministe~ van Financien, TRirnB. 
( Uifgeg. 6 Oct. 1917.) 

11 Sepfernber 1917. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging en aanvulling_van het bij Koninklijke 
besluiten van 11 Juli 1918 (Staafsblad 
no. 325) en 23 Maart 1916 (Staafsblad n°. 143) 
aange;ulde Koninklijke besluit van 30 J uni 
1909 (Staatsblad n°. 208), waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen 
van onderwijs of onderzoek, bedoeld in 
art. 125 der hooger-onderwijswet. S. 585. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 16 Augustus 1917, n°. 5!!94/3

, afdeeling 
Onderwijs ;- , 

Gelet op art. 125 der hooger-onderwijswet ;, 
Gezien Onze besluiten van 30 Juni 1909 

(6taatsblad n•. 208), 11 Juli 1918 (Staatsblad 
no. 325) en 23 Maart 1916 (Staatsblad n°. 143); 

Mede gezien het advies van den Senaat der 
Technische Hoogeschool te De(ft, van 4 April 
j.l. n°. 29; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 September 1917, n•. 12); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Septe_mber .1917, 
n°. 14824, afdeeling Onderwijs; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
In artikel 1 van Ons besluit van 30 Juni 

1909 (Staatsblad n°. 208), zooals dat sedert is 
gew/jzigd, worden na de zinsnede vermeld 
onder 3°., twee nieuwe zinsneden_ingevoegd, 
luidende als . volgt : 

4°. het getuigschrift van toelating tot de 
ecole polytechnique federale te Zurich ; 

5°. het getuigschrift van inrichtingen van 
onderwijs in Zwifserland, dat recht geeft om 
toegelaten te worden tot de examens aan de 
ecole polytechnique federale te Zurich. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Btaatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden September 1917 . 
. WILHELMINA. 

De Min. van Staal, Min. van_Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1917.) 

12 September 1917. BESLUIT, tot nadere 
wijz_iging van het Koninklijk besluit 
van 20 Januari 1913 (Staatsblad n°. 35), 
regelende de voonvaarden, waar~nder voor 
rekening _van anderen dan he_t Rijk aan 
's Rijks Munt kan warden gemunt, me
dailles knnnen worden geslagen en mnnt
stempels of medaillestempels kunnen 
worden vervaardigd. S. 586. 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Finanoien van 13 Augustus 1917, n°. 78, 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 4den September 1917, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van den lOden September 
1917, n°. 85, Generale Thesanrie; 

Habben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. In artikel 9 van Ons besluit van 
20 Januari 1913 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd 
bij Ons besluit van 6 Maart 1914 (Staatsblad 
no. 143), warden de woorden en oijfers: 
,,8-florijnstukken (Oostenrijk-Hongarije) 08995" 

vervangen door de woorden en oijfers : 
,,20-,,, en 10-Kronenstukken (Oostenrijk-Hon

garije) . • . . . . . . . . . . . 0,899 5" 

2. · Dit beslnit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Finanoien is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscaurant zal 
worden geplaatst en waarvan afsohrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den _September 1917. 
WILHELMINA. 

De Ministe_r van Financien, TREUB. 

, (Uitgeg. 21 Sept. 1917.) 
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12 September 1917. · BESLUIT houdende beslis· 
sing dat hij, die krachtAns vaste aanstelling 
jaarlijks gefungeerd heeft bij een· soepuit
deeling van het burgerlijk armbestuur, 
welke telken jare na afloop van den winter 
·werd opgeheven, zoodat hij zijne taak eerst 
weer opnam bij het begin van den vol
genden winter, voor de berekening van 
zijn pensioen slechts in aanmerking kan 
brengen den tijd, gedurende welken hij 
daadwerkelijk in functi_e is geweest. 

WrJ WILHELi.vIINA, ENZ. · 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van W. Koolhoven, gewezen opzichte·r in de 
soepkokerij van het burgerlijk armbestuur te 
Delft; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren· van 2 October 1916, 
no. 1; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Augustus 1917, n°. 245; 

·op cie voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 8 September 1917 n•. 107, af
deeling Pensioenen; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven den belang
hebbende met ingang van 1 J ariuari 1916 een 
jaarlijksch pensioe11 toe te kennen_ van f 37.
aanvoerende dat hij bij besluit van het Bur 
gerlijk• Armbestuur ·te Delft van 4 December 
1915 met ingang van 1 Januari 1916 eervol is 
ontslagen; dat hij, geboren 5 Met·1841, bij 
ontslag den leeftijd van 65 jaren had bereikt; 
dat zijn pensioensgrondslag van 1 October 1913 
tot en met 31 December 1915 f 57.10 en de 
gedurende de tijdvakken van 1 Januari 1911 
tot en met 31 December 1911, van 1 J anuari 
1912 tot en met 31 December 1912 en van 
1 Januari 1913 tot en met 30 September 1913 
genoten wedden onderscheidenlijk f 55.60. f 64 
en f 46 per jaar hebben bedragen, zoodat over
eenkomstig de beslissing betreffende de bereke
ning der in art. 8, l 8 lid der wet bedoelde 
middelsom, genomen bij Koniriklijk besluit van 
21 ,Juli_ 1914 n°. 40, een zestigste dee! van die 
middelsom ad f 56. 791 / 0 bedraagt f 0.94 79/120; 

dat de aanvrage is ingediend binnen ecn jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
werd verkregen; dat, vooropstellende dat uit 
de stukken blijkt dat hij van 1 December 1877 
af in vasten dienst der gemee.nte Delft is ge
weest, de vraag zal moeten worden beantwoord 
of aari het ·begrip ,,werkelijke dienst" in den 
zin· ·var:. de artt. 15a en 62 der Pensioenwet 

voor de gemeente-ambtenaren 1913 de betee• 
kenis behoort te worden toegekend van ,,daad
werkelijk in functi!') zijn"; dat die vraag ont
kennend behoort te worden beantwoord; dat 
er _toch, daargelaten dat geen enkel_ ambtenaar 
ooit doorloopend daad werkelijk fungeert, er ta! 
van betrekkingen zijn, waarin de titularissen, 
hetzij een gedeelte van het jaar onafgebroken,' 
hetzij regelmatig op bepaalde dagen per week 
of per maand daadwerkelijk hunne ambtsbezig
heden verrichten ; dat het stellig nimmer de 
bedoeling van den wetgever is geweest in der~ 
gelijke gevallen den diensttijd van vast aan
gestelde ambtenaren uitsluitend te berekenen 
over de tijdvakken, waarin daadwerkelijk arbeid 
werd gepraesteerd; dat ook art. 14 der Burger
lijke Pensioenwet, welk voorschrift mede ,,wer
kelijken dienst" eischt, nimmer in dien zin is
uitgelegd en toegepast ; dat, om slechts enkele
voorbeelden te noemen, de vast aangestelde
leeraren aan Burgeravondscholen en aan Land
bouwwintercusussen, die mede - en v6orzoover
bekend zonder uitzondering - slechts gedu
rende een cursus van ongeveer 8 maanden 
daadwerkelijk onderwijs geven, steeds geacht 
worden doorloopend in werkelijken dienst te 
zijn; dat aau de uitdrukking ,,tijd in werke
lijken dienst doorgebracht" steeds de beteekenis
is toegekend van. ,,tijd, gedurende welken de
ambtenaar ter beschikking van de Overheid 
heeft gestaan" ; dat het, in dien zin opgevat; 
niet aan twijfel onderhevig is dat een leeraar 
aan eene Burgeravondschool en ee_n onderwijzer
bij het herhalingsonderwijs steeds in werko~ 
lijken dienst zijn, ook dan wanneer zij gedu: 
rende een dee! van het jaar geen onderwijs 
geven ; dat immers, wanneer een gemeente
bestnur goedvindt buiten den cursus zulk een 
leeraar of onderwijzer ter bespreking van eenig 
onderwijsbelang te ontbieden, deze dan krach
tens zijn dienstverband gehouden is aan dien 
oproep t_e voldoen ; dat het voorts niet a~.ri 
twijfel onderhevig is dat de wedde in het al~ 
gemeen evenredig is aan den duur der arbeids
praestatie, die van den ambtenaar wordt ge
vorderd; dat, zoo men den diensttijd uitsluitend 
berekent over zooveel maanden "a!s de betrok
ken ambtenaar ieder jaar daadwerkelijk in 
functie was, daarvan het gevolg zou zijn dat 
een te laag pensioen werd toegekend ; dat, wan
neer - om deze bedoeling met een voorbeeld 
te verduidelijken -de diensttijd van een leeraar 
aan een landbouwwintercursus, wiens wedde 
- gelet op het feit dat die cursus 6 maanden 
duurt - slechts f 600 bedraagt, naar 6/12 van 
ieder jaar werd berekend, het pensioen · na 20 
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kalenderdienstjaren niet zou bedragen 20/60 X 
f 600 = f 200, maar slechts 20/2/60 x f 600 = 
f 100; dat, ware deze leeraar verbonden geweest 
aan een landbouwschool, welker curs us zich over 
het volle kalenderjaar uitstrekt, zijne wedde 
dan b.v. f 1200 zou hebben bedragen en .zijn 
pensioen 20/60 x f 1200 of f 400; dat bij ver
gelijking van de pensioensbedragen f JOO en 
f 400 blijkt dat de wijze van diensttijd-bereke
ning uitsluitend over de tijdvakken, waarin 
daadwerkelijk arbeid werd gepraesteerd, in bet 
gestelde voorbeeld gelijk staat met eene hal
veering van den over een jaar b2rekonden 
pensioensgrondslag (wedde); dat derhalve de 
naar verhoudin~ van den arbeidsduur reeds 
lagere wedde door de gewraakte wijze van 
diensttijdberekening andermaal zou worden ge
halveerd; dat de Pensioenraad meent dat nit 
art. 18, 1 e lid, der Pensioenwet voo~ de ge
meente-am btenaren 1913 (evenals uit art. 19, 
in verbaud met art. 22 der llurgerlijke Pen
sioenwet) voortvloeit, dat, waar de pensioens
grondslag wordt berekend naar bet bedrag der 
wedde, over een vol jaar berekend, daaruit 
logisch voortvloeit, dat ook de diensttijd van 
vast aangestelde ambtenaren slechts jaarsge
wijze in berekening kan :worden gebracht, in 
verband waarmede hij van oordeel is dat de 
diensttijd van den belanghebbende bedoeld in 
art. 15a der Pensioenwet · voor de gemeente
ambtenaren 1913 van 2 jaren en 3 maanden, 
vereenigd met den overigen, volgens art. 15b 
dier wet in aanmerking komenden dienst van 
35 jaren en 10 maanden, een tijdvak uitmaakt 
van 38 jaren en 1 maand en dat de belang
hebbende volgens de artt. 3a en 15a en b der 
wet recht heeft op een pensioen van f 36.05; 

dat Onze Minister van Financien zich met 
dit advies niet kan vereenigen en van oordeel 
is dat aan den belanghebben<le pensioen behoort 
te worden verleend over een diensttijd van 
9 jaren, 6 maanden en 16 dagen (de tijdvakken 
ingekocht krachtens zijne beschikking van 
21 Juli 1917, afd .. Pens. n°. 99, benevens bet. 
tijdvak van 15 tot en met 30 DeceJI)ber 1913 
en de tijdvakken van I Januari-15 Maart en 
15 tot en met 30 December van de jaren 1914 
en 1915), naar de in bet advies van den Pen
sioenraad genoemde middelsom tot een bedrag 
van f 10 per jaar, daarbij in hoofdzaak aan: 
voerende dat de belanghebbende jaarlijks ge
fungeerd heeft bij eene soepuitdeeling die 
telken jare na afloop van den winter werd 
opgeheven ; dat na de opheffing er voor hem 
als opzichter niets meer te doen viel ; dat de 
burgemeester van Delft uitdrukkelijk heeft 

verklaard dat hij na elke periode van 15 Decem
ber tot 15 Maart geen diensten als opzichter 
meer had te verrichten en dat hij zijne taak 
weer opneemt bij bet begin van de volgende 
periode ; dat zijne werkzaamheid als opzichter 
dus niet buiten die periode kon uitgaan ; dat 
het ophouden van de soepuitdeeling hem deed 
treden in een toestand van non-activiteit, die 
eerst met den aanvang van de volgende periode 
een einde nam ; dat, wordt een leeraar aan 
eene burgeravondschool of eeri leeraar aan een 
landbouwwintercursus - . op welke beide cate
gorieen van leeraren de Raad in zijn advies 
wijst - na afloop van elken cursus, gedurende 
welken hij onderwijs geeft, nonactief, hetgeen 
'lOOr hem geldt ook ten aanzien van den 
belanghebbende van toepassing is ; · dat Onze
Minister niet kan inzien dat de. diensten van 
ambtenaren, die gedurende een dee! vim bet 
jaar nonactief zijn, niet naar billijkheid met 
pensioen worden vcrgulden wanneer zij alleen 
over hun actieven diensttijd worden gepension
neerd ; dat, bestond er echter ten opzichte van 
zulke ambtenaren inderdaad eene minder juiste 
verhouding tusschen pensioensbedrag en dienst
praestatie, in dit bezwaar op andere wijze zou 
moeten worden voorzien dan door bij de pen
sioensberekening als diensttijd aan te nemi:,n. 
wat volgens de wet niet als zoodanig in aan
merking mag komen ; dat voor de meening 
van den Pensioenraad dat uit art. 18, eerste 
lid, der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren, krachtens hetwelk de pensioensgrondslag 
wordt gesteld op het bedrag der wedde berekend 
over een vol jaar, logisch volgt dat ook de 
diensttijd slechts. jaarsgewijze in berekening 
kan worden gebracht, naar het inzien van 
Onzen Minister geen goede grond bestaat ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
en het afwijkend gevoelen van Onzen Minister 
aan den belanghebbende waren medegedeeld, 
hij. zijn verlangen heeft te kennen gegeven dat 
daarover het gevoelen mocht worden ingewon
nen van de Afdeeling van den Raad .van State 
voor de Geschillen van Bestuur ; 

Overwegende : dat met Onzen Minister van 
Financien moet worden aangenomen dat aan 
den belanghebbende pensioen behoort te worden 

. verleend over een diensttijd van 9 jaren, 6 
maanden en 16 dagen naar de in het advies 
van den Pensioenraad genoemde middelsom 
tot een bedrag van f 10 per jaar ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en· verstaan : 
aan W. Koolhoven, gewezen opzichter in 
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de soepkokerij van bet burgerlijk armbestuur 
te. Delft, met ingang van 1 Januari 1916 een 
jaarlijksch pensioen te verleenen van f 10.-. 

Onze Minister v.an Financien is belast, enz. 
(W. v. d. B. A.) 

12 September 1917. MEDEDEELINGEN van den 
Oentralen Gezondbeidsraad betreffende be
waarplaatsen van lompen, beenderen.enz .. 
opgenomen in een schrijveri van den· Mi
nister van Staa:t, Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Oommissarissen der 
Koningin, onder n°. 11682, afd. V. A. 

In den Oentralen Gezondheidsraad is de vraag 
ter sprake gekomen, of en zoo ja, in hoeverre 
het mogelijk zou zijn, te komen tot eene rege
ling ingevolge waarvan hinder van lompen
en beenderenbewaarplaatsen tot een minimum 
wordt herleid en of en zoo ja, op welke wtjze 
meer dan tot heden overeenstemming gebracht 
zou kunnen worden in de voorwaarden, die 
worden verbonden aan vergunningen tot bet 
oprichten of hebben van kleine bewaarplaatsen 
van lompen, beenderen enz. 

Het .eerste punt, dat overwogen werd, is de 
vraag, of vaststelling van verordeningen op . 
grond van het bepaalde in artikel 4 der Hin
derwet ten opzichte van inrichtingen bestemd 
tot bewaring en verwerking van lompen en 
beenderen gewenscht is. 

Bij de beantwoording dezer vraag dient het 
volgende in het oog te worden gehouden. 

1.: Elk gezin heeft als het ware geregeld 
lompen en beenderen te !verkoopen; bet trans
port daarvan naar een ver .verwijderd punt 
kan, althans in groote. gemeenten, dagelijks 
niet geschieden. Zoude dus a(lne verordening 
als de bedoelde zich ook uitstrekken over de 
kleinere inrichtingen, die voor den dagelijk, 
schen inkoop in bet klein bestemd zijn, dan 
zouden de clandestiene bewaarplaatsjes ver• 
meerderen, die, doordat zij min of meer ver-· 
borgen zijn !Jn dientengevolge aan germ enkele 
voorwaarde~oldoen, veel meer hinder aanhunne 
omgeving veroorzaken dun behoorlijk ingerichte, 
aan bepaalde eischen. voldoende inrichtingen. 

2. Eene dergelijke verordening kari eigen
aardige bezwaren medebrengen voor de ge
meenten, waar industrieen gevestigd zijn, van 
welke lompensorteerderijen en inrichtingen tot 
verwerking van beenderen ·een onderdeel vor
men, zooals het geval is bij papierfabrieken 
en. fabrieken van lijm en beenzwart, welke. 
laatste zeker niet minder hinderlijk voor de 
omgeving zijn dan lompen- en beenderenbe
waarplaatsen. 

Desniettemin kan eene verordening, waarbij · 
eene bepaalde plaats of gedeelte der gemeent'e 
wordt aangewezen voor lompen- en beende
renbewaarplaatsen van min of meer belang• · 
rijken omvang, voor meni~e gemeente noodig 
zijn. 

Als zoodanige inrichtingen zouden dan :(D0e• 
ten worden beschouwd die, waarin meer dan 
1500 K.G. lompen en (of) 500 K.G. beenderen 
tegelijk aanwezig zijn. 

Bij de oprichting van de kleinere inrichtin
gen voor verkoop, bewaren en sorteeren behoo
ren - opdat de nog bestaande bezwaren tegen 

.de toelating daarvan in bebouwde kommen 
worden opgeheven - duidelijk omschreven, 
doeltreffende voorwaarden gesteld te worden. 

De ervaring heeft geleerd welke voorwaar
den in dezen voor toepassir:g geschikt zijn. 

Uit verschillende bepalingen, waarvan · de 
practijk de doelmatigheid heeft aangewezen, 
is het hierna volgende Schema samengest~ld, 
dat van nut kan zijn als richtsnoer bij .!J.et 
verleenen van HinderwetsvergunningAn door 
gemeentebesturen. Het spreekt van zelf, dat 
plaatselijke toestanden afwijkingen noodig of 
gewenscht kunnen maken. · 

Tot toelichting dier voorwaarden moge het 
volgende strekken. 

De verzamelplaatsen van beenderen, vooral 
van niet afgekookte beenderen, geven in het 
algemeen · den meesten hinder; deze wordt tot 

. een minimum herleid indien de beenderen 
niet te Jang en in behoorlijke kluizen be
waard worden. Een waarborg. daarvoor. wordt 
gevonden in de bepalingen, dat de kluis goed 
afgesloten en behoorlijk geventileerd is en op 
geregelde · tijdstippen geledigd moet worden. 

Met opzet is bier niet opgenomen eene.be
paling, dat behoorlijk en voldbend drink- en 
waschwater ten behoeve van het personeel 
aanwezig moet zijn, aangezien een dergelijke 
bepaling niet als voorwaarde k,m worden .ver
bo-gden aan eeue vergunning, die krachtens 
de Hinderwet wordt verleend. Het komt even
wel in aanmerking, de beschikbaarstelling er 
van zooveel mogelijk to bevorderen. Bij groo. 
tere inrichtingen %ijn . een schaftlokaal, een 
privaat en een urinoir. gewenscht. Ook ver
dient bet aanbeveling, dat de personen, die 
in bet bedrijf werkzaam zijn, gedurende. den 
ar beid een overkleed d ragen. 

Indien vrouwen en kinderen of meer dan 
10 perrnnen (na · de in werking treding van de 
betreffende bepaling der V eiligheidswet, zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd, 5 personen) in 
het bedrijf . :werkzaam . zijn, kan de Arbeids-
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ingpectie ten aanzien van deze ond11rwerpen 
d wingende voorschriften geven. 

Bepalingen omtrent het vervoer, het lossen 
en het laden, zoomede een verbod tot het in
en uitpakken van lompen en beenderen en het 
sorteeren of verwerken van lompen op den 
openbaren weg, knnnen bij politieverordening 
worden vastgesteld. 

:. voeren naar elders, moeten hiervoor vastge, 
stelde dagen, hoogstens een of twee in de week, 

· worden aangegeven. V oor het gewich t van de 
losse · Jompen is 1500 K.G. en voor de beende
ren 500 K.G. als maximum van. hetgeen tege
lijk aanwezig mag zijn, aan te nemen. 

Door het stellen van voorwaarden zal af
doende verbetering echter niet worden bereikt, 

.indien door de gemeentebesturen niet tevens 
een tijdig, krachtig en voortdurend toezicht 
op de inrichtingen wordt uitgeoefend. De 
aandacht dier besturen ware daarop, voor 

, zooveel noodig, te vestigen. 

SCHEMA van eenige voorwaarden, · welke 
krachtens de Hinderwet, al naar behoefte 
·zouden zijn te stellen bij het verleenen van 
vergunni.ng tot het oprichten, veranderen, 
of uitbreiden van kleinere inrichtingen, 
waarin lompen, beenderen en huiden wor
den ingezameld, bewaard ofvoor de eerste 
maal gesorteerd. 

A. Algemeene bepalingen. 

De ten inkoop aangeboden of uit de_inrich- _ 
.ting te vervoeren lompen, beenderen en der
gelijken moeten door den concessionaris binnen 
de inrichting worden in onivangst genomen, 

Indien de inrichting dient tot inkoopen, be
waren. en sorteeren van lompen zullen hiervoor 
verschillende ruimten moeten worden voorge
schreven. 

In het lokaal uitsluitend tot inkoop bestemd 
mogen geen lompen en beenderen bewaard of 
gesorteerd worden. 

De· lompen moeten binnen den daarvoor 
aangegegeven tijd in de daarvoor bestemde 
bakken verzameld zijn (bijv. tusschen des avonds 
9 uur en des morgens 7 uur). De beenderen 
en huiden moeten in de .voorgeschreven kluis 
worden geborgen. 

Behalve in de lokalen, -waarvoor de vergun
uing is verleend, mogen overigens nog in het 
perceel, noch op het daarbij behoorend open 
terrein, lompen, beenderen of andere dergelijke 
onaangename lucht verspreidende goederen aan
wezig zijn; ook niet om gesorteerd of verpakt 

·te worden. 
, Hoelang en tot welke hoeveelheden lompen 
en beenderen in de daarvoor bestemde bewaar
of opslagplaatsen mogen verzameld blijven, 
zal voor elke inrichting in verband met de 
ornliggende toestanden en het ter plaatse aan

' wezig zijn van ,;en gros" opslagplaatsen moeten 
-worden bepaald .. Voor de controle op het ver-

De hoeveelheid geperste en verpakte lompen 
kan dan in verband met de beschikbare loca
liteit nader worden vastgesteld (25000 K.G. 
als maximum). Ook ware te bepalen, dat de 
lompen en beenderen v66r een bepaald uur 
des avonds moeten worden weggevoerd. Op 
de dagen van vervoer naar elders, moet na dat 
vervoer tot algemeene reiniging van de lokalen, 
bakken en kluizen worden overgegaan. 

B. Inrichting van de lokalen. 

a. De vloe1·en. 
De vloeren van de tot bewaring en verwer

king van lompen of het bewaren van beenJe
ren, huiden, enz. bestemde lokalen benevens 
van de localiteiten, welke kunnen worden be, 
schouwd als deel uit te maken van de inrich
ting (kantoortjes, enz.) moeten zoodanig zijn 
sarnengesteld, dat de oppervlakte volkornen 
waterdicht en voldoende glad afgepleisterd is. 
De vloeren moeten onder zoodanige helling 
liggen, dat schrob- Rn spoelwater snel kan af
vloeien naar een verzamelput, die van een goed 
werkend stankscherm en van een rooster moet 

. voorzien zijn. 
b. De wanden. 

De wanden der onder a genoemde ruimte 
moeten behoorlijk waterdicht en glad worden 
afgepleisterd. Alle aansluitingen, ook die van 
de wanden aan de vloeren, rnoeten met ronde 
hoeken zijn bewerkt; in de. pleisterlaag een 
blauwe kleurstof te mengen met het oog op 
het verdrijven van de vliegen. 

c. Scheidin_qen. 
Scheidingsmuren tusschen localiteiten, be

stemd tot inkoop, bewaren of sorteeren van 
afval, moeten zijn van metselwerk, of van ge
wapend beton. 

d. Plafonds, enz. ·, 
De plafonds van de Iokalen rnoeten vlak en 

-glad zijn afgepleisterd en· met ronde hoeken 
aansluiten aan de wanden. 

e, Licht open-in gen en deuren. 
Alle openingen,_ welke in directe. verbinding 

staan met de buitenlucht, behalve de deuren, 
moeten voorzien zijn van metaalgaas, waarvan 
de mazen niet grooter mogen zijn dan 1½ Mm. 
in hBt vierkant; 

De vensters moeten van blauw, of blauw-
1 gemaakt glas voorzien zijn. 
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De deuren in de hoofdscheidingsmuren en 
· die, welke op de buitenlucht uitkomen, moeten 
van goed wcrkende drangveeren voorzien zijn. 

f. Kunetlicht en vuur. 
Indien het aanbrengen van kun.stlicht wordt 

toegestaan (wa~ meestal niet gewenscht is) 
moet dit zijn electrisch licht of gaslicht; het 
·laatste moet ontsteekbaar zijn door middel van 
een dagvlammetje en een kettinkje, terwijl 
het geheel met een kap van zwaar kopergaas 
met mazen van hoogstens 1 c. M. in het vier-

. kant moet afgesloten zijn. 
In de inrichting mag ter voorkoming van 

"brandgevaar niet worden gerookt; verwar
mingsinrichtingen moetcn zoodanig zijn inge
richt, dat zij geen gevaar voor brand kunnen 
opleveren. 

g. Waterleiding. 
Tot reiniging der lokalen en na te noemen 

· bakken en kluizen moet aanwezig zijn, indien 
· I).et pand· aan de waterleiding kan worden aan
. gesloten, minstens een op deze aangesloten 
kraan, waarop kan gesteld worden een slang 

-met straalpijp. 
h. Blauwe kleur tegen de vlieger .. 

Alie wanden, hout en ijzerwerken, waar dit 
mogelijk is, te kleuren of verven in blauwe kleur. 

i. Lompenbakken. 
De ingekochte of opgegaarde lompen (niet 

de verpakte en geperste) moeten worden ge
borgen in. bakken van steen of van gewapend 

·beton, waarvan ·de vloer en de wanden met 
waterdichte specie glad afgepleisterd zijn met 
rondA hoeken in de aansluitingen. Deze bak
ken moeten ± 1 M. breed, lang en · hoog zijn 
en. zooveel mogelijk tegen de wanden van de 
-lokalen zijn geplaatst. De vloeren moeten af
hellen naar in den voorwand met roosterwerk. 
afgesloten openingen. 

f, Bemderenbewaarplaafsen. 
Tot ·het verzamelen der beenderen moet in 

de inrichting aanwezig zijn een kast of kluis, 
·groot naar behoefte (d.:ich van eene oppervlakte 
· van niet minder dan 1 M. bij 1 M.), van 
steen of gewapend beton;- waarvan de vloer en 
-wanden met waterdichte specie glad zijn afge
·pleisterd; de vloer naar de deuropening afhel
lend te bewerken. 

In de·ze kluis ·aan te brengen: 
1. een luchtkoker met zuigkap ; 
2. een of meer uitneembare-± 0.20 M. boven 

den vloer gelegen horizontale roosters van 
staafijzer met staven niet verder dan 1¼ c.M. 
. uit elkaar ; 

3, een iiauw sluitende deur, samengesteld 
-van plaatijzer of- van hout,, versterkt en besla-

gen met plaatijzer, en voorzien aan de vloer
. zijde,. beneden roosterhoogte, van eene venti
latie-opening met een rooster van vliegendicht 
kopergaas ; · 

4. een beugel of boom, waarmede de deur 
klemdicht afgesloten kan worden. 

Indien '. huiden bewaard moeten worden en 
de inrichtingen niet groot zijn, kan dit geschie
den door een grootere hoogte te _geven aan de 

-beenderenkluis,_zoodat daarin alsdan aan vaste 
ijzeren stav:en boven de beenderen de huiden 
kunnen .worden opgehangen om evenals de 
beenderen eene opdroging te ondergaan. 

• Is in de inrichting geen beenderkluis aan
wezig en moeten toch huiden worden bewaard, 
dan moet, in den geest als voor de beenderen 
is aangegeven, een kluis met bovenstaven, 
doch zonder horizontaal onderrooster, worden 
voorgeschreven. 

C. Onderhoud. 
In de vergunning de voorwaarde op te 

nemen, dat de inrichting met de daarbij be
hoorende plaatsen, lokalen, bakken en kluizen 
voortdurend zindelijk en in behoorlijken staa,t 
moet worden onderhouden en dat de vloeren 
ten m\nste eenmaal in de 2 maanden wordeI! 
ontdaan van alle vuil en daarna met soda water 
of eene dergelijke reinigende vloeistofgereinigq. 

l' epalingen, welke bij .politiev.erordening 
zouden zijn vast te stellen. 

Bij politieverordening worde bepaald: 
1. dat niet verpakte of niet geperste lorn

pen of beenderen, b.v. tot een gewicht van 
± 5 K.G., niet mogen worden vervoerd dai:J 
in zindelijke, dichte, goed gesloten, linl).en of 
·katoenen zakken, trommels of buss·en of wel 
in goed gesloten wagens, waarvan de wanden 
aan de binnenzijde met zink of plaatijzer zijn 

. beslagen; 
2. dat verladen, en het daartoe verzamelen; 

sorteeren of op eenigerlei wijze bewerken v·an 
lompen, beenderen, huiden en dergelijke niet 
·mag plaats hebben op den openbaren weg of 
de straat of op binnenplaatsen, vanaf den 
publieken weg toegankelijk of zichtbaar; 

3. dat op bepaalde uren van den dag, bijv. 
van ·een uur na zonsopgang tot een uur v66r 
zonsondergang geen lompen of beenderen boven 
een hoeveelheid van 5 K.G. mogen worden 
vervoerd. 

Wenschelijk kan ook zijn te bepalen, dat zij, 
die zich met den iI1koop van vodden, lompei:l', 
enz. larigs· den openbaren weg onledig hou
-den, van een -kenteeken moeten zijn voorzien. 



1917 12/14 SEP 'J' EMBER. 442 

12/14 8eptemberl917. MrssrvE van de Ministers 
van Justitie en van .Binnenlandsche Zaken, 

aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende huwelijksbe
voegdheid van Belgen. 

In het rondschrijven onzer Ambtvoorgangers 
van 1/5 Nov.1909, l• Afd. B, no. 511/l1616B.B. 
betreffende huwelijksbevoegdheid van Belgen, 
werd tot U het verzoek gerich t te will en ter 
kennis brengen van burgemeesters · en ambte
naren van den burgerlijken stand in Uw gewest 
o. a. dat het aanbeveling zou verdienen, dat 
al!een, wanneer in verband met de overgelegde 
stukken twijfel mocht rijzen omtrent de huwe
!ijksbevoegdheid der Belgische partij(en), ter 
zake de overlegging zou worden gevorder,l van 
eene verklaring, af te geven ·door de Belgische 
Legatie te 's-Gravenbage. 

Nu heeft intusschen de Belgische Gezant de 
aandacbt er op gevestigd, dat de ambtenaren 
van den burgerlijken stand, te wier overstaan 
een huwelijk zal worden voltrokken tus~cben 
personen van wie een of beide de Belgische 

. nationaliteit bezitten, vrijwel · geregeld, onder 
toezending van de door belanghebbenden bijge
brachte bescheiden, zich tot hem wenden ter 
verkrijging van eene verklaring, als bedoeld in 
art. 4 van bet huwelijksverdrag. Onder waar
deerin'g van de zorg voor regelmaat, door deze 
ambtenaren betoond, merkt de Gezant op, dat 
in de meeate gevallen-de stukken volmaakt in 
orde zijn en dat, waar de vereischten van de 
Belgische wet bekend zijn bij de ambtenaren 
van den burgerlijken stand, de afgifte van· het 
ambtelijk bewijsstuk van huwelijksbevoegdheid 
niet OJlmisbaar scbijnt. Voorts zijn de Be!gische 
consulaten in de gelegenheid, om in twijfel
gevallen gemelde ambtenaren voor te lichten 
nopens de waarde der bijgebrachte bescheiden. 
De Gezant zoude het mitsdien op prijs stellen, 
indien het geijkt gebruik van het ambtelijk be
wijsstuk werd beperkt tot de weinig voorko
mende gevallen, waarin de door de Belgische 
belanghebbenden.overgelegde stukken niet vol
doende .voorkomen of geen wezenlijk karakter 
van authenticiteit vertoonen. 

ln verband met bet voorafgaai;ide verdient 
het aanbeveling, dat de ambtenaren van den 
burgerlij)rnn .stand zich richten tot de consuls 
of consulaire agen_ten van Belgie ter bekoming 
van bedoelde verklaringen van huwelijksbe
voegdbeid en dit alle.en voor bet geval de hun 
overgelegde stukke11 onvoldoende voorkomen, 
om de huwelijksbevoegdheid der partij(en) aan 
te nemen, of geen wezenlijk karakter van autben, 
ticiteit vertoonen. Desnoodig kunnen de consuls 

en consulaire agenten van Belgie alsdan bij 
twijfel hunnerzijds zich wenden tot bet Belgi
sche Gezantschap. De Gezant is van oordeel, 
dat doze wijze van handelen niet zal verminde
ren- de waarborgen, geboden aan de Nederland
scbe ambtenaren van den burgerlijken stand, en 
daarnevens bet gevolg zal hebben, dat verlicbt 
wordt 'de taak van het Belgische Gezantschap, 
hetwelk nu dikwijls zich genoodzaakt ziet over 
dezelfde huwelijksaangelegenheden briefwisse
ling te onderbouden met de am btenaren van 
den burgerlijken stand, met de consuls en met 
de helanghebbenden. 

Hierbij worde opgernerkt, dat onverkort blijft 
de bevoegdheid der partijen, om ingevolge 
art. 129 van het Burgerlijk Wetboek de. al- of 
niet genoegzaamheid van overgelegde stukken 
en verklaringen te onderwerpen aan het oordeel 
der betrokken arrondissements,rechtbank. · In 
dit verband zij medegedeeld, dat een rechter
lijke beslissing in zake toelating tot de huwe
lijksvoltrekking op N ederlandsch territoir van 
een Belgisch onderdaan, die in gebreke was ten 

.aanzien van militaire verplichtingen, een ondera 
werp van gedachtenwisseling heeft uitgemaakt 
tusscben de Belgische en Nederlandscbe Regee
ringen. Eerstgenoemde Regeering berichtte, 
dat Zij te dien aanzien' gereedelijk zich ge
draagt aan de beslissingen van den Nederland
schen rechter, tot wiens bevoegdheid behoort 
de toepassing der wetten op het nationaal terri
toir. Bereids vroeger heeft de Minister van 
Buitenlandsche Zaken ten verzoeke van den 
Belgischen Gezant er de aandacht op gevestigd, 
dat in enkele gemeenten de ambtenaren van den 
burgerlijken stand geweigerd badden de huwe- · 
lijken van Belgische uitgewekenen te voltrek
ken op den enkelen grond, dat de aanstaande 
echtgenooten hier te lande geen woonplaats 
badden. Destijds zijn door tusscbenkorrist van 
de betrokken Procureurs-Generaal de arnbte
naren van den burgerlijken stand in dezer ressovt 
uitgenoodigd bij voorkomende gevallen belang
bebbenden er op te wijzen, dat zij- ingevolge de 
artikelen 75 en 76.vim bet .Burgerlijk Wetboek 
hunne woonplaats hier te lande kunnen vesti-
.gen. Uit hoofde der wenschelijkheid, dat onder 
de tegcnwoordige buitengewone omstandighe
den de N ederlandscbe administratie de uitge
wekenen zooveel: mogeliik ter wille zij, wordt 
deze a_angelegenheid in herinnering gebracbt. 

Wij veroorloven ons U we tusschenkomst in 
.te .. roepen, opdat . .in aansluiting aan bovenge
noemd rondschrijven van 1/5 November 1909, , 
de a~1btenaren van den .. burgerlijken stand in .. 
Uw gewest worden in kennis gesteld met bet 
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bovenstaande, ,ten einde daarmede naar omstan
digheden rekening te houden. Ook waren de 
genieentelijke· be~turen in Uw gewest htei;mede 
in kennis te stellen. (W. v:, d. B. A.) 

14 Se,ptember 1917. BESLUIT, houdende be-
slissing dat een raadsbesluit tot vestiging 
van een bouwverbod, waarover de gezond
heidscominissie niet heeft geadviseerd, niet 
voor goedkeuring vatbaar is, ook al heeft 
deze commissie advies uitgebracht over 
het voorafgaand raadsbesluit, waarop het 
bouwverbod steunt. 

WrJ :WILHELMIMA, ENZ. , 
Overwegende : dat de Raad der gemeente 

Hengelo, na ingewonnen advies van de ge
zondheidscommissie te Hengelo (0.) van 
24 April 1915, n°. 50, bij besluit van 26 April 
1915 grond heeft aangewezen, welke in de 
naaste toekomst is bestemd voor den aanleg 
van eene straat tusschen de Deldenerstraat en 
de Bornschestraat, aansluitende aan de Ma
doerastraat en de Bataviastraat te Hengelo ; 

dat de gemeenteraad daarop bij beBluiten 
van 15 Nov, 1915, nos. 4-7, verordeningen 
heeft vastgesteld houdende verbod tot bouwen 
of herbouwen op grond, welke krachtens eerst
gerioemd raadsbesluit in de naaste toekomst 
is bestemd voor. aanleg van eene straat·, daarbij 

-overwegende dat de bouwverboden in bet be~ 
lang van eene stelselmatige bebouwing wen
schelijk zijn, terwijl hij bij het nemen van deze 
besluiten nogmaals heeft gelet op het boven
genoemde advies der gezondheidscommissie ; 

dat Gedep. Staten bij besluit van 27 Maart 
1917, 3° afd. n°. 1457 /1410, aan de raadsbe
sluiten hunne goedkeuring hebben onthouden 
uit overweging dat in vorenbedoelde raads
besluiten sprake is van een advies der ge
zondheidscommissie d.d. 24 April l!Jl5 ; dat 
evenwel dit advies alleen betreft het ontwerp
stratenplan, terwijl volgens art. 6 der gezond
heidswet het betrekkelijk advies der gezond
heidscommissie dient te worden aangehaald, 
in dit geval derhalve een advies uitgebracht 
over het vestigen van bouwverboden die be
rusten op een vastgesteld stratenplan ; dat 
Gedep. Staten verder hebben overwogen dat 

-door het vestigen van enkele der bouwverboden 
de Hengelosche Electrische en Mechanische 
Apparatenfabriek op ernstige wijze wordt be
nac.eeld, zonder dat dit door de belangen eener 
stelselmatige bebouwing gevorderd· wordt; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende • dat B. en W. bij schrijven van 

: 29 Maart: 19]5 aan de gezoridheidscommissie 
om advies inzonden een stratenplan, waarop 
was geprojecteerd ,een. verbindingsweg tusschen 
de Deldenerstraat en de Bornschestraat, aan
sluitende [tan de Madoerastraat en de Batavia
straat, onder mededeeling dat ,het de bedoeling 
was overeenkomstig art. 27 der wonil).gwet een 
bouwverbod te leggen op de punten, waar 
deze ontworpen weg aansluit aan d.:l Deldener.
straat, Javastraat, Bataviastraat en Bornsche
straat, daar zoodoende, in verband met het 
bepaalde bij art. 2 der bouw- en woonver
.ordening, bouw op de .strook grond voor be
doelden weg bestemd, voorkomen werd ; dat 
de gezondheidscommissie bij schrijven van 
24 April 1915 aan B. en W. mededeelde, dat 
zij geen bezwaar had tegen de geprojecteerde 
wegen, voorzoover .deze eene verbinding be.
doelen van het stratennet benoorden de Del
denerstraat met de Bornschestraat, doch dat 
naar hare meening een weg van circa 20 M 
breedte, loopende van af de Dehlenerstraat, 
tegenover de nieuwe aangelegde i;traat van 
den Marskant, naar de Bornschestraat, een 
veel betere verbindingsweg zou zijn te noemen, 
in welken weg zou kunnen worden opgenomen 
de op het plan mede geprojecteerde weg van 
uit de richting der Celebesstraat, in welk geval 

. het laatste eind van dien geprojecteerden weg, 
loopende langs de -'alg. begraafplaats, zoude 
vervallen; dat het college van B. en W,, zich 
geheel met dit advies van de gezondheids-

' commissie kunnende ve~eenigen, het denkbeeld 
der commissie omtrent de te maken verbin
dingen tusschen de Deldenerstraat en de 
Bornscheskaat tot het zijne makende, dien
overeenkomstig een ge,vijzigd plan opmaakte, 
waarbij Je grond werd aangewezen, in de naaste 
toekomst bestemd . voor den aanleg van bes 
doelde straten, welk plan bij raadsbesluit van 
26 April 1915 werd vastgesteld ; .dat nu de 
bewering van Gedep. Staten, dat het in de 
besluiten· aan te halen ·advies der gezond
heidscommissie zou moeten zijn een advies, 
,,uitgebracht over het vestigen van bouwver
boden die berusten op een vastgesteld ~tra ten -
plan", naar 's Raads meaning geen steun vindt 
in het -bepaalde bij art. 6 der gezondheidswet, 
welk artikel slechts eischt, dat geen besluit of 
verordening betreffende de volkshuisvesting 
en andere met l'.!ame genoemde onderwerpen 
wordt vastgesteld, aangevuld, gewijzigd of 
ingetrokken dan na ingewonnen advies van de 
gezondheidscommissie, alsmede dat het ,,daarop 
betrckking hebbend ad vies van de gezondheids
commissie" in de besluiten wordt aangehaald ; 
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dat uit dien eisch niet volgt dat bet gevorderd 
advies omtrent het vaststellen van bouwver

·boden niet reeds zoude kunnen worden in: 
gewonnen op een tijdstip waarop het volgens 
art. 27 der woningwet te nemen voorafgaand 
raadsbesluit nog slechts in ontwerp bestaat ; 
dat · enkel de vraag van beteekenis is, of het 
aangehaald advies betrekking heeft op het 
onderwerp in het besluit geregeld ; dat dit in 
dezen het geval •is, daar -immers, blijkens het 
vorenstaande, het advies der gezondheidscom
·missie d.d. '24 April 1915, hetwelk werd uit
gebracht in antwoord op het hiervoren ge
noemd schrijven van B. en W. van 29 Maart 
1915, waarbij mededeeling werd gedaan van 
het voornemen om bouwverboden te, leggen, 
mede betrekking had op de raadsbesluiten tot 
oplegging der bouwverboden, al werd in dat 

·antwoord bedoeld pnnt niet aangeroerd ; 
0. : dat art. 6 der gezondheidswet bepaalt 

dat de besluiten en verordeningen van de ge
meenteraden betreffende o. m. de. volkshuis
vesting, niet worden vastgesteld dan na inge
wonnen advies van de gezondheidscommissie 
voor de gemeente ingesteld ; 

dat aan dit wetsvoorschrift niet is voldaan, 
-nu het gemeentebestuur bij het vaststellen der 
bouwverboden slechts rekening heeft gehoudeu 
.met een advies der gezondheidscommissie te 
Hengelo dat betrekking h!id op het ontwerp 
van bet stratenplan ; 

dat nu wel is W!lar bij de openbare be
bandeling der zaak voor de -Afdeeling van' 
den Raad van· State voor de Geschillen van 
Bestuur door den vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur is beweerd dat -nu B. en W. 
in bun schrijven aan de gezondbeidscommissie 
van 29 Maa,rt 1915 er op gewezen hebben dat 
·bet de bedoeling was op de in dat schrijven 
aangewezen punten van den verbindingsweg, 
over bet ontwerp waarvan het advies der ge-. 
zondheidscommissie werd ingewonnen, · een 
bouw,erbod te leggen en de gezondheidscom
missie in haar antwoord. van 24 April 1915 
verklaarde dat zij behoudens eenige opmer
kingen ,,geen bezwaren · had tegen de gepro

·worden verleend en dus de bezwareD" van de 
Hengelosche Electrische en Mechanische, Ap
paratenfabriek, tegen de bouwverboden inge
bracht, buiten onderzoek en beslissing kunnen 
blijven; 

Gezien de woningwet en. de gezondheidswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : · 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gern.-Stem·.; 

14 September 1917. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De Rec~tbank heeft door bij de waarde
bep!l,!ing der. te onteigenen perceelen te 
!etten op den prijs die bij verkoop qelijk
tijdig met een aan_qrenzend perceel zou kun
nen worden bedongen, niet rekening ge
houden met een mogelijkheid, die zou 
kunnen uitblijven, maar veeleer met aard 
en ligging van perceelen, die bij toevoeging 
aan een aangrenzend terrein van groote 
beteekenis worden. 

Feitelijke beslissing da_t een pP,rceel als 
aan den Hofwe_q ,qele_qen bouwterrein moet 
worden beschouwd. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter:, 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en Jhr. Rh. Feith. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, q.q., 
eischer tot cassatie van eeii ;onnis der Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van· 13 Juli 1917, · 
advocaat Mr. J. R. Thorbecke 

tegen: · 
Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, burgemees
ter van_ 's-Gravenhage, verweerder, advocaat 
Jhr.: Mr. W. M. de Brauw 

en tegen: 
D. en C. E. A. Senteur, c. s., medeverweerders, 
advocaat Mr. J. H. Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

jecteerde wegen" - die commissie geacht Als eerste cassatiemiddel is gesteld : ,,Schen~ 
moet worden · over de bouwverboden zich in ding en verkeerde toepassing van artt. 151 
goedkeurenden zin te hebben verklaard, maar Grondwet, 37, 40 Onteigenirigswet, door bij de· 
dat deze ver gaande strekking uit het aange- bepaling van de schadeloosstelling voor de 
haald schrijven der commissie, waarin alleen onteigening van de perceelen, kadastraal 
van• het ontworpen stratenplan wordt gewaagd, bekend gemeente 's-Gra venhage, Sectie · F 
en van de bouwverboden in het geheel geen. no. · 991, 992 (lees : 982), 984., 985 en 990 als 
sprake · is, niet mag worden afgeleid ·; I waarde dier perceelen te beschouwen den prijs 

dat reeds uit dezen hoofde aa~ de boven- welken·die percee]en kunnen bedingen als onder
genoemde raadsbesluiten goedkeurlng niet kan deelen van omliggende terreinen indien: • zij 
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tegelijk met die omliggende terreinen ten ver
koop komen, 
- ten onrechte omdat dit laatste is eene even

tualiteit waaromtrent niets vast~taat en welke 
niet bij de waardebepaling in aanmerking mag 
komen." 

De perceelen waarvan hier sprake is zijn 
kleine .stukken waarvan onteigening gevorderd 
wordt en gelegen temidden van een complex 
van grootere eigendommen. 

De Rechtbank te 's-Gravenhage betoogt nu 
in het vonnis waarvan beroep dat de waarde 
van dergelijke stukken gronl niet tepaald 
moet worden naar het tegenwoordige gebruik 
man dat zij moeten beschouwd worden als 
onderdeel van de omliggende terreinen ; en de 
waarde wordt in verband met de ligging 
bepaald; de Rechtbank neemt daarbij blijk-' 
baa" aan dat zij bepaald m,oet worden naar de 
voor de stukken te verwachten bestemming, 
vereeniging met het omliggende terrein door 
verkoop uit eene hand. 

Zoodanige waardeermg is van feitelijken aard 
en niet in strijd met de wet, daar niet eene 
eventualiteit, maar de natuurlijke bestemming, 
berustende op den om vang en de ligging, in 
rekening wordt gebracht. Zoo wordt ook 
geregeld ongestraft de natuurlijke bestemming 
als bouwterrein als waardefactor aangenomen. 

Eene tweede reden waarom de berekening 
van de waarde op den gemelden voet ongeoor
loofd zou zijn, wordt vermeld in het tweede 
cassatiemiddel : ,,Schanding of verkeerde toe
passing van artt. 151 Grondwet, 37, 40 Ont
eigeningswet, 28 van de Bouw- en Woningver
ordening voor de gemeente 's·-Gravenhage, 
vastgesteld 7 Mei 1906, goedgekeurd door Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland 25 Juni 
1906, door bij de bepaling van de waarde van 
de bovengemelde perceelen die perceelen te 
beschouwen als onderdeel van om,liggende 
terreinen en die waarde vast te stellen op dien 
prijs welke dat onderdeel naar zijne grootte kan 
t,edingen indien het tegelijk niet omliggend 
terrein ten verkoop komt, waarbij de Recntbank 
over het hoofd ziet dat niet slechts de grootte 
van een onderdeel van een terrein den prijs 
bepaalt maar oak bestaande bebouwing in ver
band met de bepaling van bovenaangehaalde 
bepPiing van de Bouw- en Woningverordening 
van 's-Gravenhage." 

Pe bij het middel aangehaalde verordening 
schrij~t voor dat bij bebouwing van terreinen 
een bepaeld gedeelte onbebouwd moet blijven, 
maar uit het vonnis blijkt niet dat hiermede 
geene rekening gehouden is ; en voorts staat 

geenszins vast dat bij eventueele nieuwe be
bouwing juist de stukken waarover bet geding 
loopt afzonderlijk bebouwd zouden moeten 
worden en dus op elk-daarvan in bet bijzonder 
een bouwverbod zou drukken. Aan het middel 
ontbreekt dus de feitelijke grondslag. 

• Het derde middel is : ,,Schending of vei:keerde 
toepassing van de artikelen -in middel 2 ge
noemd, doordat de Rechtbank voor het,perceel 
Sectie F n°. 1808 schadevergoeding toekent: 
a. ten onrechte rekening houdende met de 
ligging van den Hofweg hoewel zulks eerst het 
gev!l,[ zal zijn na vaststelling van de rooilijn_ 
van bet gebouw voor welks stichting onteigend 
wordt, en b. in dezelfde £out vervallende als in. 
middel 2 aangevoerd." 

Het vonnis zegt dat het sub b. omschrevene, 
d. i. bet hier bedoelde, grondstuk nit boofde 
van zijne ligging, ten opzichte van den Hofweg 
moet. worden beschouwd a)s bouwterrein aan 
genoemde straat: 

Of dit juist is of niet, of eene toekomstige 
rooilijn de beschouwing der Rechtbank onjuist 
zou doen · blijken, kan in cassatie niet worden 
onderzccht ; de Recrtbank geeft bier eene 
feitelijke besliss;ng, zoodat bet middel in zijn. 
ee~ste onderdeel niet tot cassati~ kan leiden. 
Trouwens, had de Pechtbank rekening gehou
den met eene rooilijn waarvan vooralsnog niets 
ten asnzien van plaats en richting. vaststaat, 
zij ·wu zeker gedaan bebben datgene wat door 
den eischer blijkens zijn eerste middel zoo_Z€'er 
wordt afgekeurd: rekenen met eene eventuPli
teit. 

Over bet tweede onderdeel 'wordt feitelijk 
beslist bij de beslissing over het tweede middel ; 
ik verwijs naar het daaromtrent aangevoerde. 

Ik ooncludeer tot• verwerping van het beroep 
·het veroordeeling van den eischer q.q. in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het aangevallen vonnis de 
Burgemeester van 's-Gravenhage ten behoeve 
van den Staat der Nederlanden tegen de 
gemeente 's-Gravenhage de onteigening heeft 
gevorderd van de ksdast,.2 le perceelen gemeente 
's-Gravenhage, Sectie F. n°. 991,- er£, groot 
34 c.A., n°. 982, er£ groot 6 c.A., n°. 984, er£ 
groat 20 c.A., een deel groat ± 7 c.A. van 
n°. 1808 en een deel, groot ± 2 c.A. van 
n°. 1728, .alle staande ten name van die ge
meente; 

dat de medeverweerders, bew~rende samen 
eigenaren te zijn .van bet deel van n°. 1728 
hebbe:ri. verzocht .in .bet geding te mogen tus-
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schenkoinen, welk verzoek niet is tegenge- .

1 

ceelen, die bij toevoeging aan een aangrenzend 
sproken ; terrein van groote beteekenis worden ; · . 

dat deze tot tusschenkomst zijn toegelaten 0., dat het tweede middel feitelijken grond-
en de onteigening van gemelde perceelen is slag mist, daar de Rechtbank bij de bepaling 
uitgesproken ; van de waarde niet e11kel de grootte in aan-

0., dat de Rechtbank in haar vonnis bij de merking neemt van de perceelen beschouwd 
bepaling der schadeloosstelling deze perceelen als onderdeelen van· terrein, waarvan het 
indeelt in de volgende drie groepen : overige gelijktijdig is verkocht, <loch daarbij 

a. de nummers 991, 982, 984, 985 en 990 ; zoowel met de grootte als met de ligging reke-
: b. het deel groot 7 c.A. van no. 1808 ; en ning houdt, waarbij met ,,grootte" kennelijk 

c. het deel groot 2 c.A. van n°. 1728 en, in die van het grondstuk als zoodanig is bedoeld, 
overeenstemming met het gevaelen der des- terwijl geenszins blijkt dat de Rechtbank, 
kundigen, de-waarde van de perceelen onder a., sprekende van de ligging, aan art. 28 van de 
uit kracht van het beginsel, dat de normale Bouw- en Woningverordening van de gemeente 
waarde van dergelijke grondstukken .moet 's-Gravenhage geen aandacht heeft geschonken; 
worden gevonden door ze te beschouwen als 0. ten aanzien van het derde ·middel, dat de 
onderdeel van omliggende terreinen en de Rechtbank feitelijk en derhalve in cassatie 
vraag te stellen, we!ke prijs voor het onderdeel o'naantastbaar beslist, dat het grondstuk in 
naar zijn grootte kan warden bedongen, indien geschil als aan den Hofweg gelegen bouwterrein 
het tegelijk met omliggend terrein ten verkoop moet warden beschouwd en in aansluiting aan 
komt, en in verband met him ligg,ng heeft het aordeel van de deskundigen alleen op deze 
bepaald op een totaal bedrag van f 7220; omstandigheid de bepaling der waarde doet 

de waarde voor het perceel under b., wijl het, steunen, zoadat ook aan dit middel in zijn 
uit hoofde van zijn Jigging ten opzichte van den beide deelen de feitelijke grondslag ontbreekt ; 
Hofweg, als bouwterrein moet worden be- 0.; dat mitsdien geen der middelen tot cas-
schouwd op f 2100 ; satie kan leiden ; 
· en die van het perceel onder c. op het doer de Verwerpt het beroep. (N .• J.) 

onteigenende partij aangeboden en de mede
verweerders aangenomen bedrag van een cent 15 
voor partijcn Senteur en een cent voor partij 
Schraagen; 

September 1917. BESLUIT, tot ·nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
15 October 1885 (Staatsblad n°. 187), 
houdende vaststelling van vaorschriften 
omtrent het vervoer, den in'., uit- en 
door,voer, verkoop en opslag van buskruit 
en andere ontplofbare stoffen. S. 587. 

0., dat de cischer ten aanzien van de bepa
ling der schadeloosstelling voor de perceelen 
onder a. en b. tegen het vonnis de volgende 
middelen van cassate heeft aangevoerd: (zie 
concl. proc.-gen.); 

0., dat de medeverweerders hebben verklaard 
zi_ch ten opzichte van deze middelen gaaf en 
onvoorwaardelijk te gedragen aan het oordeel 
van den Hoogen Raad ; 

· 0. wat betreft het eerste middel : 
dat bij de bepaling van de werkelijke waarde 

van eenig te onteigenen perceel alle omstandig
heden in aanmerking dienen te worden geno
men, die op den prijs van invloed kunnen 
zijn; 

dat mitsdien de Rechtbank door bij de 
waardebepaling van de perceelen onder a. te 
letten op .den prijs, die bij verkoop gelijktijdig 
met een aangrenzend terrein zou kunnen worden 
bedongen, geen der in het middel aangehaalde 
artikelen heeft geschonden of verkeerd toe
gepast; 

dat hier niet rekening wordt gehauden met 
een mogelijkheid, die zou Jrunnen uitblijven, 
maar veeleer met .den aard en ligging van per-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschclijk is het 

Koninklijk besluit va'l 15 Octo'Jer l885·(Staats-· 
blad n°. 187); houdende vaststelling van 
voarschriften omtrent het vervoer, den in-, 
uit- en doorvoer, verkoop en opslag van bus
kruit en andere ontplofbare stoffen, · zooals 
dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 10 October 1894 (Staatsblad n°. 162), van 
26 September 1896 (Staatsblad n°. 159), van 
15 Juni 1900 (Staat6blad n°. 107), van 6 Mei 
1905 (Staatsblad n°. 136), van 7 Maart 1907 
(Staatsblad n°. 69), en van 27 Juni 1912 (Staats
blad n°. 194) te wijzigen; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbauw, Nijverheid en Handel van 17 
Februari 1916, n°. 142, afd. Nijverheid; van 
Oorlog van 26 April 1916, IVde Afd., n°. 104; 
van Waterstaat van 11 Mei 1916, n°. 241, 
afdeeling Waterstaat; van Marine van 3 Juni 
1916, Bureau D, n°. 55; van Justitie van 
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19 Juni 1916, 2de Afdeeling A, n°. 645; van 
Financien van 22 Juni 1916, Afdeeling Invoer
rechten, n°. 149; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 26 Ap~il 
1884 (Staatsblad n°. 81); 

Den R.aad van State gehoord (advies van 1 
Augustus 1916, n°~ 33); 

Gezien · het nader rapport van Onze Minis
ters van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 8 Augustus 1917, n°. 5840, afdeeling 
Nijverheid ; van· Oorlog van 14 Augustus 
1917, IV de afd. n°. 157; van Waterstaat van 
20 Augustus 1917, La. H., afd. Waterstaat; 
van .Marine van 4 September 1917, afd. B, 
n°. · 57; van J11stitie van 10 September 1917, 
2de afd. A, n°, 594 en van Financien van 12 
September 1917, n°. 62, afd. Invoerrechten; 

Hebben goedgevimden en ver~taan : 
te bepalen a.ls volgt : 
In het Koninklijk besluit van 15 October 

1885 (Staatsblad n°. 187), laatstelijk gewijzigd 
bij-Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 (Staats
blad n°. 194), worden de in de artikelen I, II, 
!Ibis, III, IV, IVbis, V, Vbis, VI t/m XIX, 
XIXbis, XX en XXI omschreven wijzigingen 
aangebracht .. 

Art. I. In artikel_ 1, eerste lid, wordt in 
plaats van ,,Nitro-verbindingen.", gelezen: ,,or
ganische nitraten" en worden na ,,knalkwik
zilver - en andere knalsoorten en de daarmede 
vervaardigde preparaten" afzonderlijk genoemd : 
,,ontplofbare nitro-verbindingen". 

IL In _artikel 2, tweeden regel, wordt in 
plaa ts van ,,N itro-verbindingen", gelezen : ,,or
ganische nitraten". 

!Ibis. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
Door Ons kan van het verbod van vervoer 

in:het vorig artikel bedoeld, ten behoev-e van 
anderen ·dan het Rijk, op daartoe .gedaan ver
zoek, ontheffing worden verleend. 

III. § 1 van artikel 6 wordt gelezen.als volgt: 
1. Met zeeschepen, zoowel stoom- als zeil

schepen, is vervoer van ten hoogste 30,00() Kg. 
ontplofbare stof toegelaten. Heeft het ver
voer plaats met zeeschepen, geen openbare 
middelen tot het vervoer va~ personen zijnde, dan 
mogen de ontplofbare stoffen bovendeks geladen 
worden, mits aan door de bevoegde autori
tei ten te stellen eischen zal worden voldaan. 

Ontstekings- en -. detonatiemiddelen zullen 
steeds afgezonderq. ,v:an. d_e andere ontplofbare 
stoffen moeten worden geborgen. 

Indien de zeeschepen openbar.e middelen tot 
het vervoer van-personen zijn, mogen daarmede 
geene andere ontplofbare stoffen worden .ver
voerd .clan: 

-buskruit en munitien, waarin uitsluitend 
buskruit voorkomt; 

veiligheidskruitsoorten en 
nitro-verbindingen; 
en moeten de ondervolgende voorschriften 

worden nageleefd : · 
a. De ontplofbare stof moet benedendeks ge

laden worden in ruimten, welkedoorwaterdichte 
schotten van de andere lading afgesloten zijn 
en tevens · zooveel mogelijk verwijderd zij n van 
de machinekamer. en van de bewoonde gedeel
ten van bet schip. 

b. In de afgesl11ten ruimten moeten de met 
ontplofbare stoffen gevulde kisten en dergelijke 
z66danig gestapeld worden, dat zij niet kunnen 
verschuiven, schudden,. stooten, omkantelen 
of van de· bovenste lagen vallen en in. horizon
tale richting ten minste drie meter verwijderd 
zijn van de wanden van die ruimten, waarin 
steenkolen of andere, voor broeiing of brand 
vatbare, stoffen geladen zijn. 

c. Bij het verstapelen, laden· of lossen 
dezer ontplofbare stoffen moeten·de navolgende. 
voorzorgen worden toegepast, te weten : 

Tot de afgesloten ruimten, waarin ontplof
bare stoffen 15ewaard worden, mogen slechts 
vertrouwde en geschikte personen worden 
toegela ten. 

Alvorens de . afgesloten ruimten, waarin 
ontplofbare stoffen bezwaard worden, binnen 
te gaan, moeten schoenen van zeildoek of 
linnen met koezeemlederen of vilten zolen. 
worden aangetrokken, terwijl lucifers, rooktuig. 
metalen voorwerpen e.d. niet mogen worden 
medegenomen. 

. Mocht van den inhoud der kisten e.d. iets: 
gestort zijn, dan moet dit voorzicbtig worden 
opgeveegd, :verzameld en zoo spoedig mogelijk 
in volle zee overboord· geworpen worden. 

Het rerpla,.tsen va,n kisten u.d., 'i\elke me1r 
dan 25 /Kilogram wegen, moet door ten minste 
twee man geschieden. 

2. In afwijking van bet bepaalde in het 
voorgaande lid is in- en uitvoer van en naar 
het buitenland langs IJmuiden en Hoek vai. 
Holland van dynamiet en de veiligheidskruit
soorten, vermeld in artikel 1, met zeestoom
schepen en zeesleepschepen, geen openbare mid
delen tot vervoer van personen zijnde, toegela ten 
tot eene ma,-imum boeveelbeid van 120,000 
Kilogram, netto-gewicht, evenwel zonder direc
_te overlading in ecn antler zeescbip en met 
inachtneming van de navolgende bep%li'lgen: 

a. Hat tlynamiet en de hiervore 1 bedoeltle 
veiligheidskruitsoorten moeten benedendeks 
in die .zeeschepen worden iti.geladAn in een of 
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rneer l'lllmen en rnoete1 afgezonderd van elkan
der warden geborgen. 

b. Bevinden zich i 1 die l'lllrnen nog andere 
goederen, dan rnoeten de onder a bedoelde 
on tplofbare stoffen het bovenste deel der 
lading uitmaken. Laden van·deze ontplofbare 
stoffen in l'lllmen, waq,rin zicb licht ontvlam
bare of aan broeiing of aan zelfontbranding 
onderhevige stoffen bevinden, is verboden. 

c. Op de hiervorenbedoelde zeestoomschepen 
en zeesleepschepen is overig3ns van toepassing 
hetgeen in artikel 7 voor zeestoomschepen, met 
betrekking tot de lig- en overlaadplaatsen bij 
Buitenhuizen en aan de Oostpunt van Rozen
burg is bepaald. 

d. In- en uitvoer, q,ls b,doeld onder 2 dm-.er· 
paragraaf, is alleen toegelaten gedurende het 
tijdvak van 15 April tot 15 October. 

In § 2 van artikel 6, voorhatsten regel, 
wordt in plaats van ,,afg:escboten", gelezen: 
,,afgesloten". 

In § 3 van artikel 6, zesden regel, wordt in 
plaats van ,,der artikelen ·30 en 31", gelezen: 
,,der artikelen 30, 31 en 64, beboudens bet 
hieronder in di t artikel ·gestelde onder f. 

In § 3, e, van artikel 6 w:ordt in plaats van 
,, vrachtbrief", gelezen : ,,vrachtbrief of het 
cognossement". 

Aan § 3 van artikel 6 wordt bet navolgende 
toegevoegd : 

f . Met zeestoomscbepen, geen • openbare 
middelen tot vervoer van personen zijnde, zijn 
voor het vervoer, in deze paragraaf bedoeld, 
ook artikel 30, benevens artikel 7, niet van 
toepassing, indien de metaalpatronen voor 
bandvnurwapenen benedendeks geborgen war
den in eene ten genoegen van den Commandant· 
van bet Korps geleiders van ontplofbare stoffen 
beboorlijk ingericbte kruitkamer, welke in 
korten tijd onder water kan worden gezet. 

In artikel 6 wordt voorts opgenomen § 4, 
Juidende: 

De bepalingen van dit besluit zijn niet van 
toepassi Jg op bet vervoer van : 

a. tri 1itrotoluol met een stolpunt van 
± 80.5° 0.; 

b. trinitrotoluol met een stolpunt van 
74 tot 76° C. en 

c. zoogenaamd ,,vloeibaar trinitrotoluol", 
met zeescbepen in bet algemeen, wanneer 

deze stoffen benedendeks geladen worden in 
ruimten, welke door waterdichte schotten van 
de andere lading afsloten zijn en tevens zooveel 
mogelijk verwijderd zijn van de machinekamer 
en. van de bewoonde gedeelten van bet schip 
en wanneer daarbij de .voorwaarden, bedoeld 

in- artikel 11, onder 2, a, b en c van dit besluit 
warden in acbt genomen. 

Eindelijk wordt meergenoemd · artikel 6 
a9,1,gevuld met de §§ 5, 6 en 7, luidende: 

§ 5. Indien dit bij bet lade,,, lossen of · 
verstapelen van ontplofbare stoffen in- of uit 
zeescbepe11, als bedoeld in di t artikel, bepaald 
noodzakelijk is, mag gebruik warden gemaakt 
van: 

a. electriscb licbt ; 
b. electriscbe zaklantaarns ; 
c. veiligbeidslampen. 
§ 6. Onverminderd bet bepaalde in den 

leidraad betreffende de toepassing van elec
triciteit aan boord van schepen, als bedoeld in 
artikel 33 van bet Koninklijk besl~t van 22 
September 1909 (Staatsblad n°: 315), zooals 
dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
5 No,emb~r 1913 (Staatsblad n°. 407), moet bij 
bet gebl'lllk van electrisch licbt, hiervoren 
in § 5a van dit artikel vermeld, aan boord van 
zeescbepen bet volgende warden nagekomen: 

a. De verlicbting moet bij · voorkeur ge
schieden door lampen, welke zicb buiten de 
ruimten bevinden. Indien dit niet mogelijk 
is, mogen alleen warden gebezigd verphats
bare lampen, die door mi_ddel van eene losse 
leiding aan bet vaste leidingnet zijn aangeslo
ten: 

b. De verlicbting mag alleen gescbieden door 
gloeilampen; waarciiider verstaan v.orden· larn
pen, waarvan bet gloeilichaam lucbtdicbt van 
de omringende lucht is afgescbeiden. 

c. Bij g!)bruikmaking van gloeilampen in de 
ruimten moeten deze deugdelijk bwvestigd en 
opgehangen zijn. 

§ 7. • Bij bet gebruik van veiligbeidslampen, 
als bedoeld in § 5, c, van dit artikel, mag hierin 
alleen patent- of slaolie warden gebrand. Het. 
aansteken dezer lampen moet buiten de ruimten 
geschieden. 

IV. Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
• 1. I e bepalingen, vervat in Hoofdstuk II, 

§§ 2 en 3 en in de artikelen 44, 45, 46, 47 en 48, 
hen.evens in Hoo£dstuk III, zijn ,riet van toe
passing op bet vervoer in· beide ricbtingen van 
ontplofb9,re stoffen met zeestoomscbepen tus
schen de zee en · 

A. Buitenhuizen; 
B. de Oostpunt van Rozenburg; 
G. Amsterdam en Zaandam en 
D. Rotterdam, 
noch gedurende bet verblijf van die scbepen 

op die plaatsen zelve, onder voorwaarde even
wel, dat gedurende bet verblijf op de plaatsen 
genoemd onder 0. en D., en tijdens bet vervoer 
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t-qsschen die plaa tsen en de plaa tsen, bedoeld 
onderscheidenlijk antler A. en B.,· aan. de bij
zondere bepaiingen, betreffende de_ belading 
en de verpakking, vervat in de §§ 1 en 2 van ·dit 
artikel, benevens aan de Algemeene bepaiingen, 
vervat in § 3 van dit artikel, .wordt voldaan. 

2. Bij lading of lossing van ontplofbare 
stoffen in of uit zeestoomschepen op de plaatsen 
hiervoren antler A, B, 0 en D bedoeld, . of tus
schen deze plaatsen en de zee, moe.ten bovendi(m 
de voorschriften, betreffende . de vergunning 
v,tn Onzen Commissaris in de betrokken pro
vincie en het geleide,[worden in acht genomen. 

;,. De· geleiders mogen bij inlading van 
ontplofbare stoffen op de plaatsen, hiervoren 
onder A en B bedoeld, de schepen niet verlaten, 
v66rdat zij zich overtuigd hebben, dat alle 
toegangen tot die gedeelten, waarin de ontplof
bare stoffen ·geladen zijn, naar behooren · zijn 
gesloten en de schepen van die '!igpla~tsen· 
onderscheidenlijk 'in de richting van IJmuiden 
-0 i. n de richting van Baek van Holland naar 
zee vertrekken. · 

4. Valt het tijdstip van vertrek .van het 
zeeschip niet. binnen den termijn, door Onzen 
Commissaris in de betrokken provincie in de 
vergunning gesteid, dan is voor het !anger 
verblijf waakloon verschuldigd, overeenkom
stig bet door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel vast te stellen tarief. 

5. . De betrokken reederij is verplicht om 
.aan . hen, die zich als passagier aanmelden, 
-0f zich daartoe hebben laten inschrijven, van 
de voorgenomen verzending van ontplofbare 
.stoffen mededeeling te doen. . , 

6. De hiervoren bedoelde vrijstelling geldt 
voor Amsterdam, Zaandam en Rotterdam slecl).ts 
-voor zooveel betreft het vervoer enz. >'.an : 

a. buskruit en munitien, wa3:rin uitsiuite~d 
.buskruit voorkomt; 

b. slaghoedjes voor vuurwapenen,- voor 
projectielen en vo~r patroonhulzen (zoowel yoo; 
handv~urwapenen als voor geschut) ~n pat~oon: 
.hulzen (zoo~el voor handvuurwapenen als· voor 
geschut), .;,:oorzien van het ontstekingsmidde(;° 

c. slagkwik- (detonator-)- pijpjes; . . . 
d. veiligheidskruitsoorten, in hoofdzaak be: 

vattende ammoniaks~lpeter (met cif zond~r 
toevoeging van andere salpet~rsoorten) gemengd 
met organische nitro-ve!'bindingen, barsen.' of 
andere brandbare stoffen ;. het ammoniaksal
peter ~ag oak geheel, qoor an~ere salpet~r
:soorten vervangen zijn. 

Tot de hierbedoelde veiligheidskruitsoorten 
behooren o.a. ,,amnwn-cahiicit", . ,,cahiicit", 
,,poudre-Fatjer", ·,,titanit", enz. De beide· 
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eerstgenoemde veiligheidskrui t~oorten mo.eten, 
wat de samenstelling betreft, voldo~n aan het 
gestelde in artikel. 2 ; 

e. veiligheidslont (vuurkoord van Bickford); 
f. vuurwerk, bestaande uit geperst . meel: 

pulver, of uit dergeitike hoofdzakelijk uit 
salpeter, zwavel en koo\ bestaande mengsels; 
eveneens in gepersten toestand. 

§ 1. Belading. 

1. De hiervoren antler a, b, c, d en / vermelde· 
ontplofbare stoffen moeten benedendeks ge-· 
borgen warden en blijven in eene ten genoegen· 
van den Commandant van het Korps :geleiders 
van ontplofbare stoffen behoorlijk ingericihte 
kruitkamer, welke in korten -tijd· antler water 
kan warden gezet, terwijl, ten einde zulks te 
kunnen ui tvoeren, te alien tijde het person eel 
en ma terieelen destoom- of and.ere beweegkracht, 
door den voornoemden Commandant noodig 
geacht, beschikbaar moeteri zijn. 

2. De hiervoren antler e· vermelde veilig-
heidslont moet geborgen warden in eene'kruit
kamer, welke moet voldoen :aan de biervoren 
gestelde eischen, dan we! ben.edendeks in · een 
afzonderlijk ruim; dat, hetzij door schotten; 
hetzij door· haren kleeden ·-van de andere lading 
afgesloten is en tevens ·zooveel mogelijk ver~ 
wijderd is van:' de niacbinekamer en van bet 
bewoonde gedeelte van het schip. B.ij berging 
in een ruim moet de ·veiligheidslont z66danig 
warden geplaatst, dat zij spoedig kan warden 
gelost of over board geworpen, dan we! antler 
water kan warden gezet, ·een en antler ter· 
beoordeeling van den Commandant van het 
Korps geleiders van ontplofbare stoffim. 

3. Van de hiervoren onder a, b, c, d, e en ·t 
genoemde ontplofbare stoffcn mogen alleeri te 
zamen in de kruitkamer geladen warden : 

die vermeld antler a en ··e, 
die vermeld antler b en c en 
die vermeld antler e en f. 

§ 2. · Verpaklci'l},g, 

:De hiervoren antler a; b, c, d, e en f vermeld~ 
ontplo-fbare stof)'e~ moeten v~rpakt z-ijn als v~lgt: 

l. Buskruit en muniti~~ waa:fin uitsluitencl, 
buskrui~ voorkomt, moeten ,gepakt zijn in 
stevige iiouten of koperen kisten, stevige zinken 
bussen, tonnen of vaten, .die,· gehcel gevnld 
moe~en zijn en z66danig verpak( dat g':)en door-
stuiyen kan plaats hebben. . . . , 

2. Slaghoedjes voor . ~uunya pene:'l, v:oor 
projectielen' en voor patroonhulze~ (zoowel 
voor handvuurwapenen._ als '.v:oo~ .. gescl;111,t)_ 
~n p\J-troonhulzen (zoowel voor handvuurwape
nen als voor· ge~chut);_ v.oil:rzien -~,an. bet ontst~-

29 
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kingsmiddel, moeten zorgvuldig gepakt zijn 
in stevige kisten, tonnen of vaten. 

De overschietende ruimte in de kisten, tonnen 
of vaten moet z66danig met droog werk, stroo, 
papierafval of dergelijke, goed droge stoffen 
zijn aangevuld, dat bewcging der slaghoedjes 
of pa troonhulzen is uitgesloten. 

3. Slaglcwik- (detonator-) pijpjes moeten 
naast elkander, met de opening naar boven, 
verpakt zijn in stevige blikken doozen, waarvan 
elk niet meer da-i 100 stuks mag bevatten 
en z66danig, dat bewegen of verschuiven der 
pijpjes, zelfs bij stooten, niet mogelijk is. 

De ledige ruimte in en tusschen de pijpjes 
moet met droog zaagsel of een antler dergelijke 
zandvrije stof geheel opgevuld zijTJ.. Dit 
opvullen is ni,et noodzakelijk, wanneer de 
pijpjes zijn voorzion van eene inwcndige, de 
sas of lading volkomen afsluitende, schutcap
sule, waardoor zekerheid bestaa t, da t de sas 
of lading tijdens het vcrvoer niet kan losraken. 

De bodem en het deksel der blikkcn doozen 
moeten aan de binnenzijde met een stuk vilt 
of laken, de. binnenkant der zijwanden der 
dooz~n moet met bordpapier z66danig beklced 
zijn, dat eene onmiddellijke aanraking van de 
pijpjes met het blik uitgesloten is. 

De op deze wijze gevulde blikken doozen 
moeten elk z_66danig met een stevige strook 
papier ompl&kt zijn, dat daardoor het doksel 
z66 vast op den inhoud gedrukt wordt, dat bij 
het schudden geen geluid van losliggende 
p~jpjes te hooren is. Vijf van zulke blikken 
doozen moeten telkens in e-'n omslag van 
sterk pakpapior of in bordpapier tot een pakket 
vereenigd zijn. 

De pakketten moeten vervolgens in een 
stevige houten kist met eene wanddikte van 
ten minste 22 m.M. of in eeTJ. sterke blikken 
kist z66rla11ig zijn ingepakt, dat ruimtc tusschen 
de pakketten onderling en tusschen deze en de 
kistwanden zooveel mogelijk vermeden wordt. 
Ten einde hot uitpakken van de kisten te 
vergemakkelijken, zal ten minste een pakket in 
elke laag op z66da.,ige wijze met een stevigen 
band· moeten omwonden zijn, dat dit paklrnt 
met behnlp ~an dozen band gemakkelijk er nit 
genomen kan worden. 

R1 imten in de kist, die verschuiven van de 
p3,kketten ten gevolge zouden kunnen hebben, 
moeten zijn opgevuld met papiersnippers, 
stroo, hooi, wcrk, houtwol of krullen - alles 
volkomen droog -, hat deksJl moet er op ge
soldeerd zijn als de kist van blik is en ·met 
koperen of vertinde houtschroeven er op be
vestigd zijn, indien het een houten kist is. 

Deze kist, waarvan het deksel den inhoud 
z66danig moet vastdrukken, dat deze niet kan 
versohuiven, moet met bet deksel naar boven, 
verpakt ziju in eerJ.e tweede, stev:ige houten kist 
met eene waTJ.ddikte van teTJ. minste 25 m.l'YI. en 
gesloteumet koperen ofverti,1de ho1,tschroeveu. 

Ttsschen de binnen- en de huitenkisten 
moet overal eene ruimte zijn va,1 ten minste 
3 c.M., die met droog houtmeel of zaagsel 
stevig moet zijn opgevdd. 

Door doeltreffende maatregelen moet zeker
heid verkregen zijn, dat de tusschenrilimte ten 
gevolge van schokken gedurende he.t vervoer 
:iiet kan veraTJ.deren. 

Na het vastschroeven van het tweede 
deksel, 'moet di t de binnenkist z66da'lig vast
drukken, dat deze niet kan verschuiven. 

Het deksel van de buitenste kist moet van 
een etiquet voorzi~n zijn, waarop in duidelijk 
leesbare letters het opschrift : ,,Slagkwikpijpjes. 
Niet stooten." is aangebracht. 

Elke kist mag ten hoogste 20 K.G. knalkwik
zilverspringstof of eene, in werking daarmede 
overeenkomende, hoeveelheid van een antler 
springstofmengsel bevatten; kisten, waarvan 
bet gewicht meer dan 25 K.G. bedraagt, moeten 
voorzien zijn van handvatsels of lijsten, ten 
einde het hanteeren te vergemakkelijken. 

4. Veiligheidskruitsoorten moeten vervat zijn 
in pat'ronen met voor vocht ondoordringbare 
omhulsels; de patronen ·moeten verpakt zijn 
in stevige houten kisten met blikken, goed 
dichtgesoldeerde, binnenkisten of andere vol
komen waterdichte afsluitingen. 

De kisten moeten geheel gevuld zijn. 
De patronen mogen noch van· slagkwik- of 

detonatorpijpjes, noch van andere ontstekings
middelen voorzien zijn." 

5. Veiligheidslont moet in stevige houten 
kisten met blikken, goed dichtgesoldeerde, 
binnenkisten gepakt zijn, z66danig, dat de 
ruimte der emballage · geheel gevtild is: 

Veiligheidslont mag niet voorzien zijn van 
slagkwikpijpjes of andere ontstekingsmiddelen, 

6. Vuurwerk _moet gepakt zijn in papieren 
doozen of in papier en vervolgens in stevige 
houten kisten, die van binnen met stevig, 
taai papier beplakt zijn, zoodat doorstuiven 
niet mogelijk fa. 

De overschiatende ruimten iTJ. de kist0 n. moe
ten met droog werk, stroo, papierafval of der
gclijke, goed droge, stoffen zijn aangevuld. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

1. De overlading uit de spoorwegwagons 
in de zeeschepen moet zijn afgeloopen 'ui ter lijk 
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binnen 36 uren na aankomst van die wagons 
·, op het station, doch mag niet eerder geschieden 
dan 2 X 24 uren v66r het vertrek van het zee
schip. 

Kan aa,n die voorwaardc, om welke reden 
dan oak, niet warden volclaan, dan wordt de 
voor bedoelde overlading door Onzon Commis
sari s in de betrokken provinoie verleende 
vergunning onverwijld ingetrokken en moeten 
de hier bedoelde ontplofbare stoffen, zoodra de 
vereischte vergunning daarvoor door Onzen 
vorenbedoelden Commissaris zal zijn verleend, I 
aan het station warden overgeladen in vaar
tuigen (lichters, voorzien va,1 eeu vast dek) en 
daarmede warden overgebraoht naar de over
laadplaatsen, respectievelijk te Buitenhuizen 
en aan de Oqstpunt van Rozenbury. 

2. De weder voor dtvoer langs IJmuiden 
en de,i Hoek van Holland bestemde ontplof
bare stoffen (geladen h. binnenv<illendo schepen, 
die Am8terdam, Zaandam, Rotterdam of andere 
plaatsen zullen aandoen), welke respectievelijk 
te Buitenhuizen of aan de Oostpunt van Rozen, 
bury moeten worden overgeladen in de soort 
van vaartuigen, als bedoeld onder 1, tweede 
zinsnede, van deze paragraaf, alsmede de 
ontplofbare stoffen, welk op grand van het 
bepaalde onder 1 van deze paragraaf in vaar
tuigen, als hiervorenbedoeld, naar die overlaad
plaatsen moeten worden overgebracht, moeten 
op die overlaadplaatsen in de zeeschepen 
worden verladen en mogen niet naarAmsterdam, 
Zaandani, Rotterdam, of andere plaatsen met 
kleio1e vaartuigen in kleine hoeveelheden 
worden vervoerd. 

IVbis. Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
Behalve de personen, genoen:id in artikel 8 

der wet, zijn met het opsporen van de overtre
. dinge~ der bepalingen van die wet· en van di t 
beslui t belast de am btenaren en officieren, 
door Onzen Minister van Oorlog uit kracht van 
artikel 24 der ,,Hinderwet" aangewezen, 
alsmede de ambtenaren van den Rijkswater
staat, die van het loodswezen, die van de 
Scheepvaartinspeotie, de Commandant van het 
Korps geleiders van Ontplofbare · Staffen, de 
geleiders van ontplofbare stoffen, de opzieners 
en schippers van de visscherijpolitie op de 
Schelde en de Zeeuwsche Stroomen en de ha
venmeesters in dienst van het Rijk. 

V. Aan artikel 11 wordt het nav?lgende 
toegevoegd : 

2. Eveneens zijn de bepalingen van dit 
besluit niet van toepassing op het vervoer van : 

A. trinitrotoluol met een stolpunt van 
± 80.5° C. 

B. trinitrotoluol met een stolpunt ,van 74 
tot 76° C., en 

G. zoogenaamd ,,vloeibaar trinitrotoluol". 
Deze stoffen worden onder de ·navolgende 

voorwaarden ten _vervoer toegelaten: 
a. Zij moeten in sterke, dichte, goed gesloten 

houten pakmiddelen vast verpakt zijn ; de 
deksels mogen alleen met behulp van houtschroe
ven zijn vastgezet; in plaats van de houten 
emballage mogen ook zoogenaamde Amerikaan
schevaten (van geperst papier) gebezigd warden. 
Het vloeibare trinitrotoluol mag ook vervoerd 
warden in ijzeren vaten; deze moeten eene 
volledige afslui ting bezi tten, welke, in geval van 
brand, gemakkelijk door de uit het trinitroto
luol zich vormende.•gassen verbroken wordt. 

b. Dekisten en vaten moeten voorzien zijn van 
een opschrift, da t den inhoud duidelijk vermeldt. 

c. Op den vrachtbrief of het cognosse
ment moet door den afzender eene verklaring 
zijn gesteld, waaruit_blijkt, dat aan bovenstaan
de voorschriften is voldaan. Verder moet 
elke zending vergez!')ld zijn van een verklaring 
van een bij het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, of bij dat van Oorlog, 
of bij een der groote spoorwegondernemingen 
bekend scheikundige, inhoudende, dat de te 
vervoeren stof voldoet aan de daarvoor in dit 
artikel gestelde eischen. 

d. Het vervoer moet steeds in gesloten of goed 
overdekte voer- of vaartuigen plaats hebben. 

e. De genoemde goederen mogen noch met 
licht-ontvlambare goederen, noch met patronen, 
vuurwerk, ontplofbare ontstekingsmiddelen of 
lonten in eenzelfde voer- of vaartuig geladen 
warden. 

Vbis. Achter artikel 11 wordt opgenomen een 
artikel llbis, luidende als volgt : 

Art. llbis. Van de bepalingen van dit besluit 
kan, wanneer de belangen van het Rijk dit 
noodzakelijk maken, door Onzen Minister 
van Oorlog, van Marine, of van Landbouw, 
Nijverheid en Handel worden afgeweken. 

VI. Het eerste lid van artikel 12 wordt 
gelezen als volgt : 

De ontplofbare stoffen zijn stevig ingepakt 
in metalen kisten of bussen, of in houten kisten, 
tonnen of vaten. Deze voorwerpen moeten 
goed dicht en gesloten zijn. Aan de houten 
voorwerpen mogen geen ijzeren banden of 
beslag aanwezig zijn, behoudens het na volgende; 

Houten voorwerpen, bestemd voor het ver
voer van projectielen of andere niunitie (behalve 
kardoezen), alsmede voor het vervoer van 
veiligheidslont, mogen van ijzeren banden of 
ijzeren beslagvoorzien en metijzerenhoutschroe-

:lll" 
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, ven gesloten warden, mits ·zij niet ,met andere 
ontplofliaf~ -iit~ffen· warden saniengelad'?n;, 

Houten voorwerpen, waarin zich' bti.iS:kruit 
of 'bitr~-glyceri~e houdende stoffen bevi:nqen, 
rr{ogeri' alleei'i v~orzien zijn -van houten -n_agels 
of pennen, of wel :van verzonken koperen, mes
si~gen of _verzinkt ijzeren n,agels of schroeven. 

, -' Aan 'artikei -12 wordt als laatste' lid_ tb~ge-
vo:egd : -' . ' ' I • 

Pikrinezuur en nitro-verbindingen, die e'en 
-zuu~· karakter bezitten;·_~oeten· z66danig' ver
pakt zij~, dat ziJ niet ~et load ofand~re :ip.etalen 
in ·aanraking zijn of kunnen komen. 

, VII. Aan artikell3 warden eeirnieuwzesdelid 
·en een niei:tw·zevende lid toegevoegd, luidende,: 
. ' 6-. - Prikrinezuur mag slechts dan ver~o~rd 

-word~n, w~~~eer een bij de Departementen van 
Landbou\v, Nijverheid en Handel of .van Oorlog, 

-of bijeeri der'Spoorwegonderneniirigen ,bekend 
~cheikundigeop den vrachtbrief of het cognosse
men t "eene verlrlaring heeft gesteld, houdende da t 
het aa~g~boden pikrinezU:U:r niet gev!larlijk is. 

7: Load 'mag niet met pikrinezuur'in 'dezelfde 
a'fdeelirig ~an het vaartuig of in- hetzelfde 
v~erj;uig vervoerd worden.' Voer- of vaa~iiuigen, 

. die van binrien met lood iijri bekleed,' of daar
,µede geci.eh'. iijn, 'mog~~ voor ciit ·vervoerniet 
-gebezigd' wordeii. , - ' . . , • 
, . VIIL Artikel 14 wordt .gelezen als. volgt: 

Voorwerpen, die busk~iiit, munitien, vuur
werken of nitro-verbiridirigen inhouden; ·mogen 
-met;- inhoud' ten hoogste i3b Kilogram per 
-st~lr, ~oo~-iv'~rpel)-, die sbhie_tkatoen, -v~iligl)eids-
kruit 'of o~tstekingsmiddelen bevatten, mogen 
met inhciud teri. hoogste 90 Kilq7a:ni :p~r- _stuk 
en vo6rwerpen; die dynamietpatroneninhouden, 
mogen met _in~9ud ten_ hoog:ste _35 Kilograi:n 
wegen. _ _ , , , , _ _ . , 
. Kisten, waarvan ,het bruto-gewicht me.er dan 

·2~ J{ilogr~m'bedraagt, rilof'lten; teO: eind_ii bet_er 
'geha'._riteer(tf kunne~ worden, vooi:zien: zijn 
·van -sterke, -stevig aii.n de ".kisten· · bevestigde, 
'h~ndvatsels cif lijsteri. . . . , , , 
. -Kist~n en dergelijke, ' bevattende ge'viilde 
~eiiheidsproJectielen; mogen_ ·een bru.to-ge~oht 

.):ie~ben.·van meer dan 130 Kilogram, mits: elke 

. c-oili niet" meer. dan een· proj~otiel"inhoudt. 

. ''6e' h~perlrende bepalj.ngen vaii dit artikel 
zij~ , niet van toepassing' op het vervo~r ten 

.: behoeve ~an ''s Rijks dienst. . 
'", IX., Het e~rste lid, van"· artikel 17. wordt 
• g~i~~~ri als ,;olgt : · · _ 
-' '. V ~n" elk transport van oritplofbare stoffen 
'tl~cir ~i -ioor· rekening van he't Rijk wordt: d~or 

):i.'~ ~~itiire _autoriteit of <j.oor den ~fz~nder, 
mef~a~wijzi:ng:van 'den te volgen weg en_ van 

- }, • •• ' • )_ 0 • L' ; ••• ,:. _, • • ' ' • 

het tijdstip van binnenkomst in het Rijk _ of 
van den aanvang van het, vervcier, vqoraf 
kennis gegeven aan Onze Commissarissen in de 
betrokken provincien en aan de -bu;gemee_sters 
der betrokken gemeenten, door welke het_ ver
voer moet geschieden. 

X. ln het eerste lid van artikel 22 vervallen 
de woorden : ,,of waarvan ll.an hen mededeeling 
is gedaan". · , · · 

XI. Artikel 23 word,t gelezen als volgt : 
Aan de burgemeesters der in de artikelen 17 

en 22 bedoelde gemeenten wordt overgelaten, 
in het belang der open bare veiligheid de 'noodige 
voorzorgsmaatregelen t_e nemen, niet strijdig 
met de bepalingen van 'dit besluit, noch met de 
voorwaarden der vergunning. · · 

XII. Artik el 24, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: , 

Voor elk transport, onverschillig of het ·door 
· het Rijk of door anderen geschiedt, wordt het 
geleide van een of meer personen gevorderd. 

XIII. Aan artikel 26 wordt het navolgende 
· toegevoegd : 

Onder de in het vorige _lid bedoelde huis
vesting wordt verstaan : 

d. Voor , iederen 'g'eleider een behoorlij k · te 
bereiken verblijf, van_ ten minste 6 M3 ; bij la
dingen dynamiet 'en dergeliJke nitro-glyoerine 
bevattende stoffen moet bedoeld verblijf zijn 
gelegen bui te~ liet ruim, waarin de hierbedoe)de 
ontplofbare stoffen zijn geborgen. 

b: het verschaffen van deugdelijk nachtleger, 
bestaancle uit : voor iederen geieider 1 matras, 
1 hoofdkussen, t·en minste 2 wollen dekens en 
2 lake~s, een en antler van goede·hoedanigheid. 

Wanneer de binnenvaartuigen, geladen met 
. ontplofbare stoffen, iigplaats, nemen in de 
ki:-riithavens aan de OostpiJ,nt van Rozenburg of 
bij' B~itenhuizen, -ivordt de in: het · vorige · lid 
bedoelde huisvesting niet vereisoht. , , ' 
. . XIV. Artikel 28 ~ordt geleze:n als -iolgt : 

Op of in de ver_voermiddelen, · me~ ui tz6Me
ri:i:ig 'van de stoo~va~rtuigen, bedoeld in artikel 
6; § 2, mag gee~ vnur of' licht aanwe~ig zijn en 
mag niet. gerookt w~rd~n: ' 

·. -Dit verbo_d is niet· van toepa;sing op de 
seiri- en and'ere'lichte~; die ingevolge de· daa:r
orritrent bestaande voorschriften aan boord -cier 
.:aartuigen of aan de vo~~tuigen aamvezig 
m·oeten zijn. , · 

Deze lichten,' waartoe alleen raap-, 'patent
of slaolie, dan wel 'stearine-kaarsen gebezigd 
worden, mogen niet aan board van_ ,de vaai:

. tuigen of op de voertuigen'.. welke cie ontplof

. bare stoffen vervoeren, word~n , aangestoken of 
gebluscht: - , , . , 
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xv: Het tweede lid van artikel 30 wordt 
gelezen al~ volgt : . . . . 

O.µder _dit yerbod is niet begrepen het_ voor 
eigen . gebruik aan board aanwezige teer, en 
bij · tran~porten, ~ls bedoeld bij artike.). 6, zoo
mede bij het vervoer met motorrijtcigen, de 
benoodigdheden uitsluitend bestemd voor. de
bediening der machine. 

XVI. Aan het , slot van artikel 31 wci'rdt 
in plaats van ,,de artikelen 8 en 11", gelezen: 
,,de artikelen 8, _11 en 42bis". 

XVII. Tusschen de artikelen 42 en 43 wordt 
opgenomen een artikel 42bis, luidende als volgt: 

Art. 42bis. Onvermhiderd het bepaalde bij de 
Motor- en Rijwielwet, Staatsblad 1905, · n°. 69", 
laatstelijjr gewijzigd bij de wet van i's Juli 
HilO (Staatsblad n°. 237), en bij het ,,Motor- en 
Rijwielreglement, . Staatsblad , 1905, n°: 294", 
laatstelijk gewijzigd · bij Jfoninklijk besluit van 
15 December 1916 (Staatsblad n°. 532), _gelden 
voor het vervoer van ontplofbare stoffen met 
m~torrijtuigen de ~a volgende voorschriften : 

1. Ontplofbare stoffen kunnen met motor
rijtuigen warden vervoerd zoow;el op het rijtcig 
als. op niet meer dan ee;.; aanhangwagen. 

2. Ten opzichte van het vervoer van 
on tplofbare stoffen, als bedoeld in artikel -31, 
warden motorrijtcig en aanhangwag<'ln · als 
afzqnderlijke -voertuigen beschouwd. _ 

3. Ontpl~fbare stoffen, die nieer dan 6 % 
nitro-glyceri~e bevatten, als~ede ontstekings
middelen van ontplofbare stoffen (uitgezonderd 
lout) of zwart bu_skririt, mogen alieen in den' 
aanhangwagen· vcervoerd •wo~den, doch niet te 
za1nen. 
_ 4. Elk_ dier ,voertuigen moet, behalve van 

de witte vlag, vermeld i;.; artikel 36, voo~~ien 
:zijn . van een aau' b~i~e zijde;.; rood gekle;.;rd, 
goed zichtbaar geplaatst, bord van 0.50 M. 
in he't vierkant. . . ' ' . 

5. In de lantaa~I?-~ der voertcigen mogen niet 
anders dan stearine-kaarsen warden gel,>ezigd: 

6. Op de __ voertmgen mag geen vracht 
warden gelad~n, _ waarvan h_et gewicht iii.et 
inbegrip van dat der medegevoerde personen, 
grooter is dan he,t draagverm~ge;.;, waarvo_or de 
voertu_igen ziju· vervaardigd en dat er duidelijk 
zichtbaar op moet zijn vermelcl.. In geen geval 
,:;,;,,g. de ;,,1ci.us ber~kend~ b~la~ting pe;, voertnlg 
meer bedragen dan 3000 K. G. 

7. Behoudens het bepaalde in § 2 van 
H~ofdstuk II .moet in de verg~ing. w~rden 
yermeld het gewicht van de te. 0

hezige~ voe~
tcigen ·en van de daarop t~ faden .;,racht. _ . 

·. 8... Elk voertuig in:oet , voorzien zijn van 
ten minste twee handbluschtoestellen. van 

- ... :,-_-·-, •• 1 ,,, .J' 1: ;-
goede constructie, welke toeste_ll~T.1-.. voor .. on-.. 
mid!l,ellijk gebrcik gereqd, ge3;a.kket_ijk te 
bereiken en verzegeld moeten zijn. ' Bovendien 
behoort elk voertcig mede te voeren_ e.el!
gemakkelijk te bereiken reservoir,. bevatten.de 
te~ minste 25 lite_r water, b~nevins ~en 'mins~~ -
2. opvouwbare emmers. , , 

9. Bij het in- -~n uitladen vau' ~ntplofbare 
stoffen moet de motor afgesteid zijn. · · 

10. Het vullyn. of openen van het brand
stofreservoir 1!;1-0et z~~v~el r{,ogelijk biJ cbglicht 
geschieden en in alien gevalle_ - op grooten 
afstand van vuur of van open,-licht_; })et stor
ten van brandstof naast de' opening van· het 
reservoir moet warden vermedei:'t. ' Het'. vullen 
van het ,reservoir. _mag ,niet' plaats hebben 
tijdens het laden of lossen. van bet voertuig, ter; 
wiji het bijvullen, w~nu'eer het.voertcig geladen_ 
is, ~o~veei mogelijk ~oet w~rden voorl\:~me·I?-· 

ll. Tijdens ·het- vervoer mag nie.t met 
z~ogenaamden ,,~rijen uitlaat" ~~rden gereden. 
De inrichting, dienende ~totC opening van den 
uitlaat, moet ,verzegeid, zijn, . , _ ., . · 

12. Tijdens het vervoer · mag met geen 
gr~otere sn~lheid w~rden ger~d~n- dan 20 I{.M .. 

',. ' . . . 
per uur. . . . 

13. Elk moto;rijtuig. m~et, ()~ t; kunne~ 
warden gebezigd voor h~t vervoer va~ ontplof-, 
bare stoffep; _vo.lqoen a:an de volgende ,eis~hen 

a. Het onderstel., m9et- vervaardigd zijn 
van niet-brandbare materialen, .. 

b. De m~tor. met .carburator moet zich 
a,~n der{ ;oorkant v~n het n'iot~rrijtmg b~vinderi 
en va;;_ de laadrui.~te ge,scheiiden zijn door a.~: 

· zitpl~a t~ v~n -den b~stuurdcr. · · · · 
c.- Het- brandst6fre~erva'i~ ·moet exploisie

vrij zijn- en aangehecht onder: de zitplaats· van 
den bestu~rd~r of .aan.-d~ ~chterzijde van°

0

het 
rijtuig antler den wageIJ,bak. In .het laatste 
geval moet het_ re_syrV?ir .t~gen mecha:;;_1sche 
heschadiging beschermd zijn door het op _vol
d~ende hoogte bo~e;;_ den grand ~an te brengen 
en he~ te omge"?"en iii.et een o~hutsel ;an' _vol-
doende stevighe~d .. _ .. . _ . 

d. In _de brandstofa1,L_nvoerleidfng -~oet. e.en 
kraan aanwezig zij~,· die'l door de11._b!)stu1J.rder 
van het motorrijtuig yanaf. zijµ. zitp~aats ge
ma,kkelijk kan warden g\l~~ot.en.-. ,::,, . . . , 

e. _fu .d~ uitlaatleiding :moet zich ·een _ knal: 
pot be_vinden; !1,e uitla!J,tb_cis ,1:'<oElt door!ooperi 
tot aari het einde van den wagenbak. Ter 
hoogte van d~n kn~lpot' moet tegen· de ~nder
~ijde :van d\m wag()nbak een asbestpl_~at zijn 
aangebracht. . _ - ... -

/. De mot~r ·moet· voorzien zijn van een. 
snelheidsregelaar, die - verzegeld kan warden 
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en het overschrijden van een uursnelheid van 
20 K.l\-L autoinatisch belet. 

g'. Elk rijtuig moet voorzien zijn van een 
betrouwbaren snelheidsmeter van goede con
structie. 

h. Het motorrijtuig moet z66danig zijn 
ingericht, da t de bestuurder, alsmede het geleide, 
daarop eene behoorlijke zitplaats heeft, welke 
tegen regen is beschut 

i. Van uit de zitplag,tsen van het motor
rijtuig moet het, door middel van een raam of 
op andere wijze, voor den bestuurder en het 
geleide gemakkelijk zijn den geheelen wagen, 
en wanneer . met een aanhangwagen gereden 
wordt, ook dezen, te overzien. 

k. De wagenb~k moet van hout vervaardigd 
zijn, inwendig bekleed met plaatijzer. Tus
schen den houten wand en het plaatijzer 
moet een la.ag asbest zijn aangebracht. Voorts 
moet de wagenbak z66danig zijn ingericht, dat 
de lading zoo weinig mogelijk kan verschuiven. 
· l. · Het inotorrijtuig moet zeer goed afge

veerd 7ijn en massieve rubberbanden bezitten. 
m. De wagenbak moet geheel overdekt zijn. 
n. Het roode bord, bedoeld in punt 4 van 

dit artikel, moet verticaal geplaatst zijn, recht
hoekig op de lengteas van het rijtuig en stevig 
op of nabij het hoogste punt van het rijtuig 
bevestigd zijn. 

14. De aanhangwagen moet. z66danig aan 
het motorrijtuig gekoppeld zijn, dat het goed 
volgen onder alle omstandigheden verzekerd 
is, dat een niet-elastisch stooten va--i dea a:in
hangwagen niet kan voorli:omen en dat de kop
peling steeds snel kan worden verbroken. 

15. Op den aanhangwagen moet, behalve 
het geleide, een remmer aanwezig zijn. Deze 
personen moeten in de gelegenheid zijn om den 
aanhangwagen en het motorrijtuig te overzien, 
terwijl de remmer, door het geven van een 
luidklinkend signaal of op andere wijze, de 
aandacht van den bestuurder van het motor
rijtuig moet kunnen trekken. 

Voorts moeten bestuurder en re=er van 
nit hun zitplaatsen elkander kunnen zien. 

16. Voor den aanhangwagen gelden voorts 
de voorschriften, genoemd onder 13 van ·<lit 
artikel, sub a, h, k, l, m en n. 

17. Bij elk transport moet er dagelijks voor 
gezorgd worden, dat de motor, de onderdeelen, 
welke den motor omgeven, e,i het onderpautser 
worden ontdaan van verontreinigingen, te 
wijten aan het gebruik van smeerolie en brand
stof. De bestuurder is verplicht zorg te dragen, 
dat alle deelen, welke blootsta'l.n aan vervuiling 
door smeerolie of brandstof, in zindelijken 

toestand verkeeren en· dat alle reservoirs, buis
leidingen en toebehooren, waarin zich brind
stof bevindt, behoorlijk dicht zijn. Daartoe zal 
hij dagelijks deze deelen nagaan en de noodige 
herstellingen uitvoeren, of doen uitvoeren. 

18. De Commandant van bet Korps ge
eJders van ontplofb<tre stoffen kan, wanneer 
hij zulks noodig acht, technische voorlichting 
inroepen, of doen inroepen. 

19. Bij het in dit artikel bedoelde vervoer 
is artikel 37 niet van toepassing. 

XVIII. Het laatste lid van artikel 45 wordt 
gelezen als volgt : 

Op elk vaartuig zijn een of meer geleiders 
aanwezig. 

XIX. In artikel 56, eerste lid, wordt in 
plaats va'l ,,de artikelen 12, 13, 14, 15, 27 en 31," 
geleze'l : ,,de artikclen 12, 13, 14, eerste, 
tweede en vierde lid, 15, 27, 31, 35, 44 en 51" 
en wordt instede van de woorden : ,,met <lien 
verstande, dat" gelezeu: ,,met dien verstande, 
dat het gewicht van de in artikel 14, eerste 
lid, in de eerste plaats genoemde ontplofbare 
stoffen (buskruit, munitien, vuurwerken of 
nitro-verbincJingen) voor de to~passing van dit 
art,ilel, zonder de verpakking, slechts 100 K.G. 
mag bedragen, terwijl". 

Het woordje ,,dat" in den viercle regel van 
het eerste lid van artikel 56 vervalt. 

XIXbis. Het eerste lid van artikel 68 wordt 
gelezen als volgt : 

Voor het bewaren van ontplofba.re stoffen 
wordt de vergunning vereischt van het gemeen
tebestuur, overeenkomstig de ,,Hinderwet". 

XX. Aan artikel 71 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

Rijksmunitien voor hand- of vuistvuurwa• 
penen en mitrailleurs, zoomede springmidclelen 
tot vernieling van bruggen en andere kunst
werken, mogen in onbeperkte hoeveelheid tijde
lijk worden opgeslagen volgens de voorschriften 
door Onzen Miruster van Oorlog of van Marine 
te geven. 

XXI. Achter artikel 74 wordt opgenomen een 
artikel 74bis, luidende als volgt : 

74bis. Onverminderd bet bepaalde in art,ikel 
3vandit besluitis Onze Miruster van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bevoegd in bijzondere 
omstandigheden geheel of gedeeltelijk of voor
waardelijk vrijstelling viin een of meer bepa
lingen van di t besluit te verleenen. 

XXII. De tekst van het Koninklijk besluit 
van 15 October 1885 (Siaatsblad n°. 187), 
zooals het luidt na de daarin bij de Koninklijke 
besluiten van 10 October 1894 (Staatsblad n°. 
162), van 26 September 1896 (Staatsblad n°. 159), 
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van 15 Juni 1900 (Staatsblad n°. 107), van 6 Mei 
1905 (Staatsblad n°. 136), van 7 Maart 1907 
(Staatsblad n°. 69), van 27 Juni 1912 (Staats
blad n°. 194) en bij dit Koninklijk besluit ge
brachte wijzigingen, wordt op Onzen last in het 
}$taatsblad geplaatst in eene doorloopende 
genummerde reeks van in genummerde leden 
verdeelde artikelen met wijziging dienovereen
komstig van de aanhaling daarin ':"an artikelen, 
of gedeelten van artikelen. 

XXIII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van- den .tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaa tst. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
e11 Handel, van Oorlog, van Waterstaat, van 
Marine, van Justitie en van Financien zijn 
belast met 'de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in hetStaatsblad en in deStaats
courant zal worden geplaatst en aan den Raad 
van State in afschrift medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 15den September 1917. 
WILHELMINA. 

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

De 1Ylinister van Oorlog, DE JoNGE. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De Min. van 11Iarine, J. J. RAMBONNET. 

De 1"J!Iinister van Justitie, B., ORT. 
De JJfin. van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 6 Oct. 1917.) 

15 September 1917. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 l'Iaart 1904, 
houdende nieuwe bepalingen omtrent de 
ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11 September 1917, .n°. 114, af
deeling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. Artikel 84, lste lid, van Ons besluit 

van 30 Maart 1904, n°. 19, zooals dat bij latere 
besluiten is gewijzigd, wordt gelezen : 

De jaarlijksche bezoldiging van de kommiezen 
te water der 2de klasse bedraagt £400 en wordt 
verhoogd, na een diensttijd als kommies te 
water van: 

1 maand tot . f 570; 4 jaren tot .. f 630; 
8 jaren tot . f 660. 
Art. II. Dit besluit wordt geacht in werking 

te zijn getreden met 1 Juli 1917. 
Onze Miµister yan Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan de Algemeene Reken-
kamer. · · 

's-Gravenhage, den 15den September 1917: 
WlLHELMIN A. 

De Minister van Financiiin, TREUB, 

17 September 1917. BEBLUIT, tot vaststclling 
van het tijdstip van afsluiting der Staats
begrooting 'voor het dienstjaar 1915. s; 588. 

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

Oorlog en van Financien van 11 Septemb(lr 
1917, Kabinet Litt. IJ116 en van 12 September 
1917, no. 133, Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 1 dP.r Wet van 30 December 
1916 (Sfaatsblad n•. 565), tot verlenging van 
de termijuen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1915 en· de inzending der 
rekeningen; 

Rebben goedgevo!lden en verstaun: 
te bepalen, dat de Algemeene Rekenkamer 

de begrootingen over het dienstjaar 1916 in 
hare registers zal afsluiten op 31 December 1917. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in liet 
Sfaatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aun .de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den September 1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van Financien, TRll:UB. 

(Uifgeg. 21 Sept. 1917.) 

18 September 1917. BESLUIT, houdende be
paling van het tijdstip, waarop de ,,Kolo
niale invorderingswet 1917" in Nederland, 
Nederlandsch-Indii!, Suriname· en Oura~ao 
in werking zal treden. S. 689. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Kolonien, Onzen Minister 
van Financien en ·Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, van 7 
September 1917, 3de en lOde afdeeling n°. 19, 
van 11 September 1917, n°. 111, Directe Be
lastingen; en van 14 September 1917, n°. 7534, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 9 der wet van 4 Augustus 
1917 (Sfaatsblad n°. 507); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de ,,Koloniale invorderings- . 

wet 1917" in Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Su,·iname en , Cura(:ao in werking zal treden 
met ing·ang van 1 Maart 1918. 

Onze Ministers van .Kolonien, van Financien 
en van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
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zoo~eel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor-
a·en·· geplaatst. ,; . 

's-Gravenhage, den 18den Septemb.er 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De ,Min. van Staal, Min. ~•an Binnenl. Zaken, 
CORTV .. D. LINDEN:, 

(Uitgeg. 28 Sept. 1917;) 

is Septembe~ 1917. BESLUIT, houdende wijzi
ging vah het Koninklijk besluit vari 17 Oc
tober 1904 (Staatsblad n°. 236), waarbij 
aan ~a Maria Dartois, ~ls bestuurderesse 
van bet te Schimmert gevestigde zedelijk 
lichaam ;;Dochteren der Wijsheid", vergun
ning is verleerid. in d~ gemeeri.te Druten een 
gesticht voor idioten op 'te richten. S. 590. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 
S_taat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
15 September 1917, 11°. 11654, afdeeling Volks-~ 
gezondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsbla,d 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Habben goedgevondenen verstaan te bepalen: 
, Eenig 'artikel. 

Aan artikel 2 van Ons besluit van 17 October 
1904 (Staatsblad n°. 236) wo~dt na het eerste 
lid een nieuw, .t,veede lid toegevoegd, lui.dende 
als volgt·: 

,,Bovendien mogen in het. gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 December 1918, nog 
50 meisjes worden · verpleegd". 

Onze J\,finister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met .de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 18 September 1917. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Staat, Min. -vanBinnenl. Zaken, 
CORT y, D. LINDEN. 

(Uitgeg. 6 Oct. 1917.) 

20 Septemb; 1917. BESCHiimiNG van den Minis
ter van Laridbouw, ·Nijverheid en Handel 
tot uitvoering van het Koninklijk besluit 
van 5 September 1916 (Stiuitsblad no. 435). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 
· Gezien het Reglement voor de co~hiissien 

voor den havenarbeid (Koninklijk besluit van 
5 Se'pterilber '1916, Siaatsblad no. 435) ; 

Heeft goedgevon<leri : 
.. de tiavolgende bepalingen vast te stellen : 
. A' .. be: candidatenlijsten. bedoel'tl iri artik:el 

19 van bovenvermeld Reglement, moeten zijn 
ingericht als volgt : 

a. voor patroons-leden volgen·~ het bij deze 
beschikking gevoegde model I ; 

b. voor plaatsvervangende patroons-leden vol
gims het bij deze beschikking gevoegde model II; 

c. voor werklieden-leden volgens het bij 
deze beschikking gevoegde model III ; 

d. voor plaatsvervangende werklieden vol
gens het bij deze beschikking gevoegde model! V. 

B. De kaart, bevattende eene oproeping 
voor de stemming, als bedoeld in art. 29, 2de lid 
van dat .Reglement,'moet zijn ingericht als volgt: 

.a. voor de oproeping voor de.stemming 
ter verkiezing van patroons-leden' en plaats
vervangende patroons-leden volgens het bij 
deze besehikking gevongde moilel V; 

b. voor de oproeping voor de stemming ter 
verkiezing van werklieden-leden en plaatsver
vangende werklieden-leden volg1Jris het bi.i deze 
bescbikking gevoegde model VI ; 

met bepaling voorts, dat de onder a bedoelde 
kaarten ri:toeten zij~ gedrukt op blauw en die 
onder b bedoeld moeten zijn gedrukt ·op rood 
papier; 

C. De stembussen, bedoeld in art. 38 van. 
bovenbedoeld Reglement, moeten zijn ingericht 
overeenkomstig bet bepaalde in het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1897'(staat;blad n°. 69}, 
tot uitvoering van de Kieswet ; echter inag 
de lengte der gleuf in het deksel en mogen 
de afmetiugen der bussen zooveel grooter zijn, 
dan onderscheidenlijk_ in de artt. 5 en 6 van 
dat besluit is voorgeschreven; als met het oog op 
de grootte de~ stembiljetten noodig mocht zijn. 

D. De stembiljetten, bedoeld in art'. 41 van 
het Regleme~t voor de com~issien voor den 
bavenarbeid, moeten "zijii ingericht al~ volgt : 

a. voor de_ verkie~i~g van. patroons-leden 
volgens het bij deze bescliikking belioore~'de 
model VII ; . . . 

b._ voor de verkiezing van plaatsvervangeride 
patroons-leden volg~ns het bij deze bescbikking 
behoorende model VIII ; · 

c. vo_or de verkiezing van werklieden-leden 
volgens bet bij deze bescbikking beboorende 
model IX; . 

d. voor de v~rkimdng van plaatsvervangende 
werklieden:leden volgens het bij deze beschik: 
king behoorende model X ; · · 

met bepaling voorts, dat de kaarten onder 
a, b, c_ e~ d bedoeld, onde~scheidenli,ik, inoeten 
zijn gedrukt op bla,uw, op geei, op ·rood ·en 
op groei:i, ondoorzichtig papier, 

's Gravenbage, 20 September 19!'7. . 
De' Minister vo'ornoemd,'' iosTHUMA. 
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(Vo~rzijde.) . MODEL I. 

Commissie voor den Havenarbeid 'te . . 

..: . "' ~8 

CANDIDATENLIJST N°. . 1) 
VOOR 

PATR00NS-LEDEN .. 

]<'amilies ;.. ,,; Woonplaats .... -0 
C 8. 

-P- ;:I 
naaui. -0 "' 

~~ (Gemeente). 
A 

0NDERTEEKENINGEN. 2) 
W oonplaats. 

Hand
teekening. 

Naam 
en 

voorlettters .. 

(Voorzijde.), MODEL III. 

Comniissie voor den Havenarbeid te . . . 
CANDIDATENJ;,I,TST N° .... 1) 

VOOR 
WERKLIEDEN-LEDEN. 

l!'amilie
naaqi. 

W oonplaats. 
(Gemeente). 

· 0NDERTEEKENINGEN. 2) 

Hand
teekening.' 

Naam 
en 

voorletters. 

W oonplaats. 

Ge- I 
meente. Adres. 

(Voorzijde.) ·MoDEL iI.. 
Commissie voor den Havenarbeid te .... 

CANDIDATENLIJST N° •.. 1) 
VOOR . 

· PLAATSVERVANGENDE PATRQONS-LEDEN;. 

..: 
b.D a:>. Fami!ie'. ;.. "' Woonplaats .... 
'o 8 -0 "' > § -0 - (Gemeent_e)'. naam. >2 

0 

I I 
0NDERTEEKENINGEN. 2) 

Woonplaats 
.Hand

teekening.· .. 

(Vool'Zijde.) _MODEL. IV. 
·commissi11- voor den Havenarbeid ,te , ·. 

CANDIDATENLIJST N°. . . 1) 
VOOR 

PLAATSVERVANGENDE WERKL1EDEN°LEDEN. 

Familie
naam. 

: W oonplaats·: 
(Gemeente). 

ONDERTEEKENINGEN. 2) 

Hand
teekening. · 

N I W oonplaats 

voo~~:t:rs. lm:e:te.J Adr~s.:' 

· 1)' · Alleen in· te ·vullen door het hoofdstembure·au (art. i6 Reglement ·voor de Uommissien 
voor den Havena~beid). 

2) Naaui, vocirletters en· adres van alle onderteekenaars door deze paast hunne handteeke-
ning duidelijk in te vullen. · · · · · · · · · · · 

Achterzijde van elk der model_le~ 1:-nr. 
Reglement voor de dommissien voor den Bavenarbei_d. 
(K, B .. van 5 September 1916~ Staatsblad n°. 435.) 

Art. 15. 1. Op den voor de candidaatstelling bepaalden dag kunnen binnen de aangewezen 
tireri aim den voorzitter v·an het . hoofdstembureau in· "het lokaal van <lit bureau, of, in 
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de tot het gehied der commissie behoorende 
gemeenten, waar dat bureau niet is gevestigd, 
aan_ · den burgemeester, lijsten van candidaten 
w9rden overhandigd. De burgemeester Jevert 
de door hem ontvangen lijsten onverwijld in 
bij den voorzitter van het hoofdstembureau. 

2. Iedere lijst voor patroons-leden en plaats
vervangende pa~roons-leden wordt ondet
teekend door ten minste vijf, iedere lijst voor 
werklieden-leden en plaatsvervangende werk
lieden-leden door ten mioste vijftieo kiezers, 
bevoegd tot deelnemiog aan de verkiezing, 
waarvoor de inlevering geschiedt. Dezelfde 
kiezers mogen niet meer dan een lijst van 
leden en een lijst van plaatsvervangende leden 
voor dezelfde Commissie onderteekenen. 

3. De candidaten worden met vermelding 
van hunne voorletters en woonplaats op de 
lijsten geplaatst in de volgorde, waarin door 
de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt 
gegeven, 

4. Bij elke candidatenlijst wo,·dt overgelegd 
de schriftelijke verklaring van iederen daarop 
voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt in 
de plaats, hem op de lijst aaogewezen. Indien 
een candidaat op meer dan een candidatenlijst 
voorkomt, wordt teveos overgelegd zijne ver
klariog, in welke volgorde hij bij voorkeur 
verkozen verklaard wenscbt te worden. 

Art. 21. Ongeldig zijn de lijsten : 
a. die niet tijdig zijn ingeleverd ; 
b. ten aanzien waarvan niet voldaan is aan 

het bepaalde in bet tweede lid van artikel 15 ; 
'c.· wier vorm en inricbting afwijkt van het 

-daaromtrent krachtens artikel 17 door Onzen 
Minister vastgestelde. 

Art. 22. Het hoofdstembureau schrapt van 
de lijsten de candidaten: 

a. van wie niet is overgelegd eene verklaring, 
als bedoeld in het vierde lid van artikel 15 ; 

. b. die niet daarop zijn geplaatst met ver
melding van hunne voorletters en woonplaats. 

MODEL v. 
AAN 

TE 

No ...... van de kiezerslijst voor 
de patroons. van de Commissie voor · 
den havenarbeid te ............ · . 

(STEMDISTRICT •••••• ). 

OPROEPING 

voor de stemming ter verkiezing v_an ...... . 

patroons-leden en ....... plaatsvervangende 

patroons-leden voor de Commissie voor den 

ha~enarbeid te .. : ... , op .... dag, .•.. 19 ... 

Het stembureau houdt zitting in •....•.... 

tusscben ...... uur v.m. en ..... uur v.m. 
n.m. 11.n1. 

NB. Deze oproeping ~ede te brengen. 

Art. 128 Wetboek van Strafrecht. 
Hij, die opzettelijk zich voor een ander 

· uitgevende, aan · eene krachtens wettelijk 
voorschrift. uitgeschreven verkiezing deel
neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

Art. 29, 3• lid, Reglement voor de Commis
sien voor den bavenarbeid : 

Aan den tot deelneming aan de stemming 
bevoagden kiezer, die zijne kaart heeft ver
loren, of wien geen kaart is toegezonden, 
wordt op zijne aanvraag door of vanwege 
den burgemeester eene kaart uitgereikt, ruits 
bij voldoende van zijne identiteit doe blijken. 
Tot de uitreiking, bier bedoeld, is ook het 
stembureau bevoegd. · 

Vilor de· stemming wordt herinnerd aan het 
bepaalde in het l • lid van artikel 45 en in het 
2• ·en 3• lid van artikel 57 van bet Reglement 
voornoemd, luidende : 
Artikel 45, 1 • lid: 

De kiezer begeeft zich na ontvangst van 
het steinbiljet of de stembiljetten onverwijld 
naar een niet in gebruik genomen lessenaar 
en stemt aldaar door met potlood zwart te 
maken een wit stipje, geplaatst in een stem
blokje boven de candidatenlijst zijner keuze. 
Hij vouwt het biljet dicht naar de zijde, 
waarop de candidatenlijsten zijn aangewezen, 
eil_ begeeft zich daarmede onmiddellijk naar 
het stembureau. 

Artikel 57, 2• en 3• lid : 
Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten: 

waarop geen enkele lijst is aangegeven ; 
waarop meer dan een lijst is aangewezen ; 
waarop bijvoegiugen geplaatst zijn ; 
waarop eene lijst is aangewezen op eene 

andere wijze, dan is voorgescbreven bij 
artikel 45, 

en de stembiljetten, die eene aanduiding· 
van den kiezer bevatten, 

of die niet· voorzien zijn van den voorge
schreven stempel. 
Onder bijvoegingen worden niet begrepen 

punten, strepen, vlakken, nagelindrukken. 
vouwen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij 
deze blijkbaar opzettelijk zijn aangebracbt. 

MODEL VI. 

AAN 

TE 

No ...... van de kiezerslijl!t voor 
de havenarbeiders van de Commissie 
voor den havenarbeid te 

(STEM DISTRICT •••••• ). 

OPJ:WEPING 

voor de stemming ter verkiezing van : ..... . 
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werklieden-leden en ...... plaatsvervangende 

werklieden-leden voor de Oommissie voor den 

bavenarbeid te .....• , op .•.• dag, .... 19 .. . 

Het stembureau boudt zitting in ......... . 

... ······••··········· ······· ............ . 
tussschen ..... uur v.m. en ...•. uur v.m. 

n.m. n.m. 

NB. Deze oproeping mede te bren,qen. 

Art. 128 W etboek van Strafrecbt : 

Hij, die opzettelijk zicb voor een antler 
uitgevende, aan eene krachtens wettelijk 
voorschrift uitgescbreven verkiezing deel
neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten boogste een· jaar. 

Art. 29, 3e lid, Reglement voor de Uomniis-
sien voor den bavenarbeid : · 

Aan den tot deelneming aan de stemming 
bevoegden kiezer, die zijne !mart been ver
loren, of wien geen kaart is toegezonden, 
wordt op zijne aanvraag door of· vanwege 
den burgemeester eene kaart uitgereikt, mits 
bij voldoende van zijne identiteit doe blijken. 
Tot de uitreiking, bier bedoeld, is ook bet 
stembureau bevoegd. 

Voor de stemming wordt berinnerd aan bet 
bepaalde in bet 1 e lid van artikel 45 en in bet 
2e en· 3e lid van artikel 57 van bet Reglement 
voornoemd, luidende : 

Artikel 45, l 8 lid : 

D.e kiezer begeeft zicb na ontvangst van 
het stembiljet of de stembiljetten onverwijld 
naar oen niet in gebruik genomen lessenaar 
en stemt aldaar door met potlood zwart te 
maken een wit stipje, geplaatst in een stem
blokje boven de candidatenlijst zijner keuze. 
Hij vouwt bet biljet dicbt naar de zijde, 
waarop de candidatenlijsten zijn aangewezen, 
en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar 
bet stembureau. 

Artikel 57; 2• en 3• lid: 

Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten : 
waarop geen enkele lijst is aangegeven ; 
waarop meer dan een lijst is aangewezen ; 
waarop bijvoegingen geplaatst zijn ; 
waarop eene lijst is aangewezen op eene 

andere wijze, dan is voorgescbreven bij 
artikel 45, 

en de stembiljetten, die eene aanduiding 
van den kiezer bevatten, 

. of die ni_et voorzien zijn van den voorge
schreven stempel. 
Onder bijv'oegin·gen worden Iiiet begrepen 

punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, 
vouwen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij 
deze blijkbaar opzettelijk zijn aangebracbt. 
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22 September 1917. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljette]i 
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. 591. 

22 September 1917. BESLUlT, houdende verbod 
van uitvoer van gelatine. S. 592. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van gelatine te 
verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financi'e~ en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van H September 1917, 
Kabinet Litt. B118 ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1917, n°. 88); 
. Gezien het nader rapport van Onze. voor

noemde Mi~isters van 21 September.: 1917, 
Kabinet, Litt. w120 ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
· Eenig artikel. 

De uitvoer van gelatine is verb9d~n van.den 
dag der afkondiging van dit besluit. , 

Wij behouden Ons voor dit verbod tiJdelijk 
op te heffen of in qijzondere gevalle:i:J. daa~van 
ontheffing te dqen verleenen. 
· Onze Ministers van Oorlog,. van Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Han4el zijn 
hider VOO; zoo~eel bem betreft, pejast met de 
u,itvoering van dit bes! uit, dat in ii'et Staats
b'lad zal wor:den geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den ·Ra_ad van State. 

's-Gravenhage, den :.!2sten September 1917. 

WILHELMINA •. 

De Mi11ister ·van Oorlog, DE 0 lONGE. 

De Minister pa~ Financien, .TkEi:rn:. 
De Mi'i.. van Landbomo, Nifjverheia, en Handel, 

POSTHUMA. 
- . 

(Uitgeg_. 25 Sept. 1917,) 

· 24 September 19i7. MISSIVE van den Minister 
van J ustitfe aan de Commissarissen der 
Koningin · betreffende uitvoering van· de 
Huurcomm\ssiewet. 

Naar men mij mededeelt ZOU het slot van 
het tweede lid van art. 25 van het Koninklijk 
Besluifvan 26 Mei 1917 (Staatsblad no. 444),'tot 

vaststulling van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld bij art. 13 der Huurcommis, 
si~wet, _herhaal4Ellijk aanl_eidil!g geven t()t _mis~ 
verstand. Met het oog op het groot bela!}g 
cier . geirieenschap bif eeiie juiste toepassing 
dezer · w·et; waartoe, naar mij · voorkornt, -de 
Regeering het hare heeft bij te dragen, meen. 
ik, natuu~lijk o~der volledige erkenning cier 
vrijheid van handelen der huurcommissien, _d~ 
aandacht te moeten vestigen op de bedoeling 
van genoemde bepaling. U HoogEdelGestrec.ge 
zoude dan een afschrift van deze· aan de huur~ 
commissien in uwe provincie kunnen doen 
toekomen. 

Art. 4, derde lid, der wet schrijft voor, dat 
de verhuurder, teneinde goedkeuring van den 
hoogeren huurprijs te erlangen, aannemelijk 
heeft te maken, ,,dat d_e 'ho_ogere_ huuq:>rijs 
,,redelijk is in verband met de normale huur
,, waarde. op 1 J anuari 1916, v~rmeerderd met 
,,de. hoogere uitgaven_, die hij ter zake van de 
,,woning heeft te bestrijden."- Met ,,hoogere 
uitgaven" is bier klaarblijkelijk bedoeld: uit
ga:ven die h_ooger zijn dan_ die welke de nor
male huurwaarden_ ·op 1 Janu.ari 1916 bepa_al
den. In den algemeenen maatregel, die de
zelfde woorden bezigt, kan aan deze uitdruk
king geene andere beteek~nls worden toegekend; 
en de voorbeelden :v:an ·hoogere ·uitgaven, die 
aan het slot van het tweede lid van art. 25 
worden toegevoegd, leiden er ook allerminst 
toe, eene andere beteekenis aan te nemen. 8ij 
,,verhoogde hypotheekrente" treedt dit zeer 
duidelijk. aan het licht: is de normale huur
waarde van 1 Januari 1916 gegrondvest op 
eene hypotheekrente van 4½ pCt., dan zal, 
iridien deze r~n'.te tpt 5 pCt. of 5.½ _.pCt. stijgt, 
een overeenkomstig hoogere · huur billijk zijn. 
De uitdnikking ,,buitei:igewoon kostbare b.er
st~llingen" moet in he.tzelfde _licht wo-rd~n 
beschouwd; als de normale· huurw.aarde op 
genoemden · dag berekend wordt naar een jaar 
lijksch onderhoud van. b.v. f 50.-, -dan zal, 
als dit onderhoud f 60.- of ~~er iii: h<clt jaa~ 
blijkt te kosten, er .inderdaad ~prake zijn· van 
hoogere uitgaven in den zin der wet en van 
den algemeenen maatregel. Grond om slechts 
buitengeworie herstellingen, zooals het leggen 
~an een nieuw dak, het maken van n·ieuw'e 
riolen, als hoogere uitgaven ·a:an te merken, 
levert de uitdrukking niet, daar toch het woord 
,;buitengewoon" betrekking heeft op ,,kostbare" 
en niet op ,,herstellingen.". · CW. v. d. B .. A.) 
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· 8 Septembet 1917. BESLUIT, tot. vemieti
. ging van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Sittard van 23 Juli 1917, 
waarbij yerlof voor den verkoop van alco
holhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank is verleend. aan Dora Maria Ida 
Thissen aldaar. S. 593. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister· van 
St.1at, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
24 Augustus 1917, n° .. 10599, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen ; betreffende het 
besluit van Burg\)meester en Wethouders van 
Sittard van 23 Juli 1917, waarbij verlof voor 
.den verkoop van alcoholhoudenden drank 
anderen dan sterken drank is verleend aan 
Dora Maria Ida Thissen, aldaar ; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij 
art. 36, lste lid, 7° der Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235), het verlof geweigerd wordt, 
wanneer de verzoeker is de tusschen per soon voor 
iemand, die. verkeert in een der onder n°. 2 
genoemde gevallen en dat onder 2°, a onder 
andere .wordt genoemd het geval, dat de ver
zoeker binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
is veroordeeld wegens het' feit, omschreven in 
art:-50, lste lid, 7° van genoemde wet; 

dat binnen de laatste 5 jaren tweemaal is 
veroordeeld W{'gens bedoeld feit Mathieu 
Thissen, vader van Dora Maria Ida Thissen, 
zulks bij vonnissen van den k3:ntonrechter te 
Sittard, onderscheidenlijk van 29 December 1914 
en 2 Maart 1917, welke· vonnissen onh9rroepelijk 
zijn geworden; 

dat Burgemeester en Wethouders van Sittard 
bij besluit van 1 Juni 1917 op grond v~n deze 
veroordeelingen, krachtens art. 39 van de 
))rankwet, het aan Mathieu Thissen verleende 
, verlof hebben ingetrokken ; 

dat _Dora Maria Ida Thissen evenals vroeger 
inwoont bij haren vader, het l.,oofd van het 
gezin, dat het huis bewoont, waarvoor het ~erlof 
is ·gevraagd ; 

. dat de vader buitenshuis bij een kleermakers
. firma werkzaam is, zijne dochter de huishoude
lijke bezigheden verricht en de moede~ in de ~er
lofslocaliteit de klanten bedient; 
· dat · onder ·deze omstandigheden niet kan 
worden aangenomen, dat Dora Maria · Ida 
Thissen, uit eigen hoofde de zaak zal drij~~n, 
maar moet worden beschouwd te zijn de tus
schenpersoon voor haar vader·; 

dat Iiaar dus verlof is verleend in strijd met 
de wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
September 1917, n°. 24; , ·· 

Gezien het nader rapport v_an Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsch'e Zaken 
van 21 September 1917, n°. 11915, afdeeling 
Vol~gezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeest_er en 

Wethouders van: Sittard van 23 Juli 191.7 te 
vernietigen wegens strijd met. de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van <lit besluit, hetwelk 
in het Staatsbfad ·geplaatst en in afschrift aan 
den Ra~d van State medagedeeld zal worden. 

-'s-Gravenhage, den 28sten Septembe:r 1917. 
WILHELMINA. 

De Miuis_ter ·van Staat, 
JWinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT -V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 12 Oct. 1917). 

1 October 1917. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 19bis, sub 1, der wet tot rege, 
ling der. brievenposterij (St_aatsblad 1908, 
no. 316), laatstelijk gewijzigd 'bij de w~.t 
van den 29sten Juli · 1916 (Staatsblad 

· no. 342), (Instelling van een postcheq_ue 
en _qirodien.st.) 8. 594. 

WIJ WILHELMINA,. ENZ. 
Op de voordracht . van Onzen Ministe: . van 

Waterstaat van 30 Juli 1917, n°. M 25, af-
deeiing Posterijen en Telegrafie ; , 
· Den Raad van State :gehoord (advies van 
14 Augustus 19_17, n°. ·31); · 

Gelet op J:iet nader rapport van Onzen voor
melden Minister van 26 September 1917, 
no. M 36, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. in <lit besluit wordt verstaan· onder : 
postrekening : eene rekening bij den post

oheque- en girodienst ; 
· rekeninghouder : een persoon, ten wiens 

name eene postrekening i_s. geopend ; . 
directeur (zonder na.dere aandu1ding) : de 

directeur van den postcheque- en girodienst ; 
· directeur-generaal: de directeur-generaal der 

posterijen en telegrafie ; 
girobiljet :' een formulier tot overschrijving 

van eene postrekening op eene andere. 
2. Ieder die eene postrekening te zijnen 

name wenscht te zien geopend; geeft hiervan 
kennis aan het postkantoc:ir binnen welks kring 
hij woont, verstrekt de gegevens, welke daar
toe, of bij veranderde om:standigheden later, 
worden noodig geacht, en onderwerpt zioh door 
onderteekening van het formulier van: aan-
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vra.ag, ten postkantore kosteloos verkrijgbaar, 
aan rle bepalingen tot regeling van den dienst, 
zooals deze zijn of nader worden vastgesteld. 
Dit formulier wordt, na invulling en onder
teekening, in duplo ten postkantore ingeleverd, 
en a~btsb.alve doorgezonden aan den directeur, 
die machtiging tot opening geeft of weigert, 
in welk laatste geval den aanvrager beroep 
op den directeur-generaal openstaat. 

3. De rekeninghouders zijn verplicht alle 
veranderingen in hun adres, ambt of geroep, 
zoo spoedig mogelijk ter kennis te brengen 
van den directeur van het postkantoor, waar 
hunne postrekening berust. 

Vrouwelijke rekeninghouders, die in het 
huwelijk treden, wier huwelijk is ontbonden, 
of die door scheiding van goederen de vrije 
beheering van hare goederen hebben terug
bekomen, geven van die omstandigheden mede 
zoo spoedig doenlijk kennis aan bovenbedoelden 
directeur. 

-4. De aanvrager, wiens postrekening kan 
geopend worden, stort daarop een ~aarborg
som van f 50, waarover door hem niet kan 
worden beschikt, en welke slechts wordt ver
rekend bij opheffing van de postrekening. 

5. Ten name van denzelfden persoon kan 
meer dan een postrekening op hetzelfde post
kantoor of ook op andere postkantoren worden 
geopend. 

6. 1. De postkantqren zijn voor den post
cheque- en girodienst open op de uren, welke 
daartoe voor elk postkantoor door den direc
teur-generaal worden vastgesteld. 

2. Op Zondagen en daarmede gelijkgestelde 
dagen zijn de postkantoren voor dien dienst 
gesloten. 

3. Met den Zondag worden ten deze gelijk
gesteld. de Nieuwjaaradag, de Christelijke 
twoede Paasch- en· Pinksterdagen, · de beide 
Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de ver
jaardag des Konings. 

7. Stortingen zijn aan te bieden bij formu
lieren, welke door de postkantoren tegon be
taling worden uitgegeven, en door den aan
bieder worden ingevuld en onderteekend. 

8. Onze Minister van Waterstaat is bevoegd 
een maximuru-bedrag in geld te bepalen, waar
mede door storting op een postkantoor een
zelfde postrekening per dag of in een langer 
tijdvak mag worden vermeerderd. 

9. Postwissel-, quitantie- en varrekenbedra
gen, welke de postadministratie aan den 
rekeninghouder heeft nit te betalen, kurinen, 
op <liens verzoek, kosteloos op zijne postreke
ning worden tegoed geschreven. 

10. 1. De rekeninghouder kan over zijn 
tegoed, behoudens het bepaalde bij artikel 4, 
beschikken·: 

a. door middel van cheques, niet hooger 
dan vijf duizend gulden, aan toonder betaal
baar bij het daarop door den rekeninghouder 
aan te geven postkantoor ; · 

b. door middel van girobiljetten. 
2. Uitbetaling in geld kan worden uitgesteld 

tot den vierden dag na vertoon van de cheque. 
3. Van afgifte van eene cheque geeft de 

rekeninghouder door middel van een formulier 
terstond, of vooraf, kennis aan het kantoor, 
waar zijne postrekening berust. Het tegoed 
dier rekening wordt na ontvang~t van dit 
formulier met het bedrag van de cheque ver

· minderd. 
4. Voor cheques en verzoeken tot over

schrijving als onder la en b bedoeltl, en voor 
kennisgevingen als bedoeld cinder 3, moet 
worden gebruik gemaakt van bij de postkan
toren tegen betaling en bewijs van overneming 

· verkrijgbare formulieren. 
11. De cheques, in het vorige artikel be

doeld, zijn betaalbaar gedurende tien dagen 
na derzelver dagte_ekening, eventueel uitstel 
door het postkantoor niet daaronder begrepen, 
mits ten kantore. alwaar de cheque betaalbaar 
is, de kennisgeving sub 3 van het vorige artikel 
bedoeld, intijds ontvangen zij. 

12. Na verloop van tien dagen wordt de 
cheque niet uitbetaald, behoudens de bevoegd
heid van den directeur om, op verzoek van 
den houder van de cheque of van den recht
hebbende op de uitbetaling, naar bevind van 
zaken, zoo noodig onder voorwaarden, alsnog 
machtiging ·tot uitbetaling te geven. 

13. Intrekking van stortingen en van giro
biljetten kan plaats hebben zoolang de tegoed
schrijving op eens anders postrekening nog 
niet is geschied. 

14. 1. Als recht is verschuldigd : 
a. voor elke storting in geld : 
3 of 5 cent naar gelang de postrekening al 

dan niet aan het postkantoor van storting 
wordt gehouden ; 

b. voor elke uitbetaling in geld : 
5 cent voor elke f 100 of gedeelte van f 100 ; 
c. . voor elke overschrijving van de eene 

postrekening op eene andere : · 
I. als het betreft postrekeningen van het

zelfde kantoor 3 cent ; 
II. als er twee kantoren bij betrokken zijn 

5 cent voor elke f 200 of gedeelte van f 200. 
2. Het sub a bedoelde recht wordt voldaan 

door aanhechting van een frankeer zegel van 3 
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respectievelijk 5 cent, ter plaatse, aangegeven 
op het stortingsformulier. 

De sub b en c bedoelde rechten wcirden 
gebracht ten laste van de postrekening van 
·afschrijving. 

3. Aan rechten wordt op elke postrekening 
ten minste f L- per vol kalenderhalfjaar 
. afgeschreven. 

15. 1. Op postrekeningen, ten name van 
ambtenaren als zoodanig en openbare besturen, 
of instellingen, waarop alleen wordt · gestort of 
overgeschreven datgene wat wegens belastin
gen, omslagen en heffingen voor het gebruik 
van Rijks-, -provinciale of gemeentelijke werken 
en inrichtingen verschuldigd is, zullen ter 
zake van de in artikel 14 bedoelde rechten van 
overschrijving en van beschikking per cheque 
gelijke bedragen worden afgeschreven alswegens 
rente op die rekeninge.n verschuldigd zijn. 

2. Wegens andere betalingen ten open
baren dienste of welke daarmede naar zijn 
oordeel voldoende overeenkomen, is Onze 
Minister van Waterstaat bevoegd meerdere, 
alleen daarvoor dienende, postrekeningen aan 
te wijzen, op welke het lste lid van dit ar
tikel eveneens van toepassing zal zijn. 

3. Rekeningen ten dienste van openbare 
besturen of instellingen, alsmede die bedoeld 
in het vorige lid, zijn vrij van het storten der 
in artikel 4 bedoelde waarborgsom. 

16. 1. Spoedbehandeling kan worden ver
langd van gedane stortingen, alsmede van in
gezonden girobiljetten en adviezen voor che
ques. 

2. Alsdan behooren de formulieren waarbij 
de stortingen worden aangeboden, de giro
biljetten en de adviezen, alsmede eventueel 
de omslagen waarin zij zijn gesloten, te zijn 
voorzien van de duidelijk leesbare in het oog 
loopende aanduiding: ,,spoedbehandeling". 

3. Voor spoedbehandeling is een bijzonder 
recht verschuldigd van 40 cent per storting, 
per girobiljet of per cheque, hetwelk op de 
postrekening van afscbrijving wordt geboekt, 
of voor zooveel het stortingen betreft, door 
middel van frankeerzegels op het stortings
formulier is te voldoen. 

17. 1. De rekeninghouders ontvangen koste
loos bericht van de boeking wegens tegoed- en 
afschrijvingen, met vermelding van het be
rekende saldo-tegoed; 

2. Aan rekeninghouders worden inlichtingen 
omtrent hunne postrekening verstrekt tegen 
afschrijving van 10 cent. 

Zij kunnen afschrift van hunne postrekening, 
over de laatste 5 jaar of een gedeelte daarvan 

verkrijgen, tegen afschrijving van 5 cent-· voor 
elke tien boekingsposten of overblijvend minder 
aarital, met een minimum van 15 cent. 

Voormalige rekeninghouders of hunne recht
verkrijgenden kunnen eveneens zoodanige in
lichtingen en afschriften bekomen tegen be
taling van gelijk recht . 

18. Rekeninghouders hebben gedurende een 
week na ontvangst van het in het vorig artikel, 
·sub 1, bedoelde bericht, het recht elke storting 
of overschrijving op hunne postrekening te 
weigeren, indien zij over het bedrag nog niet 
hebben beschikt, in welk geval de geboekte 
som van hunne rekening wordt geroyeerd en 
als storting in geld teruggeboekt en aangere
kend op de postrekening waarvan het bedrag 
afkomstig is, dan wel ter beschikking gesteld 
van dengene, die de storting deed. ' 

19. De directeur stelt tegen betaling ver
krijgbaar lijsten van de namen der rekening
houders, met aanduiding van het postkantoor 
waar de postrekening berust en van het num
mer ·dier rekening. 

20. Verschillen over postrekeningen moeten 
door rekeninghouders bij den directeur aan
hangig gemaakt worden binnen drie maanden 
na den dag, waarop de betrokken boekingen 
of handelingen hebben plaats gehad. 

21. Na afloop van elk kalenderjaar, c. q. 
bij opbeffing van postrekeningen wordt de 
rente, berekend overeenkomstig de daarop 
betrekking hebbende bepalingen der wet van 
den 29sten Juli 1916 (Staatsblad n°. 342), op 
die rekeningen bijgeschreven. 

22. 1. De directeur is bevoegd de beschik
king over het tegoed eener postrekening, ge
durende het bestaan van een verschil,. geheel 
of ten deele, op te schorten. 

2. Hij kan eene postrekening ambtshalve 
opheffen, indien girobiljetten of cheques zijn 
afgegeven, waardoor het beschikbare saldo dier 
rekening wordt overschreden, bij het bevinden 
van onregelmatigheden en van misbruik, bij 
het niet nakomen door den- rekeninghouder 
van de bepalingen betreffende den postcheque en 
girodienst, of welin het befang van den dienst. 

3. Opheffing van eene postrekening ge
schiedt niet dan nadat de rekeninghouder 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

4. Indien eene postrekening in het belang 
van den dienst·wordt opgeheven, heeft de reke
ninghouder gedurende een maand na de dag
teekening der desbetreffende kennisgeving, het. 
recht daartegen in. beroep te komen bij Onzen 
Minister van Waterstaat. 

23. Verzoeken om opheffing van postreke-
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_nip.gen word.en. schriftelijk gericht tot_ den 
directeur van' het postkantoor waar ,de rekenhlg 
berust. . . .· · .. 

De. dire~t~ur ~a~ dei:i, postcMque en girodien~t 
beslist over zoodanig ~erzoek'binnen 14 dagen 
~a de· indien'.ing. ,,, · · · · · · 

· 24. Bij de opheffing van eene postrekening 
_w6'rdt aan den .rekeninghouder het bedrag 
medegedeeld, waarover hij,. na inlev~ring van 
"de :bij hem nog voorhanden 6ngebruikte for

' mulieren als bedoeid in artikel ·10, sub 4, hier-
voren, per saldo door middel v;i,;n giro of per 
cheque kan beschikken. . . . . 

Na 'den datum dier mededeeling wordt over 
het saldo· geen re:O.te meer berekend.. . .. 
_. · 25. Met 1J,itzonderiµg van de stukken, welke 
de direoteur noodig acht te behouden, worden 
alle besche.iden b~treffende postrekeningen_ na 
vijf jaar. vernietigd. . .. -
· 26." ··Het Rijk is· niet geldelijk aansprakelijk 

:voor de gevolgen van door de reke:ninghouders 
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, 
~lsmede van verkeerd gebruik, misbruik of 
ontvreemding van fonnulieren, welke aan reke-
1_1inghouder.s. do~r de postadministr3:tie zijn ver
strekt. 

27. · De ambtenaren, die met de uitvoering 
van den post-~heque en girodienst wordep be
last, zijn verplicht tot stipte geheimhouding 
·van de zaken; welke door hunne ,ambtsvervul-
ling t~ -hunner kennis ko_men. . 
· 28. De directeur is bevoegd de regelen en 
_,:~oriie.ni:rigen"te treffen, .. w~lke .ter nitvoering 
van 'ci.it' besluit noodi·g· zij~. _ .· -

·29. Dit besluit, hetwelk kan word.en aan
gehaald onder. d~n titel: ,,Girobesluif", treedt 
i1t. ~erking op dimzelfden dag als. de wet va~ 
29 Juli 1916 (Staatsblad n°: .342) tot installing 
;van_ eep. postcheque en girodienst. . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 4~: uitv;oe~!ng -va:ri di t beslui t; !tetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R~ad . van State medegedeeld zal worden, 

's:a;~·vecliage, den lsten O~tobe; 1917. 
.. . . . WILHELMINA. 

J?e i{i~iste; van Waterstaat, C. Lli1LY. 
. (Uitgeg. 23 Oct. 1917,.·) 

1 Ociobe; 1917. BESLUIT, houdende b~p_aling 
van het tijdstip, waarop de wet van 
den 23~t.en Mei 1917 (Staatsblad n°. · 436) 
in werking treedt, s." 595. · 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voor(l~_acht ~-a~ Onz~n Mini;ter va~ 

Financiiin van 27 September 1917, . n°. 89, 
afdeeltng_ Successie en . ~ersoneel ; . 

Gezien ar~i.kel 9 der wet v:an 23 Mei 1.917 
(Staatsblad n°. 436) ; 

Gelet op.Ons besluit van 10 September 1917 
(Staatsblad n°. 583) ; . . . 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
be:i;>alen: 

. . . Eenig artikel. . 
De wet van 23 ·Mei 1917 (Staatsblad n°. 436) 

tot het stellen va,n '\Vaarborgen,' dat buiten
landsche. verzekeraars .de hun · bij de Succes
·siewet opgelegde verplicl).t~ngen zullen nakomen, 
:treedt ·in werking met ingang van _den lsteI) 
Februari 1918. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit _besluit,' dat . in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gra.venhage, den lsten October 1917. 
WILHELMINA. 

. De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 15 Oyt. 1917.) _. 

1 ;october i917. MISSIVE van den Minister. van. 
Binnenlandsche . Zaken_ aan, de Commlssa
rissen der Koningin in de provincien, b_e
treffende _papier voor de . ~eg_isters van, 
den Bu~gerlijken Stand. · _ 

In overleg_ met den Minister van .Justitie 
heb ik de eer U Hoogedelgestrimge te verzo,e
ken, de aandacht van d_e besturen der g~n:i.eenten 
in uwe provincie er op te vestigen, dat eene 
juiste opva~ting de_r taak, hun ten opzichte ~a_n 
den. bmgerlij½:en stand bij art. 205, sub g, <ter 
Gemeentewet opgelegd, meebrengt, te zorgen, 
dat. v_oo_r .de registers van den, burgerlijken 
stand, nu die door de Zegelwet 1917.niet ~eer 
aan. zegelr.echt zijn onderworpen, evenals vqo~: 
he~n deugdelijk .. e1/ dii.~~zaam papier worde. 
gebruikt. Orn aan die. elschen te voldoen moet 
het papier geheel v'a~ lompe~ zijn v~rvaardigd; 
~aarv:m.· door een w'aterlllerk in elk. vel'di~nt 
te .blijken. , _ , . · _ . . .· 

U Hoogedelgestrenge gelieve toe te zien, dat 
di_enovereenkomstig d'oor de gemeentebestureri 
~.;rde gehandeld en" te bevorderen, d,at zoo 
n:o~dig doo:.- Gedeputeerde 'staten met toepas, 
si°cig van a~t. ·212 ·der Gemeente~et voor de 
paleving van de_voorn:i"elde ~~rplichting worde 
gezorgd. .. (W. v. d. B. A.) 

2 October 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglem'ent van:. politie -voor 

' ~et Ned~dand~che ged"eelte van het kanaal, 
van Luik naar JJtfaastricht .. ·8. 596. 

,WIJ WILHELMINA, ENZ. ' 
Op. d~ ·voo~dracht van Onzen Minister ·:van 
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Waterstaat, van 5 Maart ·1917, n°. 280, Af
deeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad no. 69) en op artikel I van hat Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
enz. · onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van J3 Augustus 1891 
(Staatsblad n° .. 158) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 December 1913 
(Staatsblad n°. 445)·; · 

Overwegende, dat omtrent de vaststelling 
van een bijzonder roglement van politie voor 
het Nederlandsche gedeelte van het kanaal van 
Luik naar Maastricht, ter vervanging van dat, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 Juli 
1892 (Staatsblad n°. 174) en aangevuld bij 
Koninklijk besluit van_21 Februari 1910 (Staats
blad n °. 71) overleg met de Belgische Regeering 
heeft plaats gehad; 

Den Raad van State gehoord, adviea van 
4· September 1917, n°. 19; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 27 September 1917,'n°. 237, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan :' 
I. vast te stellen het na volgende 

BIJZONDER REGLEMENT van Politie 
voor het N ederlandsche gedeelte van liet 
kanaal van Luik naar 111aastricht. 

Art. 1. Onder ·het Nederlandsche gedeelte 
· van het kanaal van Luik naar JJfaastricht wordt 
verstaan het gedeelte van de Belgische grens 
bij KleinLanaye tot het bassiri binnetide hoofd
sluis der Zuid- Willemsvaart te 1vlaastricht. 

2. Dit reglement, zoomede eene vertaling 
in het Fransch en het Duitsch, worden gedrukt 
en algemeen verkrijgbaar gesteld. · 

3. De grootste geoorloofde afmetingen · der 
vaartuigen zijn : 

lengte . 
-breedte 
diepgang 

50.00 meter 
5.00 
1.90· 

lroogte van schip met op
perlast boven peil . . 4.80 

Echter zullen op dit · ka:iiaalgedeelte vaar
tuigen met eene breedte van meer dan 5 doch 
niet meer dan 6.60 meter worden toegelaten, 
onder voorwaarde dat door den schipper wordt 
gehandeld naar de voorschriften of aanwijzingen 
door de kanaalbeambten in het belang der 
vaart te geven. 

De bepaling omtrent de hoogte van schip en 
opperlast is alleen van toepassing voor kanaal
vakken, waarin zich vaste of ophaalbruggen 
bevinden. 

1917. 

Met afwijking van artikel 5 van het Alge
meen :reglement wordt bepaald, dat de water
dichte borden, boorden of wanden ten minste 
0.20 meter boven den waterspiegel moeten 
reiken. 

4. De maximum-snelheitl, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 1.65 
meter diepgang, 100 meter ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.65 meter diepgang, 120 meter ; 

De hoofdingenieur-directeur is bevoegd voor 
stoomvaartuigen, die blijkens gedane proef
tochten geen schadelijken invloed op de· oevers 
of den bodem uitoefenen, schriftelijk eene groo
tere snelheid te vergunnen tot een maximum 
van 180 meter in de minuut. 

Dergelijke vergunningen moeten, des ver
langd, aan de ambtenaren van politie, van den 
waterstaat en aan de kanaalbeambten worden 
vertoond. 

5. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn : 

lengte 20.00 meter. 
breedte . 5.00 
diepgang 1.50 

De vlotten worden met geen grootere snelheid 
vervoerd dan van 60 meter in de minuut. 

6. Als ligplaatsen voor vlotten worden aan
gewezen de verbreede plaatsen in het kanaal. 

7. Voor het jagen op het getleelte kanaal 
tusschen den grondduiker van de Jeker en de 
Maasbrug te Maastricht mogen geen trekdieren 
worden gebezigd. 

8. Het grootste aantal vaartuigen, dat tege
lijk door een stoom vaartuig mag worden ·ge
sleept, bedraagt twee tusschen den grondduiker 
van de Jeker en sluis n°. 6 envier op het overige 
gedeelte van het kanaal. 

De ambtenaren van -den waterstaat zijn 
echter bevoegd hierop schriftelijk uitzonderin
gen te vergunnen voor kleinere vaartuigen dan 
van 15 ton iaadvermogen. 

9. Het is verboden aan de los- en laadplaats, 
gelegen aan de St. Pieterskade bij het Villapark 
onder de gemeente Maastricht, zand, kalk, 
mergel of andere stofverwekkende materialen 
te lossen ·of te laden, tenzij rechtstreeks op of 
uit karren of andere vervoermiddelen. 

Van dat verbod kan voor zooveel betreft het 
gedeelte der los- en laadplaats tusschen den 
walmuur en de Heylerhoflaan door de ambte
naren van den waterstaat en de kanaalbeambten 
schriftelijk ontheffing worden verleend onder 
daarbij nader te stellen voorwaarden. 

30 
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10. De schippers van geladen vaartuigen van 
meer dan 200 ton laadvermogen zijn na doartoe 
van de kanaalbeambten ontvangen lastgeving 
verplicht om zoowel bij het invaren als bij het 
uitvaren van de sluizen n°. 5 en n°. 6 te Maas
tricht gebruik te maken van de voor het sleepen 
bestemde kaapstanders en daartoe een deugd
zaam staaldraad, lang ten minste 100 M. en 
dik ten minste 8 m.M., beschikbaar te stellen, 
dat tijdig met het eene uiteinde aan het vaartuig 
moet zijn bevestigd. 

11. Artikel 4, eerste lid, en artikel 31 van 
het Algemeen reglement zijn voor de vaart op 
dit kanaal niet van toepassing. 

12. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algemeen reglement 
is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste hcmderd 
gulden, de overtreding van artikel 9, eerste 
lid, en artikel 10 ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 3, laatste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 4, 
derde lid, en van artikel 7. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallenh9t reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 9 Juli 1892 (Staatsb/,ad n°. 174), 
aangevuld bij Koninklijk besluit van 21 Fe
bruari 1910 (Staatsb/,ad n°. 71). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
b/,ad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den October 1917. 
WILHELMINA. 

De 11iinister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 18 Oct. 1917.) 

4 October 1917. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door zee- en kustvisschersvaartuigen moet 
worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 66) en op art. 8 van het Koninklijk besluit 
van 12 J uni 1911 (Staatsblad n°. 144), betref
fende de registers voor de zee- en kustvisschers
vaartuigen en het voeren van letterteekens en 
nummers door de kustvisschersvaartuigen, ge-

wijzigd bij Koniriklijk besluit van 5 Febru
ari 191:l (Staatsblad n°. 53); 

Reeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen tehuis behoorende te Oostvoorne 
moet worden gevoerd het letterteeken O.V. 

's Gravenhage, 4 October 1917. 

V oor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

5 October 1917. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van art. 1, 3°., van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45), 
tot uitvoering van de artt. 1, 4 en 5 der 
,,Trekhondenwet" 1910-(Staatsblad n°. 203). 
s. 597. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op. de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
28 Augustus 1917, n°. 7049, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1917, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 2 October 1917, n°. 8118, afd. Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Te rekenen van 1 September 1917 

wordt in ·art. 1, 3°., van Ons besluit van ·6 ]'e
bruari 1911 (Staatsblad n•. 45) gewijzigd bij
Onze besluiten van 12 Juni 1911 (Staatsblad 
n°. 143) 28 Augustus 1914 (Staatsblad no. 431), 
24 J uni 1915 (Staatsblad n°. 289) en van 28 Juli 
1916 (Staatsblad n°. 335), in plaats van ,.1 Sep
tember 1917" (tweemaal) gelezen ,,een nader 
door Ons te bepalen dag". 

2, Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en in af. 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's.Gravenhage, den 5den October 1917. 
WILRELJ\IIIN A. 

De Minister van Staat, 
Minister i·an Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 13 Oct. 1917.). 
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5 October 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van den 15den December 1910 (Staatsblad 
n°. 369) tot uitvoering van de wet tot in
stelling eener Rijkspostspaarbank (Staat8-
blad 1910, n°. 368). S. 598. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is, de post

en de hulppostkantoren des Zondags voor den 
dien·st der Rijkspostspaarbank te sluiten; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van den 24sten Juli 1917, n°. 16, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 5 van de wet tot instelling 
eener Rijkspostspaarbank (Staatsblad 1910, 
n°. 368); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4den:September 1917, n°. 17); 

Gezien het i:tader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 3den October 1917, 
n °. 4, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in artikel 2, eerste zinsnede, van Ons besluit 

van den 15den December 1910 (Staatsblad n°. 
369) tot uitvoering van de wet tot installing 
eener Rijkspostspaarbank (Staatsblad 1910, n°.-
368) te doen vervallen het woord ,,niet". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslµit, dat in het Staats
blad geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 5den October 1917. 
WILHELMINA. 

De Jvlinister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 6 Nov. 1917.) 

8 October 1917. BESLUIT,'tot regeling van den 
herijk der maten en gewichten in 1918 
en 1919. S. 599. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Au
gustus 1917, n°. 6242, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, letter a, der wet van 7 
April 1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1917, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 5 Oc
tober 1917, no. 7334, Afdeelirig Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
l 0 • de ma ten en gewichten moeten in hat 

jaar 1918 of 1919 Worden onderworpen aan den 
herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, der boven
genoemde wet ; 

2°. de herijk heeft plaats binnen hat tijdvak 
van 1 Januaril918 tot en met 31 Decemberl919; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provincien 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waar
op de herijk voor elke gemeente binnen het 
onder 2°. genoemde tijdvak zal geschieden ; 

4°. het merk van goedkeuring, dat in 1916 
en 1917 bij den ijk en den herijk van maten en 
gewichten is gebezigd, is geldig tot 1 Janu
ari 1920. 

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 ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten October 1917. 
WILHELMINA. 

De 1Win._ van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1917.) 

9 Octobe1· 1917, BESLUI'l', tot het verleenen 
van vervroegd voorschot op de Rijksbij
dragen over 1917 aan besturen van·bijzon
dere !age re scholen, bedoeld in art. 59 der 
wet tot r-egeling van het lager onderwijs. 
S. 600. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 5 September 1917, n°. 11507/3, afdeeling 
Onderwijs ; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is aan 
besturen van bijzondere scholen, die hebben 
doen blijken aanspraak te zullen maken op 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. 59 der wet tot 
regaling van het lager onderwijs, over het jaar 
1917, met afwijking van het bepaalde in 
art. llbis van Ons besluit van 13 November 1905 
(Staatsblad n°, 303), zooals dat is aangevuld 
bij Ons beslriit van 2 J uni 1910 (Staatsblad 
no. 153), vervroegd voorsehot op die Rijks
bijdrage uit te keeren; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 October 1917, n°, 20; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Octo her 1917, n °. I 7Ci84, 
afdeeling Onderwijs; 

Habben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen: 
Art. I. Met afwijking van het bepaalde bij 

art. Ilbis van Ons besluit van 13 November 
1905 (Staatsblad n°. 303), zooals dat besluit is 
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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 lagera school, hetwelk heeft 
doen blijken · aanspraak te zullen maken op 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. 59 der genoemde 
wet, over het jaar 1917 en dat, naar het oor
deel van Onzen voornoemden Minister, drin
gend behoefte aan kasgeld heeft, een vervroegd 
voorschot op die Rijksbijdrage warden verleend 
tot een bedrag van ten hoogste zestig ten 
honderd van de laatstelijk aan dat bestuur 
toegekende Rijksbijdrage, indien dat bestuur 
eendaartoe strekkend verzoek aan dien Minister 
indient, en .zich daarbij bereid verklaart tot 
terugbstaling van hetgeen eventueel bij voor
schot te veel mocht warden genoten, voor de 
nakoming van welke verbintenis twee door 
voornoemden Minister goed te keuren borgen 
behooren 'te warden gesteld. In dat verzoek
schrift behoort te warden vermeld he't bedrag 
der laatstelijk toegekende Rijksbijdrage, het 
bedrag van het verlangde vervroegde voorschot, 
zoomede waarom en in hoeverre dringend be
hoefte aan kasgeld besta!it. 

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 1917. 

Art. II. -Het krachtens art. I van dit besluit 
uitbetaalde voorschot wordt bij de uitbetaling 
van het juiste bedrag der Rijksbijdragen, waar
op het schoolbestuur overeenkomstig de bepa
lingen van art. 59 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs over het jaar 1917 aan
spraak heeft, in mindering gebracht .. 

Art. III. Dit be,;luit treedt in werking op 
den tweeden <lag na ·dien der dagteekening 
van het Staatsblad en de Staatscourant waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in . het Staatsb/ad on gelijktijdig in de 

Nederlandsche Staatscourant zal warden ge
plaatst, en waarvan 11fschrift zal warden ge·, 
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den October 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
JJlinister van Binnenlandsche .Zaken, 

UORT V. D. LINDEN. 

(Uitge,q. 13 Oct, 1917.) 

10 October 1917. BESLUIT, tot vaststelling van 
een naderen algemeenen maatregel van 
bestuur bedoeld bij artike'] 10 der Huur
commissiewet. S. 601. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie en van Onzen Minister van Staat, 
1\finister van Binnenlandsche Zaken, van 
23 Augnstus 1917 lste Afdeeling C, n°. 581 
en van 23 Augustus 1917 n°. 11025, afdeeling 
Volksgezondbeid en Armwezen; 

Overwegende dat na. de vaststelling bij 
Ons besluit van den 26 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 443) van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld bij art. 10 der Huurcommis-. 
siewet, het wenschelijk is gebleken oak voor 
de gemeente Apeldoorn een hoogeren maatstaf 
voor de toepassel~jkheid van genoemde wet te 
bepalen ctan die, in de voorafgaande bepalingen 
van het wetsartikel gesteld ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1917, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 October 1917, n°. 604, 
afdee!ing 1 C en van 8 October 1917, n°. 12712, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 
Art. 1. Voor de toepasselijkheid der Huurcom

missiewet wordt de 'ta'bel bedoeldin de artikelen 
1 en 2 der Kieswet, nader gewijzigd in dier 
voege dat in de kolom ,,Huurprijs" in plaats 
van de vermelde bedragen wordt gelezen bij 
Apeldoorn· (kom van de Hoofdafdeeling 
Apeldoom) f 2.- en bij Apeldoom (overig 
dee!) f 1.60. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Just1t10 en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van· State. 

's-Gravenhage, den lOden October '1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT, 

De Minister van Staat, . 
Minister van Binnen/,andsche Zaken, 

CORT v. D: LINDEN. 

(Uitgeg. 17 Oct. 1917.) 
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l3 October 1917. BESLUIT, tot regeling van de 
pensioenen van weduwen en weezen van 
werklieden en van gepensionneerde werk
lieden van hot Koloniaal Etablissement 
te Amsterdam. S. 602. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende; da t het wenschelijk is regelen 
vast te stellen omtrent de toekenning van 
pensioen aan de weduwen en weezen van werk
lieden en van gepensionneerde werklieden van 
het Koloniaal Etablissement te Amsterdam; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 14 September 1917, 12de afdee
ling, n°. 3\J; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1917, n°. 23); 

Gezien de nadere v0ordracht van Onzen 
Minister van Kolonien van 10 October 1917, 
12de afdeeling, no. 21; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: . · 

Art: 1. Ten laste van de begrooting van 
Nederlandsch-Indie wordt aan de weduwen en 
weev.en van werklieden en van gepensionneerde 
werklieden van het Koloniaal Etabliss.ernent 
te Amsterdam pensioen verleend op· den. voet 
van de bepalingen van de ,.Weduwenwet voor 
de Rijkswerklieden 1914" (Staatsb/ad 1914, n°. 
44), behoudens de in dit besluit te vermelden 
afwijkingen. 

2. Onder ,,werklieden'; bij het Koloniaal 
Etablissernent te Amsterdam worden verstaan 
zij, die bij gimoemde inste!ling als zoodanig 
werkzaam zijn met het ·vooruitzicht op pensi
oen voor zich zelven volgens de daarointrent 
geldende bepalingen; en onder ,.gepensionneerde 
werklieden" zij, die na de inwerkingtreding 
van dit beslnit volgens laatstbedoelde bepalin
gen in het genot van pensioen warden ge
steld. 

3. De bijdragen voor .de bij dit beslnit be
doelde wednwen- en weezenpensioenen worden 
opgenomen en verantwoord onder de middelen 
en inkomsten der beg.rooting van Nederlandsch
Indie. 

4. De pensioenen warden door Ons toege
kend op voordracht van Onzen Minister van 
Kcilonien, aan wien de aanvragen om pensioen 
met de voor de regelfng noodige · stukken 
worden ingezonden. 

Van de bepalingen, op grond waarvan een 
pensioen wordt verleend, wordt in Ons besluit 
tot toekenning van het pensioen melding ge
maakt. 

Bij de indiening van de ontwerpen van wet 
tot vaststelling der begrooting van Nede,·landsch-

Indie wordt aan de St,1ten Generaal mededee
ling gedaan van de pensioenen, di,e sedert de 
indiening· dcr vorige begrooting zijn verleend, 
met opgave van de bepalingen welke aan de 
toekenning ten grondslag liggen. 

5. Onze Minister van Kolonien beschikt 
omtrent alles wat op de voldoening van de 
biidragen voor en op de betaling van de pen
sioenen betrekking heeft. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het Staats
blad en de Staa.lscourant waarin het is ge
plaatst. 

7. Aan de weduwen en weezen van werk
lieden in den zin van dit beslnit, welke na 
31 December 1913, doch v66r de inwerking
treding van dit beslnit zijn overleden, wordt 
toegekend het pensioen, waarop zij aanspraak 
zoudeh hebben, indien het overlijden had plaats 
gevonden op den dag waarop dit beslnit in 
werking treedt. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staat.scourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan · Onze Ministers van Fi
nancien, van Marine en van Oorlog, aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den ·13den_Oetober 1917. 
WILHELM IN A. 

De Minister van Ko/011;/fn, TH. B. PLEYTE. 

(Uitge_q. 27 Oct. 1917.) 

15 October 1917. BESLUIT, tot onteigening van 
een gedeelte van een perceel in de gemeerite 
Warder, ten behoeve van het verhoogen 
en verzwaren van den zeeclijk van den 
polder ,,De Zeevang." S. 603. 

15 October 1917 .. ARRICBT van den Hoogen Raad. 
Het uitoefenen van het beroep ;-an ge

neeskundige ,,als beclrijf" is terecht door 
den Kantonrechter aangenomen op ·grond 
van het door beklaagde erkende feit, dat 
zij voor het verstrekken der geneesmid
delen met daarbij gevoegden raad geld in 
betaling had angenomen. 

I. c. is telastegelegd en bewezen ver
klaard, niet .alleen dat geneesmiddelen zijn 
verstrekt, <loch tevens dat aan de personen, 
die beklaagde's hulp kwamen inroepen, is 
aangeraden, hoe zij die geneesmiddelen ter 
bestrijding der opgegeven kwalen hadden 
aan te wenden, waardoor geneeslrnndige 
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-ra11d of bijstand is verleend, derhalve de 
geneeslmnde is uitgeoefend in den zin van 
art. 1 · der wet van l ,Juni 1865 (Staata
blad n•. 60). 

(Sr. art. 436, Wet uitoefening geneeskunst art. l.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
A. P. L. Nelissen en J. Kosters. 

G. de V. en_z., requirante van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 25 Mei 1917, waarbij in hooger beroep 
is bevestigd een vonnis door den Kantonrechter 
te Amsterdam op 2 September 1916 tegen de 
requirante gewezen, waarbij zij is schuldig ver
k!aard aan het ,,niet toegelaten tot de uitoefe
ning van een beroep, waartoe de wet eene toe
!ating vordert, buiten noodzaak dat beroep 
uitoefenen", en met toepassing van de artt. 23, 
56 en 436 Sr., in verband met art. 1 der Wet 
van 1 Juni 1865 (S. n°. 60), en ·219 in verband 
met art. 253 Sv., is veroordee!d tot eene geld
boete van f 300, bij gebreke van betaling te 
vervangen door heehtenis voor den tijd van 
3 maanden, met bevel tot teruggave der stuk
ken van overtuiging gelijk in .het bevestigde 
vonnis is bepaald (gepleit door Mr. J. H. G. 
Bekker te Amsterdam). 

Conclusio van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Ten aanzien van requirante verk!aarde de 
Kantonrechter te Amsterdam bij vonnis van 
2 September 1916, door de Arr.-Rechtbank 
aldaar bevestigd op 25 Mei j.L, wettig en over
tuigend bewezen, met hare schuld daaraan : 
,,dat zij te Watergraafsmeer, in perceel 36 a.an 
den Nieuwen weg, zonder te zijn toegelaten 
tot uitoefening der geneeskunst, waartoe de 
wet eene toelating vordert, buiten noodzaak 
het beroep van geneeskundige als bedrijf heeft 
uitgeoefend, door op 5 Juli 1916, omstreeks 
l¼ uur, kort na elkaar: 

a. aan J. M., die ·haar hulp had ingeroepen 
voor· een maagkwaal, waaraan hij toen voorgaf 
lijdende te zijn, als medicijn te verstrekken een 
fleschj e zalf en een flesch met medicijnen, en 
hem het gebruik daarvan aan te duiden door 
ongeveer de· volgende' woorden : ,,de zalf moet 
U op een lap smeren en op de plaats leggen, 
waar U pijri heeft en van de medicijnen 3 x 
daags een eetlepel innemen", voor welke medi
cijnen zij f 1.45 in betaling heeft aangenomen ; 

b. aan J. B., die haar hulp had ingeroepen 
voor pijn in de maagstreek, waaraan hij .haar 

toen daar voorgaf te lijden, als medicijn da-ar
tegen ·te verstrekken een fleschje met medicijn 
en het gebruik daarvan aan te duiden door 
ongeveer de volgende woorden: ,,ge neemt 
daarvan driemaal per dag een eetlepel vol", 
voor welke medicijn· zij f 0.85 in betaling heeft 
aangenomen", waarna hij haar vervolgens 
veroordeelde, als bewijsmiddel o. a. hare vol
ledige bekentenis bezig~nd, wegens de voort
gezette overtreding van het : ,,Niet toegelaten 
tot de uitoefening van een beroep, waartoe de 
wet eene toelating vordert, buiten noodzaak 
dat beroep uitoefenen", in eene geldboete van 
f 300, subsidiair drie maanden hechtenis. 

Niet tevreden met 's Rechters uitspraak 
heeft requirante zich daartegen van cassatie 
voorzien, terwijl zij bij pleidooi als eerste 
middel heeft doen aarivoeren : ,,Schending van 
art, 403 Sv., jis de artt. 253, 211, 220 van dat 
Wetboek, in verband met art. 436 Sr. en art. 1 
der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, door de op. 
gave~ van beklaagde als bekentenis van het 
ten laste gelegde aan te merken, hoewel die 
opgaven veeleer eene ontkentenis inhielden, 
n.l. voorzoover aan haar ten laste gelegd was, 
dat zij, ,,het beroep van geneeskundige als 
bedrijf had uitgeoefend". 

Bij arrest van 15 November 1916, W. 9878, 
heeft Uw Raad beslist, dat de verklaring van 
een beklaagde, al de feitelijke omstandigheden 
van de dagvaarding omvattende en niets be
helzende wat niet op eigen waarneming kan 
berusten, terecht met den naam ,,bekentenis" 
wordt bestempeld. Toets ik nu hieraan die 
van requirante, zooals 's Kantonrechters vonnis 
haar weergeeft, dan valt zij geheel onder de 
gegeven omschrijving. Zij vormt immers als 
het ware eene copie van de dagvaarding, be
houdens deze uitzondering dan, dat daarin 
het woord ,,bedrijf" niet wordt genoemd. In 
zoov~rre schijnt mij echter het vonnis goed 
verzorgd, omdat ,,bedrijf" in den zin der toe
gepaste wet geen feit is, doch een begrip, het
welk de Rechter aan de hand der feiten behoort 
vast te stellen, zonder daarbij de meening 
daaromtrent van een beklaagde als bewijs
middel te mogen bezigen. 

Voor mijn oordeel over het tweede middel, 
luidende : ,,Schending van art. 436 Sr., j9 art. 
1 der Wet van r Juni 1865, S. 60," meen ik Uw 
Raad te mogen verwijzen naar mijne dadelijk 
te nemen conclusie in de zaak der zelfde requi
rante, behoudens deze uitzondering, dat hier 
slechts sprake is van vermeende lijders en geen 
geld is aangenomen voor den geneeskundigen 
raad. hetgeen echter eene gelijke en ongunstige 
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waardeering der grief niet in den weg treedt. 
Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 

het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

G~hoord het verslag van den Raadsheer 
Nelissen; 

Gelet op de middelen van· cassatie, namens 
de requirante voorgesteld bij pleidooi: (Zie 
conclusie Adv.-Gen:); 

0., dat aan de requirante was tenlaste gelegd: 
(zie conclusie Adv,-Gen.); 

0., dat in het bevestigde vonnis deze feiten, 
zoomede requirante's schuld daaraan wettig 
en overtuig.imd zijn bewezen verklaard, ale 
eene voortgezette handeling zijri aangemerkt 
en aan de requirante deswege is opgelegd de 
straf hierhoven vermeld; 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
.c~ssatie tegen · deze beslissing aangevoerd : 

dat blijkens het bevestigde vonnis, de be
klaagde ter terechtzitting van het Kanton
gerecht van 14 Augustus· 1916 onder meer 
heeft opgegeven, dat zij op 5 Juli 1916 des na
middags te ongeveer kwart na een uur, zonder 
toegelaten te zijn tot de uitoefening der genees
kunst en buiten noodzaak kort na elkaar 
1 °. aan getuige M., die hare hulp had ingeroepen 
tegen een maagkwaal, waaraan hij toen be
weerde te lijden, ter genezing van die kwaal 
een fleschje zalf en een flesch met medicijnen 
verstrekt heeft, daarna tot hem heeft gezegd : 
,,In Uw geval zou ik de zalf op een lap smeren 
en op de plaats leggen waar U pijn hebt en 
van de medicijnen ZOU ik driemaal daags een 
eetlepel nemen" en vervolgens voor die medi
cijnen f 1.45 in betaling heeft aangenomen ; 

2°. aan getuige B., die hare hulp had in
geroepen tegen pijn in zijn maagstreek, waar
aan hij haar toen voorgaf lijdende te zijn, ter 
genezing van die pijn e_en flesch met mi:idicijn 
verstrekt heeft, daarna tot hem heeft gezegd : 
,,ik zou daarvan driemaal per dag een eetlepel 
nemen" en vervolgens voor die medicijn f 0.85 
in betaling heeft aangenomen ; 

0., dat deze opgaaf al de feitelijke omstan
digheden van de d"agvaarding omvat, terwijl 
de telastelegging dat de beklaagde het beroep 

'
1 

van· geneeskundige ,,als bedrijf" heeft uit
, geoefend, door den Kantonrechter -terecht is 

aangenomen op grond van het mede ter terecht-
zittfng door beklaagde erkende feit, dat zij 
voor het verstrekke_n dier geneesmiddelen met 
daarbij gevoegden raad geld in betaling had 
aangenomen ; 

0. dat dus dit middel is ongegrond; 

0., dat het tweede middel van cs.ssatie,-blij
~ens de toelichting daarvan bij pleidooi ge_
geven, is gebouwd·op de stelling, dat de Kanton
rechter niet meer zou hebben bewezen ver
klaard, dan dat de requirante aan J. M. en 
a.an J. B., die hare hulp kwamen inroepen, 
de een voor een maagkwaal, de andere voor 
pijn in de maagstreek, tegen betaling genees
middelen had verstrekt en bij die toelichting 
werd betoogd, dat levering van geneesmiddelen 
ten onrechte als het verleenen van genees
kundigen of heelkundigen raad of bijstand in 
den zin der Wet van 1 ,Juni 1865 (S. no. 60) 
is aangemerkt; 

0., dat dit echterfoitelijk is onjuist, daar is 
ten laste gelegd en bewezen verklaard, niet 
a.Ileen dat geneesmiddelen zijn verstrekt, doch 
tevens dat aan de genoemde porsonen is aan
geraden hoe zij die geneesmiddelen ter bestrij
ding van de opgegeven kwalen hadden aan te 
wenden, waardoor geneeskundige raad of bij
stand is verleend, derhalve de geneeskunde 
is uitgeoefend in den zin van art. 1 der Wet 
van 1 Juni 1865 (S. no. 60) ; 

0., dat mitsdien dit middel, a.ls missende 
Plijnen feitelijken grondslag, evenmin tot cas-
11atie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. \N. ,J.) 

15 October 1917. MISSIVE van den· Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende .Zon
dagsrust. 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal van de ,,Regaling van de 
inkomsten en uitgaven van de posterijen, 
de telegrafie en de telefonie voor het dienstjaar 
1917" werd o. a. door den Heer Bichon van 
IJsselmonde, mede sprekende namens den 
afgevaardigde uit Hilversum, er op aangedron
gen om algemeen het verzenden van dienst
stukken na des Zaterdags 12 uur 's middags, 
te verbieden (Handelingen, vel 487, bladz. 
1894, kolom 2, onderaan). 

Naar aanleiding daarvan heeft mijn ambt
genoot voor Waterstaat een onderzoek doen 
instellen naar het aantal dienststukken welke, 
zonder aanwijzing: ,,spoed" des Zaterdags na · 
12 uur 's middags ter post warden bezorgd. 

Uit dit onderzoek is gebleken, dat door vele 
onder de Departementen van Algemeen Bestuur 
ressorteerende autoriteiten stukken als boven 
bedoeld na gemeld uur ter post worden afg~ge
ven. 

In verband met vorenstaande heb ik de eer 
het schrijven van mijn ambtsvoorganger van 
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11 November 1910 n°. 1312, afdeeling G. S., bij 
U in herinnering te brengen en nogmaals een 
beroep te doen op Uwe weiwillende medewerking 
om te geraken tot eene algemeene regeling, 
welke voorkomt dat des Zaderdags na 12 uur 
's middags ook dienststukken, welke geen 
spoed vereischen, ter post worden bezorgd 
en zoo deze maatregel reeds bestaat, te willen 
bevorderen dat daaraan zooveel mogelijk de 
hand wordt gehouden .. 

_16 October 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
van art. 5 van het Koninklijk besluit van 
21 Maart 1907, n•. 19 (verhooging der 
voorloopige bezoldiging van uittezenden 
rechterlijke ambtenaren voor den Indischen 
dienst.) S. 604, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Rolonien van 14 September 1917, 9de Afdee
ling, n•. 73; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
October 1917, n°. 29): , 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Rolonien van 12 October 1917, 9de Af
deeling, no. 47; 

Hebben goeJgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het eerste lid van art. 5 van Om 

besluit van 21 Maart 1907, n•. 19 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 75, Indisch Staatsblad n°. 264), · 
zooals dat artikel luidt ingevolge Ons besluit 
·van 28 Maart 1913, n°. 52 (Nederlandsch Staats
blad no, 116, Indiscl, Staatsblad n°. 393) en van 
'25 ,Juli 1915, n°, 19 (Nederlandsch Staalsblad 
n°. 340, Indisch S.taatsblad no. 738), wordt ge
lezen als vo lgt : 

,,Aan de uitzending is, behalve overtocht, 
·naar Nederlandsch-Indie voor Landsrekening 
met het wettig gezin, op de!! voet der daar
·omtrent geldende bepalingen, eene tegernoet
·koming in de kosten voor uitrusting verbonden 
'ten bed rage van f 2500 .( twee duizend vijfhon
dercl gulden) en van den dag van imcheping 
naar Nederlandsch-Indie af eene voorloopige 
bezoldiging ten bedrage van f 300 ( dr,iehonderd 
gulden) 's maands." 

2, De in het voorgaand artikel vervatte 
nieuwe lezing van art. 5, eerste lid, is van 
toepassing ten aanzien_. van hen, die na 31 
December 1916 door Onzen Minister van Ko
lonien ter beschikking van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie zijn gesteld 
om daartelande in rechterlijke betrekkingen tc 
worden geplaatst, 

Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
. blad zal worden geplaatst en waarvan'afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer, 

's-Gravenhage, den 16den October 1917. 

WILHELl\HN A·. 

De 11f inister van Koloniiin, TH. B. P1.10YTE. 

(Tlifgeg. 27 Oct. 1 fll 7.) 

17 October 1917. BESCHIKIUNG van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot vaststelling van modellen ter uitvoering 
van dit besluit van 5 September 1916, 
(S!aa:sb:ad n°. 435). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezien het Reglement voor de Commissien . 
voor den havenarbeid (Koninklijk besluit 
van 5 September. 1916, Staatsblad .n°. 435); 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
dat de processen-verbaal, di!l volgens voren

genoemd reglement moeten worden opgemaakt, 
zullen zijn ingericht als. volgt : 

a. het proces-verbaal, bedoeld in art .. 27, 
3de lid, volgens liet bij deze beschikking ge
voegde model I ; 

b. het proces-verbaal .van de zitting van het 
stembureau, bedoeld bij art. 59, 3de lid, volgens 
het bij deze beschi]tldng gevoegde model II ; 

c. het proces-verbaal :van de verzegeling, 
bedoeld bij art. 52, 3de lid, volgens het bij deze 
beschikking . gevoegde model III ; , 

d. het proces-verbaal van de zitting van het 
hoofdstembureau, bedoeld bij art, 62, volgens 
het.bij deze. beschikking gevoegde model' IV; 

e. de processen-verbaal van de zittingen, 
bedoeld bij de artt. 77 · en 85, volgens het ·bij 
deze beschik)dng. gevoegde model V. 

.. 's Gravenhage, 17 October 1917. 

I. 

Voor den Minister, 
De. Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

PROCES ,VERBAAL, bedoeld bij het 3° lid 
van artikel 27 van· het Reglement voor de 
Gommissien voor den havenarbeid. 

Het H9ofdstembureau voor de verkiezing 
van leden en plaatsvervangende leden van de. 
Co=issie voor den Havenarbeid te. , , , . 
verklaart, dat in zijne vergadering van. . , . 
gebleken is,datvoordeverkiezing van .. (plaats· 

patroons 
1 

, , . 
vervangende) ,verli:Tieden· eden d1er Oomm1ss1e 

------- -- - - --
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slechts eene geldige candidatenlijst is ingediend, 
. .' . geldige candidatenlijsten zijn ingediend, 
welke lijst(en) de volgende niet geschrapte, nog 

vermeldt: *) 
rn leven zijnde candidaten 

v'ermelden: 

'--
• C, 

s...: WOON-·s"' 7 ~;2 NAA1\I. VOOR- rLAATS = .... NAIIIEN. OIJ<l) (gemeente) ore! 
i>-

I 

I 
en mitsdien gekozen zijn tot (plaatsvervangende) 

patroons · 
kl. d -leden der voornoemde oommissie : 

wer ie en 

(v_o!gen namen en woonplaat~n) 

waarvan onverwijld proo~s-verbaal is opgemaakt. 

Gedaan te . . . . . . . . . den . . 

Haudteekening van den Voorzitter en de 
leden van het hoofdstembureau. 

*) De oandidaten te vermelden in dezelfde 
volgorde als die, waarin zij voorkoinen op de 
oandidatenlijst. 

n. 
PROOES-VERBAAL van de zitting van 

het Stembureau, b .doeld bij het 3• lid 
van artikel 59 van het Reglement voor 
de Oommissien_ van den havenarbeid. 

Ten behoeve van de stemming voor de 
verkiezing van ... patroons-leden, ... plaats
vervangende pat10ons-leden, ... werklieden
leden en ... pla,atsvervangende werklieden
leden van de O0mmissie voor den haven
arbeid te . . . . . . . ne(lmt het stembureau 
in de ge:meente ........ , (stemdistriot .... ) 
op den . . . . . . . . . des voormiddags ten .. . 
ure plaats in het stemlokaal. 

Een . exemplaar van de Stuwadoorsw, t_, 
van het Reglement voor de Oommissien voor 
den havenarbeid, van de op doze verkiezing 
betrekldng h.bbende beschikkiugcu van den 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van . . . . . . . . . 19 ... , afdeeling Arbeid, n°0 • 

. . . . . en een afsohrift (afdruk) der kiezers-
lijst van patroons en van die van havenar
beiders warden op of nevens de tafel, die v66r 
het stembureau staat, neergelegd. 

Het stembureau opent v66r het uur van 
aanvang der . stemming, alvorens iemand tot 
deelneming daaraan is toegelaten, het verze
geld pak met stembiljetten en bevindt, dat 
hun aantal bedraagt : 

voor patroons-leden; 
,, werklieden-leden ; 
,, pfa atsverv angencj.e patroons-leden; 

" 
werklieden-leden. 

De st: mbus(sen), na onderzooht en volko-
men ledig bevonden te zijn, wordt (warden 
ieder) m•t twee yer0 ohillende sleutels gesloten, 
waarvan de. eene door den voorzitter van het 
stembureau en de andere door e'en heer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . als oudste lid in bewaring 

wordt (warden) genomen. 
In de stembus1sen) zijn stembiljetten ge

worpen door de kiezers, dio op de in verze· 
gelde papieren gesloten lijsten door paraphee-· 
ring zijn aangeduid, nadat elk van hen aan 
het stembureau de in artikel 29 van het Re-/ 
glement voor de Oommisgien voor den haven
arbeid bedoelde lmart had overhandigd. 

(Ingeval bezwaren als bedoeld bij het 3e lid 
van artikel 50 van het Reglement voor de 
Oommissien voor den havenarbeid zijn inge
braoht, die hier te vermelden.) 

[Heeft zioh het in artikel 52 bedoeld geval 
voorgedaan, bij te voegen : 

De voorzitter van het·stembureau vnklaart 
ten . . . ure, dat naar de bevinding van het 
stembureau wanorde den behoorlijken voort
gang der stemming onmogelijk maakt. ·De 
stemming wordt daarop geschorst en tot 

...... dag, den ....... ~ .19 .. , des v.m. n,m, 
ten . ·. . . . ure verdaagd. 

Onmiddellijk daarop is (zijn) de stembus(sen) 
in tegenwoordigheid van. de in het stemlokaal 
aanwezige ldezers gesloten en , verzcgeld. 

En is hiervan terstond prooes-verbaal 
opgemaali:t. 

Gedaan te . . . . . . den ............. .. 

V oorzitter. 
Leden. 

Nadat de na de sohoreing der stemming 
aangebrachte zegels der stembus(sen) en 
van de in bet 3e lid van artilrnl 52 van het · 
Reglement bedoelde papieren, die voor den 
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aanvang der hervatte stemming aan het stem
bureau zijn ingeleverd, zijn onderzocht en 
(on)geschonden zijn bevonden, worden op 
........ dag, den . . . . . . . . . . . . . 19 ... , des 
v.m. 

ten . . . nre de bedoelde papieren ont-n.m. 
zegeld en wordt de stemming voortgezet, 
waarbij geen stembus(sen) word(t.)(en) ge
bruikt, die bij de stemming van deu vorigen 
dag is (zijn) gebezigd.] 

Ten . . . ure kondigt de voorzitter van 
het stembureau aan, dat de voor stemming 
bepaalde tijd verstrelrnn is. De op dat tijdstip 
in het stemlokaal aanwezige kiezers worden 
nog tot de stemming toegelaten. 

Aan de aanwezige ldezers wordt bekend 
gemaakt, dat blijkens het aantal ingeleverde 
kaarten . . . . patroons kiezers en . . . . werk
lieden-kiezers aan de stemming hebben deel
genomen ; dat het aantal niet gebruikte 
stembiljetten bedraagt: 

voor de groep der patroons-leden .... ; 
werklieden-leden .... ; 
plaatsvervangende pa
troons-leden .... , 

pla.a.tsv2rvangende 
werldieden leden ..... 

en dat het aantal teruggegeven stembiljetten 
bedraagt: 

voor de groep der patroons-leden .... ,' ; 
,, werklieden-leden ..... ; 
,, plaatsvervangende pa-

troons-leden ...... ; 
,, phatsverv.1ug2n:le 

werklieden-leden ...... 
Het stembureau waarmerkt de ter pa,ra

pheering bestemde afschriften (afdrukken) 
der kiezerslijsten, met opgave, dat zijn gesteld 
op de lijst van patroons: 

..... paraphen en op die van haven
arbeiders: 

paraphen. 
Zoowel deze afschriften (a,fdrukken) a,la 

de niet gebruikte stembiljetten, ·de teriig
gegeven stembiljetten ·en de ingeleverde kaarten 
worden in afzonderlijke ,,erzegelde papieren 
gesloten. 

Onmiddellijk daarna wordt (worden) de 
stembus(sen) geopend. 

De . in elke bus aanwezige stembiljetten 
worden dooreengemengd en geteld (en naa,r 
de ltleur gesorteerd). 

Hun a,antal bedraagt voor patroons-leden 
voor werklieden-leden voor 

plaatsvervangende patroonsleden . . . . . . . . en 
voor plaatsvervangende werklieden-leden . · .... 

De voorzitter opent de stembiljetten en 
deelt na, opening van elk biljet het nn=er 
mede van de ca,ndida,tenlijst, voor patroons
leden, werklieden-leden, pla,a,tsvervangende pa
troons-leden en plaa,tsverva,ngende werklieden
leden, - op welke een stem is uitgebra,cht. 

Het stemburea,u heeft van de stembiljetten : 
a. voor patroons-leden van wa,a,rde ver

Jdaard ... , van onwaarde .. , stembiljetten; 
b. voor pla,atsvervangende patroons-leden 

van waarde verklaa,rd ... , van onwaarde 
stembiljetten; 

c. voor werklieden-leden van waarde ver
klaard .. ,, van onwa,arde ... stembiljetten; 

d. voor pla,a,tsvervangende werklieden-leden 
van wa,a,rde verkla,a,rd ... , van onwaarde 

stembiljetten; 
(In te vullen de redenen van ongeldig

verkla,ring van stembiljetteri, de redenen van 
twijfel aan de geldigheid en de beslissing 
daaromtrent. Te vermelden, dat de voorzitter 
die redenen en deze beslissingen onmiddellijk 
bekend gemaakt heeft. Indien een der aan
wezige kiezers verlangd, dat een biljet wordt 
vertoond, hiervan en :van het vertoonen 
melding te maken.) 

De v:>orzit\er m 1a'~t bekend, dat het getal 
der gelli5 uitgebracht, st,mmen is: 

voor patroons-leden ..... , 
werklieden-leden ..... , 

,, plaatsvervangende patroons-leden .... ; 
werklieden-leden ... . 

en dat va,n deze getallen zijn uitgebracht op : 
(In te vullen voor de vier groepen afzon

derl\ik de nummers der candidatenlijsten, 
waarop geldige· stemmen zijn uitgebracht en 
het a,antal door ieder dier lijsten v'erkregen.) 

Daarop worden de geopende, zoowel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde stem
biljetteri, voor elk der vier genoemde groepen 
afzonderlijk, in een verzegeld papier gesloten. 

(Ingeval de in het loka,a,l aanwezige ldezers 
bezwaren, als bedoeld bij art. 59, 2e lid, van 
het Reglement voor de Commissien voor 
den havenarbeid hebben ingebracht, die hier 
te vermelden.) 

En is hiervan a,anstonds proces-verba,al 
opgemaakt. 

Het stemburea,u is gedur_ende al deze werk-
zaa,mheden onveranderd gebleven. · 

(In de samenstelling van het stembureau 
is (zijn) de volgende verwisseling(en) voor-
gekomen ............................... . 

Deze verwisseling · (Eerstgenoemde verwis
seling) geschiedde op grond van 
... en op ..... dag, den ....... .i9 ... , 
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van ... ure ~-m. tot 
n.m. ... ure ~-m. de in de tweede 

n.m. 
plaats genoemde 
(art. 35, 3e lid). 

verwisseling enzoov'oorts 

Gedaari te ......... , den ......... 19 .... 

III. 

V oorzitter. 
Leden. 

PROOES-VERB.AAL van de ver'zegeling, 
bedoeld bij het 3e lid van artikel 52 van 
het Reglement voor de Commissien voor 
den havenarbeid. 

Nadat de stemming op ......... voor de 
verkiezing van ...... patroons-leden, .... . 
plaatsvervangende patroons-leden, ..... werk
lieden-leden en plaatsvervangende 
werklieden-leden van de Oommissie voor 
de havenarbeid te : .. '. . . . . . . . . krachtens 
art. 52 van het Reglement voor die Oommis
sien door het stembureau in de gemeente 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stemdistrict . , ... ) 

is geschorst, zijn het proces-verbaal van de 
zitting van dat stembureau, de sleutels der 
stembus(sen), de niet gebruikte stembiljetten, 
de · ingeleverde kaarten en de kiezerslij sten, 
bedoeld in artikel 46' van genoemd ·Reglement, 
in afzonderlijke verzegelde papieren gesloten. 

Er is hiervan terstond proces-verbaal opge
maakt. 

Gedaan · te den 
Voorzitter. 
Leden. 

IV. 
·PROOES-VERBAAL van de zitting van 

het Hoofdstemburea'll, bedoeld bij artikel 
62 van het Reglement voor de Commissii!n 
voor den havenarbeid. 

Tot het vaststellen van den uitslag der op 
. . gehouden stemming voor de ver

kiezing van . . . patroons-leden, . • . . plaats
vervangende patroons-leden, . . . wer!dieden
leden en . . . plaatsvervangende werklieden
leden der Oommissie voor den havenarbeid te 
. . . . . . . . neemt het hoofdstembureau 
voor die verkiezing zitting in het stemlokaal : 

a) op den. . . 19 .. des voormiddags 
te negen uur, 

voor . 
• b) op den. . . 19 .. des Mm1ddags 

te . . . uur, ingevolge beschikking van 
den Oommissaris der Koningin in de pro-
vincie, ..... , van . ..... , 
no .. -.. .. 

De voorzitter maakt aan de in het lokaal 
aanwezige kiezers bekend : 

dat gestemd hebben ·van: 
de patroons-kiezers in totaal: ... personen; 
van de werklieden-kiezers ,, 

dat zijn uitgebracht voor : 
patroons-leden in totaal: . stemmen ; 
werklieden-leden ,, ,, 
plaatsvervangende patroons-leden 

in totaal : . . . ,, 
plaatsvervangende werklieden-leden 

in totaaI-:. 
dat zijn ingeleverd voor: 

patroons:leden in totaal : ; . . van onwaarde 
verklaarde stembiljetten ; 

werklieden-leden in totaal:. . . van on
waarde verklaarde stembiljetten ; 

plaatsvervangende patroons-leden in totaal : 
·van onwaarde verklaarde stem

biljetten; 
plaatsvervangende werklieden-leden in totaal: 

van onwaarde verkllaarde stem-
biljetten; 

dat zijn uitgebracht op de lijsten voor : 
patroons-leden in totaal: ... geldige stemm\)n; 
werkliedenJeden- ,, · ,, 
plaatsvervangende patroons-leden 

in totaal : . . . geldige stemmen ; 
plaatsvervangende werkfieden-leden 

in totaal : . . . geldige stemmen. 
[Indien het hoofdstembureau ambtshalve of 

naar aanleiding van een verzoek van een of 
meer kiezers ten aanzien van een of meer der 
groepen (patroons-leden, plaatsvervangende 
patroons-leden; werklieden-leden en plaats
vervangende werldie\J_en-leden) een nieuwe op
neming van stembiljetten van een of meer stem
districten beveel t, hier het daartoe strekkend 
besluit te vermelden en de redenen, waarmede 
het ·is omkleed en dan te laten volgen : 

Nadat bcivenstaand besluit is genomen, wordt 
onmiddellijk tot de daarbij bevolen riieuwe op
neming van stembiijetten overgegaan. 

Daartoe worden geopend : 
a. van het stembureau in de gemeente . 
. . . . . , ( stemdistrict . . . . , ) de ver-

zegelde paketten, bevattende . , . . . . van 
de groep(en) ...... ; 

b. van het stembureau in de gemeente . . . 
. . . . . ., (stemdistrict. . . .,) de ver-
zegelde paketten, bevattende . van 
de groep(en) . . . . . . ; 

c. van ..... enz. 
De voorzitter opent de stembiljetten en deelt 

na opening van elk bil)et het nummer mede 
van de c·andidateniijst voor patroons-leden, 
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werklieden-leden, plaatsvervangeride patroons
leden o-f p'laa~svervangende' werldieden-leden, 
op welke een stem ·is uitgebracht_ 

Indien de beslissing van het hoofdstem
bureau omtrent de geldigheid van een stem
biljet afwijkt van die, bij de eerste opneming 
der stembilje~ten genomen, hier de redenen daar
van in te vul-ien- Te vermelden, dat de voor
zitter de beslissing. van het hoofdstembureau 
en de gronden, waarop zij rust, orimiddellijk 
heeft bekend gemaakt_ 
· Geen der aanwezige !dezers heeft verlangd, 

dat een biljet worde vertoond-

De volgende kiezers hebben verlangd,- dat 
stembiijetten warden vertoond, aan welk 

· verlangen is voldaan . . . . . . . . . . . 
Geen der aanwezige kiezers heeft\ · _ 
_ bezwaren ingebracht, · l . . .. 

1 
als bedoe d 

Door aanwezrge krezers z1Jn de · · · 
volgende bezwaren ingebracht, . 

·bij art. 59, 2e lid, van het Reglement voor de 
Commissien voor den havenarbeid. 

De voorzitter maakt bekend, dat bij de 
uieuwe opneming : · · 

,a.. van de , . . aan het stembureau in de. 
gemeente. . . : .. , (stemdistrict. . . . .), 
ingeleverde stembiljetten voor _ (patroons-) 
(plaatsvervangende partoons-) (werklieden-) 
(plaatsvervangende werklieden-)leden van waar: 
de zijn verklaard . : : . en van onwaarde 
. . . . stembiljetten, zoodat het aantal geldige 
stemmen bedraagt . . . . ; - . 

b. van de . . ·. aan het stembureau in de 
geme_ente. . . . . . ., (stemdistrict ..... ), 
enz. 
en dat yan deze getallen. zijn uitgebracht op·: 
(in te vullen voor elke groep ·afzonderlijk dj) 
nummers der candidatenlijsten, waarop gj)ldige 
stemmen zijn uitgebracht en het aantal, door 
elk dier lijsten verkregen). 

Uit de nieuwe opneming van vorenbedo~lde 
stembiljetten is gebleken, dat . . . . . .. -. 

Nadat deze conclusie is vastgesteld, warden 
de stembiljetten, met'inachtneming van art. 59, 
I e lid, van het R·eglement _voor de Commis'sien 
voor den ·havenarbeid, in ·verzegelde· papieren 
gesloteri, evenals de lijsten, stembiljetten -en 
kaarten, bedoeld in art. 54, 3° lia', van het 
Reglement, voor zoover deze bij de nieuwe 
opneming zijn gebruikt.] 

De voorzitter maakt aan de aanwezige kie
zers bekend, dat (den uitslag der -~ieuwe op
neming van stembiljetten in aanmerking ge
nomen) verkreeg van de'ifrsten vo_o:r de patroons
leden: 

lijst N°. 1 . . geldige stemmen 
(stemcijfer dus , .) ; 

• lijst N°. 2 . . geldige stemmen 
(stemcijfer dus .' . . .) 

enzoovoort (achtereenvolgens in te vullen voor 
de I ijsten voor de patroons-leden, werklieden
lederi, plaatsvervangende patroons-l~den en 
plaatsvervangende werklieden~leden). 

Door, toepassing van artikel 66 van het 
Reglement voor de Commissieri voor den haven
arbeid wordt als kiesdeeler gevonden : 
voor de'lijsten·voor de patroons-leden .... ; 

werklieden~leden. . 
,, plaatsvervangende · 

patroons-leden . . . 
,, plaatsvervangende

werklieden-leden . 
Toepassing van het 2de lid van artikel -67 

van het Reglement 'vo·or de Commissien voor 

•den h b .d . niet noodig gelileken avenar e1 1s --------- ten 
noodig ·gebleken 

aanzien van ·de lijsten voor· (in te vullen de 
groep) ; ingevolge · de gehouden loting is aan 
de lijst(en) (in te vullen het numnier en de 
groep) · eene piaats minder toegekend· dan. de 
de~lfug van den kiesde~ler in bet stem~ijf~r 
aangaf; De ui tslag van de loting wordt ·door 
den voorzitter· aan de aanwezige l~iezers bekend 
gemaakt. (Indien door een of meer .der aan
wezige kiezers bezwaren tegen den. uitslag der 
loting warden gemaakt, die bezwaren hier te 
vermelden). 

· candidaat . , 
De . (In te vullen deLnamen), voor-

candrdaten 
komende onderscheide~lijk) op de lijst(en) (in 
te vullen het nummer en de groep) antler volg-

is wordt 
n~m~er . . . --' overleden en --- in-

zijn word en 
gevolge artikel 68 van het Reglement · als niet 
meer op de candidatenlijst vermeld beschouwd: 
De voorzitter doet hiervan mededeeling aan
de aanwezige li:iezers. · · 
· De· vooriitter ma.akt bekend, dat ingevolge 
artikel 68 van het_ Reglement gekozen. zijn 
verklaard tot patroon_s-leden der comiuissie voor 
den havenarbeid te . ·. : . . . . . (naam .en 
voorietters), te ·. . . . . (woonplaats), voo:i;
komende op lijst N°. . . .· antler .volgnum-
mer. . . . . . 
. . . . . . (naam en voorletters), te .. 

(.w_oonplaat~), voorkomende op lijst N° .. 
antler volgnummer . . .. 

( en zul.ks nadat ingevolge artikel 68, 2° lid, 
van het Reglement van de lijst(en) N° .... 
is naam 

zijn geschrapt de namen van • . ., voor-
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komcmdo onder volgnummer . omdat 
.) 

enzoovoort (achtereonvolgens in te vullen 
voor de patroons-leden , werklieden-leden , 
plaatsvervangende patroons-leden en plaats
vervangende werklieden-leden). 

(Indien door een of meer der aanwezige kiezers 
bezwaren tegen dezen uitslag worden gemaakt, 
die bezwaren hier te vermelden). 

Toepassing van artikel 69 van het Reglement 
voor de Commissien voor den havenarbeid 
. niet noodig gebleken. 
Is noodig gebleken, omdat aan de lijst (in te 
vullen nummer en groep). . . plaatsen meer 
zouden moeten worden toegekend bovon het 
aantal harer candidaten. De Voorzitter maakt 
bekena', dat bij toepassing van dat artikel als
nog aan de lijst(en) .... (in te vullen num
mer en groep) zijn toegekend (onderscheiden
lijk) .... plaats(en), (van welke bij loting 
tusschen de lijsten N°. . . . en N°. . . . aan 
lijst N°. . . . eene plaats is toegekend) en dat 
mitsdien elsnog is (zijn) gekozen verklaard tot 

(plaatsvervangend, e) patr~ons -leden der 
werkheden 

voornoemde Commissie : 
. . . . . . . (naam en voorletters) te 

. . . . . . (woonplaats)\'voorkomende op lijst 
N°. . . . onder volgnummer . . .. 

(Indien door een of meer der aanwezige kie
zers bezwaren tegen dezen uitslag worden ge
maakt, die bezwaren hier te vermelden). 

Gedaan te . . . . . . . . den . 
V oorzitter. 
Leden. 

V. 
PROCES-VERBAAL van de zitting van 

het H oofdstembureau; bedoeld bij artikel 

~.van het Reglement voor de Oommissien 

voor den havenarbeid. 

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van 
leden en plaatsvervangende leden van de Com
missie voor den havenarboid te ..... 

v66r . 
neemt op . . . . . . des ~;--middags to 

. . . uur zitting in het lokaal, gelegen . . . , 
. 1 . 1 77 zulks tor bonoeming 1ngevo ge artike 

85 
van 

het Reglement voor die Co=issien van : 
een lid-patroon een lid-werkman 

. laden-patroons ' ... leden-werklieden' 
een plaa,tsvervangend lid-patroon 

... pla,atsvervangende leden-patroons' 

een pla,a,tsvervangend lid-werknian 
. plaatsvervangende leden-werklieden van 

genoemde Commissie, welke bonoeming(en) 
noodig is ( zijn ), doordien 

1° ....... (naam en voornamen), den 
. . . . ·. . . door het hoofdstembureau be
noemd ~erklaa,rd tot. . . ... der voren
genoemde Commissie. 

a) niet tijdig de in art. 75 van het Reglement 
bedoelde stukken aan Burgemeester en Wet

heeft 
houders van. 

hebben 

ingezonden. 
heeft 

b) geweigerd die benoeming a,an te 
hebben 

nemen. 
is 

c) op . . . . overleden~ .. ~. 
ZIJn 

d) bij onherroepelijk geworden beslissing als 
. is 

zoodanig niet .--:- toegelaten. 
ZIJn 

20. . ..... (naam en voornamen); den 
........ enz. 

Na ra,adpleging van de in aanmerking ko-
. wordt 

mende cand1da,tenlijsten --d
wor en 

a) overeenkomstig het bepaalde in den 2en 
en 3en volzin van art. 77, eerste lia', van 
het Reglement voor de Commissien vo'or 
den havenarbeid; 

b) nadat art. 69 van het Reglement v'oor de 
Commissien voor den havenarbeid is 
toegepast, 

door het hoofdstembureau benoemd ver!daard 
tot . . . . . . . der voornoemde Commissie 
. . . . . . .... (naam en voorletters), to 
. . . . . . . (woonplaats), voorkomonde op 
de candidatenlijst N°.. . . onder volgnummer 

De Voorzitter maakt deze beslissing onmid
dellijk bekend aan de in het lokaal aanwezige 
kiezers. 

(Indien door een of meer dor aanwezigo kie
zors bezwaar tegen deze beslissing wordt ge
maakt, die bezwaren hier te vermelden). 

Gedaan te ...... _. . ., den .. . 
Voorzitter . 
Leden. 

19 October 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verzoek van een kiezer tot verbetering 

van de kiezerslijst. op grond dat daarop 
staat vermeld zijn naam zonder den hem 
toekomenden titel van Baron, door B. en 

('\ 
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W. geweigerd, doch door den Kantonrech
ter toegestaan. Beroep tot cassatie (in bet 
belang der wet) verworpen. 

(Kieswet art. 9, B. W. art. 18.) 

Voorzitter , 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, A. Fentener van 
Vlissingen, C. 0. Segers en B. M. A. Savelberg. 

Requisitoir van den Procureur-Generaal 
Mr. Noy-on. 

De beantwoording van de vraag of in do 
kiezerslijsten bij de namen der kiezers do 
adellijke titels waarop zij recht hebben behooren 
te worden vermeld heeft het onderwerp uit
gemaakt van eene beslissing van den Kanton
rechter te Utrecht, die de vraag bevestigend 
beantwoordt nadat Burgemeester en Wethou
ders van Utrecht afw_ij_zend · hadden beschild; 
op een verzoek van W. H. Baron Taets van 
Amerongen van Woudenberg tot verbetering 
van de kiezerslijst der Gemeente Utrecht waarin 
zijn titel niet vermeld is. 

Voor de beantwoording van de vraag komen 
in aanmerking het Besluit van den Souvilreinen 
Vorst van 13 Februari 1815, (S. n°. 15,) en het 
Koninklijk Besluit van 26 Junuari 1822, 
(S. n°. 1). 

Het eerstgenoemde besluit bepaalt dat in 
alle publieke en particuliere documenten ten 
aanzien van personsn tot den adelstand behoo
ren<ie en voor zoover door den Souvereinen 
Vorst aan dezelve geen andere of meerdere 
titel mocht zijn verleend, zal worden gebezigd 
de titulature van Jonkbeer en Hoogwelgebo
ren. 

Beschouwt men deze bepaling op zich Zc'lve, 
dan kan zij gelezen worden als enkel inhoudende 
dat een adellijke wien geen andere titel verleend 
is, Jonkbeer genoemd moet worden, en a.Ileen 
vaststellende de titulatuur van• bepaa]de adel
lijke personen ; dan houdt zij slechts in het bevel 
dat iemand die Jonkbeer is als zoodanig in 
alle documenten moet worden aangewezen. 
Het besluit berust dan op de onderstelling <let 
de adellijke titels vermeld .won!.en en behan
delt niet meer dan een bijzonder geval. Maar 
die onderstelling is nog niet een algemeen bevel 
dat noodig zou zijn om tot vermelding van alle 
adellijke titels te dwingen. 

Bet gevolg van deze opvatting is dat het 
praedicaat van Jonkbeer wel, maar eeniga 
andere adellijke titel niet vermeld behoort te 
worden in de kiezerslijst, en ik erken dat in 

I zooverre voor eene andere lezing gewichtige 
j redenen zijn a.an te voeren eP eene beslissing 

in anderen zin zeker eene gewenscbte eenheid 
zou bevorderen ; maar het betreft hier de vraag 
in hoeverre Burgemeester en Wethouders ge
dwongen kunnen worden tot verme!ding van 
adellijke titels in de kiezerslijsten, waaromtrent 
art. 9 der Kieswet voorschrijft dat zij de namen, 
niet dat zij de titels der kiezers zullen bevatten; 
tot den na.am behoort nu zeker niet de adellijke 
titel, die er enkel a.an wordt toegevoegd. 

Een rechtstreeksch en algemeen bevel 
wordt aangetroffen in het besluit van 1822, 
doch dit bevel wordt gegeven aan de Hoven 
en Rechtbanken, Ambtenaren van den Burger
lijken Stand, notarissen en alle andere openba
re ambtena.ren. 

Wat er nu zij van de staatsrechtelijke positie 
van de Colleges van Burgemeester en Wet
horiders ten tijde van de uitvaardiging van <lit 
besluit, thans bestaa.n zij met uitzondering 
van den Burgemeester uit personen, aangewezen 
uit de gekozene raadsleden, alzoo niet uit amb
tenaren, en zij kunnen dus in hun geheel, als 
College, niet onder de benaming openbare 
ambtenaren begrepen worden, zoodat het 
bevel a]thans nu hen niet meer ka.n betreffen. 

In het tegenovergestelde geval zouden de 
kiezerslijsten zeker in de acten bij het besluit 
bedoeld begrepen zijn. En dat de kieswet niet 
het vermelden van adellijke titels voorschrijft 
i:ou ten deze geenen invloed hebben oindat ook 
artikel 18 B. W. alleen het vermelden van de 
namen in de acten van den burgerlijken stand 
beveelt, en niettemin het besluit ongetwijfeld 
op die acten van toepassing is. 

Op grond dat er geene wettelijke bepaling 
bestaat die vermelding van den titel van baron 
in de kiezerslijsten voorschrijft, stel ik a.ls 
middel van cassatie: Schending van art. 9 
der .Kieswet en verkeerde toepassing van het 
besluit van den Souvereinen Vorst van 13 Fe
bruari 1815, (S. n°. 15), en het Koninklijke 
Besluit van 26 Januari 1822, (S. n°. 1) door het 
gelasten van de verbetering van de kiezerslijst 
der· Geme.erite Utrecht voor het jaar 1917/18 
in dier voege dat daarin onder• n°. 15201 v66r 
den naam Taets van Amerongen worde gevoegd 
de t'itel van Baron, en vorder ik cassatie in het 
belang der wet van de beslissing van den Kan
tonrechter te Utrecht van 12 Mei 1917 op 
het verzo~kschrift van W. H. Baron Tacts van 
Amerongen van )Voudenberg. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Rechtdoende op het ter openbare zitting 
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van 6 September 1917 door den Proc.-Gen. 
genomen requisitoir tot cassatie in het belang 
der wet van de beslissing van den Kantonrech
ter te Utrecht van 12 Mei 1917 op het verzoek
achrift van W. H. baron Taets van Amerongen 
van Woudenberg; 

0., dat uit voormelde beslissing blijkt, dat 
de verzoeker, op de kiezerslijst voorkomende 
met vermelding alleen van zijn naam, zonder 
bijvoeging van den hem toekomenden titel 
van baron, de verbetering der kiezerslijst aan 
het Gemeentebestuur van Utrecht heeft ge
vraagd, ten einde die bijvoeging alsnog te ver
krijgen; 

dat echter op dat verzoek afwijzend is be-
11chikt, waarna verzoeker, in die afwijzing niet 
berustende, de zaak a.an de beslissing van den 
Kantonrechter heeft onderworpen ; 

dat deze de gevraagde verbetering heeft 
gelast, in dier voege, dat op de kiezerslijst 
onder no. 15201 v66r den naam Taets va.n 
Amerongen worde gevoegd de titel van ,,baron", 
zulks op grond der bepalingen van het Besluiii 
van den Souvereinen Vorst van 13 Februa.ri 
1815 (S. n°. 15) en van het K. B. van 26 Januari 
1822 (S. n°. 1) in verband met het feit da.t ver
zoeker op gemelden titel recht heeft en de 
kiez~rslijst is een authentiek stuk door open bare 
ambtenaren in hunne qualiteit opgemaakt ; 

0., dat tegen deze beslissing de Proc.-Gen. 
is gekomen in ca.ssatie en daarbij, op grond 
dat er geeh wettelijke bepaling bestaa.t die de 
vermelding van den titel van baron in de kie
zerslijst omschrijft, a.ls middel van ca.ssa.tie 
heeft gesteld : zie Req. 

0. diena.ang;i.ande : 
dat het Besluit van 1815 sub 2° voorschrijft : 

,,dat in alle publieke en particuliere documen
ten, ten aanzien der·personen tot den Adelsta.nd 
behoorende en voorzooverre door Ons a.an desel
ve geenen anderen of meerderen titel mogt zijn 
toegekend of verleend, za.l worden gebezigd 
de titula.ture van Jonkheer en Hoogwelgebo
ren", welk voorschrift ondubbelzinnig betee
kent da.t in a.He die documenten de personen 
tot den a.delsta.nd behoorende, zullen worden 
aa.ngeduid met bijvoeging der hun toekomende 
titels, - a.ls ridder, baron of graa.f - terwijl 
voor hen, die tot zoodanigen titel niet gerech
tigd zijn de titel van jonkheer is• voorgeschre-· 
ven; 

dat dit a.lgemeene voorschrift geene WtJZl

ging heeft ondergaan door het K. B. van 1822, 
hetwelk integendeel beoogde de naleving van 
dat voorschrift doeltreffender -te_ verzek~ren, 
ook blijkens de verwijzing in den aanhef naa.r 

art. 259 van het lijfstraffelijk Wetboek en naar 
de Wet van 6 Ma.a.rt 1818 (S. n°. 12); 

da.t derhalve, al moge ook het College van 
B. en W. niet behooren tot de in het besluit 
genoemde, of daarin slechts a.angeduide ,,overi
ge op~nba.re bea.mbten", het a.lge~een voor
schrift van het besluit van 1815 niettemin 
onverlet is gebleven; 

0., voorts, dat na.a.rdien een kiezerslijst zeker 
behoort tot de publieke documenten in het be
sluit genoemd en feitelijk vaststa.at da.t de ver
_zoeker gerechtigd is tot het voeren van den 
titel van baron, de Ka.ntonrechter de als ge
schonden voorgestelde wettelijke bepa.lingen 
met juistheid heeft toegepa.st ; 

Verwerpt het beroep. (N .• J.) 

20 October 1917. BESLUIT, tot schorsing van de 
besluiten van den Raad der gemeente 
Leimuiden van 29 September 1917, strek
kende tot toekenning van ongevraagd eer
vol on~slag als directeur van het levens
middelenbedrijf aan C. J. VAN As en tot 
benoeming in gemelde betrekking van H. 
G. J. VAN DE WEIJER, beide met ingang 
van 1 November 1917. S. 605. 

Geschorst tot 1 April 1918. 

20 October 1917. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten, betreffende baksteen-industrie. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel deelt mij mede, dat hem de wenschelijk
heid gebleken is, dat wordt overgegaan tot 

· intrekking van het verbod tot gebruik van 
Belgische steen bij de uitvoering van bouw-· 
werken, welke geheel of gedeeltelijk uit de 
openbare kassen worden bekostigd. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat mits
dien mijn circulaire van 23 Maart 1916, Nr. 
3332, afd. V. A. welke op bedoeld verbod 
betrekking had', wordt ingetrokken. 

Uw College gelieve hiervan ken~is te geven 
aan de gemeentebesturen in Uwe provincie. 

(W. v. d. B. A.) 

22 October 1917. BESLUIT, houdende wijzi- · 
ging van het, bij het besluit van 16 Febru0 

ari 1917 (Staatsblad n°. 219) gewijzigde, 
Koninklijk besluit van 22 April· 1916 
(Staatsblad n°. 168), tot vaststelling van 
den uiterlijken vorm voor de zil\Terbcins 
van een gulden, tot bepaling van de h<ie
veelheid der uit te geven zilverbons van 
dien vorm en tot wijziging van artikel 2 
van het besluit van den 3lsten Maart 1915 
(Staatsblad n°. 174). S. 606. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 18 October 1917, n°. 127, 
Generale Thesaurie ; 

Gezien Onze Besluiten van den 31 Maart 1915 
(Staatsblad 'n°. 174) en van den 22 Apri.l 1916 
(Staatsblad n°. 168); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig A rtikel. 
Artikel 1, laatst" lid, van Ons besluit van den 

22 April 1916 (Staatsblad n°. 168), gewijzigd 
bij Ons besluit van den 16 Februari 1917 
(Staatsblad n°. 219), wordt gelezen als volgt: 

De bons warden gedrukt op waardepapier 
van ten naastenbij acht bij twaalf centimvters, 
waarin als watermerk de woorden 

,,EEN GULDEN" 
voorkomen. Zij worde"1 voorzie'l van den 
stempel der handteekening van Onzen Minister 
van Financien en va'l dien der handteekening 
van den Agent van het Ministerie van Finan
cien te Amsterdam. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het, Staats
blad zal warden geplaa tst. 

's-Gravenhage, den 22sten October 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financier,,, TREUB. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1917.) 

22 October 1917. BESLUIT, houdende regeling 
van de vrijwillige hulpverleening aan 
zieke en gewonde personen, behoorende tot" 
de lagers of vlbten van oorlogvoerende 
mogendheden en voorziening in de hulp-· 
verleening en inlicbtingsdienst ten aanzien 

· van krijgsgevangenen en gemterneerden. 
s. 607. 

WIJ WILHELl\ITNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van den 20 Juli 1917, 1 • 
afd., n°. 1, en van 30 Juli 1917, Bureau S, no. 
57; 

Overwegende, 
· · dat bij het tractaat, te Geneve gesloten op den 
6den Juli 1906, en goedgekeurd bij de wet 
van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 152), zijn 
vastgesteld de voorwaarden waarond.er door 
personeel van vrijwillige vereenigingen tot 
hulpbetoon medewerking mag worden verleend 
aan den militairen geneeskundigen dienst, 
ten einde mede de bescherming volgens · het 
Tractaat te kunnen genieten; 

dat ter zake bepalingen zijn gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van 19 Maart 1913 (Staats-

blad n°. 113), gewijzigd bij bet Koninklijk 
besluit van 27 November 1914 (Staatsblad 
n°. 546), ten. doe! hebbende zoowel eenheid te 
waarborgen in die vrijwillige hulpverleening 
in tijd van oorlog, als de richtige uitvoering 
daarvan door eene doelmatige voorbereiding 
in tijd van vrede te verzekeren ; 

dat genoemd Koninklijk Besluit nadere 
wijziging en aanvulling·beboeft; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 
Maart 1912, n°. 31, en 19 llfaart 1913 (Staats
blad n°, 113) waarbij de Nederlandsche Afdeeling 
der Souvereine Orde van Malta, de Commenderij 
Nederland der Johanniter Orde en de Vereeni
ging bet Nederlandsche Roode Kruis zijn 
ge:inachtigd om in tijd van oorlog hulp te ver
leenen aan gewonden en zieken, behoorende tot 
<_le legers of vloten van oorlogvoerende mogend
heden; 

Den Raad van State geboord, advies van 
18 ,September 1917, n°. 94; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 October 1917, 1 • afd., 
ri0 • 116, en van 17 October 1917, Bureau S, n°. 
64; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met 
intrekking van de artikelen 1 en 3 en alle 
daarop volgende artikelen van bet Koninklijk 
besluit van 19 Maart 1913,(Staatsblad n°. 113) 
en van het Koninklijk besluit van 27 November 
1914 (Staatsblad n°. 546), te bepalen: 

Art. 1. Vereenigingen welke hulpbetoon aan 
zieken en gewonden ten doel he b ben; kunnen door 
Ons als zoodanig worden erkend en toegelaten 
tot vrijwillige hulpverleening aan zieke en ge
wonde persorien, behoorende tot de legers of 
vloten van oorlogvoerende mogendheden. Op 
deze vereenigingen, alsmede op de reeds erkende 
en toegelaten vereenigingen, zijn de bepalingen 
van dit besluit van toepassing. Voor de 
Vereeniging het Nederlandsche ·Roode Kruis 
gelden de te haren aanzien in dit besluit 
afzonderlijk gestelde bepalingen. 

2. Omtrent de erkenning en toelating van 
vereenigingen wordt het Hoofdbestuur van 
de Vereeniging het Nederlandscho Roode Kruis 
gehoord. 

3. I. Afgescheitlen van het doel der iri 
artikel 1 genoemde Vereeniging het Nederland- · 
sche Roode Kruis, omschreven in hare statuten, 
heeft zij tot taak, in geval van oorlog waarin 
Nederland is betrokken, onder den militairen 
geneeskundigen dienst : 

a. hulp te verleenen aan zieke en ·gewonde 
personen behoorende tot de legers of vloten 
van de oorlogvoerende mogendheden ; 
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b., de algemeene leiding van de vrijwillige 
hulpverleening te voeren ; 

c. in werking te hebben een Informatie0 

bureau, zijnde bureau van inlichtingen omtrent 
z eken, gewonden, dooden en verinisten, 

. tevens bureau van inlichtingen nopens krijgs
gevangenen en gernterneerden, overeerikomstig 
artikel 14 van het Reglement -betreffende de 
wetten en ·gebruiken van den oorlog te land, 
vastgesteld bij het Haagsch - Verdrag van 
18 October 1907, bekend gemaakt bij Konink 0 

lijk besluit van 22 Februari 1910 (Staatsblad 
n°. 73); · 

d. in werking te hebben een bijzondere 
commissie ( commission speciale) belast met het 
verstrekken van hulp en met de contri',le· op 
de verzending van geschenken- aan krijgsge
vangenen en geinterneerden in N ederland en 
andere landen, overeenkomstig artikel 15 van 
genoemd Reglement betreffende de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land. 

II. Ingeval ·van mobilisatie, ml de Vereeni
ging aanstonds de in .het eerste lid onder b 
bedoelde algemeene leiding aanvaarden. Voorts 
zal zij alles doen wat noodig is om de vrijwillige 
hulpverleening in volledige gereedheid te bren
gen en· zich belasten met de verpleging 
zieke militairen, een en antler voor zoover 
dit door den Inspecteur van den Militairen 
Geneeskundigen Dienst der Landmacht ver
langd wordt. 

IIL Ten einde in staat te zijn haar oorlogs
taak te vervullen, is de Vereeniging verplicht 
in tijd van vrede : 

a. de noodige voorbereidingen te treffen, 
-0m, bij uitbraken van oorlog, te kunnen be
schikken over·: 

1. doelmatige geneeskundige inrichtingen 
met het daarbij" noodige personeel, en de ver
eischte bedrijfsmiddelen ; 

2. vertrouwd en geoefend person eel, , tot 
-vervoer en geleide· van gewonden ; 

3. doelmatig transportmaterieel voor ge
wonden; 

b. de noodige voorbereidingen te treffen 
om in bedrijf te brengen een Informatiebureau, 
zijnde bureau,van inlichtingen--omtrent zieken, 
gewonden, dooden en vermisten, tevens bureau 
van inlichtingen nopens krijgsgevangenen· en 
gemterneerden, overeenkomstig artikel 14 van 
het Reglement betreffende de wetten en ge
bruiken van den oorlog te land, vastgesteld 
bij het Haagsch Verdrag van ·18 October 1907, 
bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
22 Februari 1910 (Staatsbl,ad n°. 73) ; 

c. in te stellen een bijzondere commissie 

1917. 

(commission speciale) bela·st met het verstrek
ken van bulp en met de contri'ile op de verzen, 
ding van geschenken aan krijgsgevangenen 
en geinterneerden in Nederland en andere 
landen, overeenkomstig artikel 15 van genoemd 
Reglement- betreffende de wetten en gebruiken 
van den oorlog te land; 

d. zoodanige middelen aan te wenden, 
dat de belangstelling in haar streven bij de 
natie levendig· gehouden, haar ledental ver
meerderd en het vormeri van kapita<1l en het 
verkrijgen van de noodige hulpmiddelen be
vorderd worden. 

Voor zoover een · goede vervulling van· haar 
oorlogstaak daardoor niet in gevaar wordt 
gebracht, zal de vereeniging naar vermogeh 
kunnen · medewerken tot leniging van den 
nood bij rampi,n binnenslands, in onze Kolonien 
en overzeesche bezittingen, eil in het buiten- · 
land, alsi:nede ·bij oorlog tusscben buitenland
sche mogendheden, 

4. Andere erkende en toegelaten vereeni
giiigen hebben tot taak, in geval van oorlog 
waarin Nederland betrokken is, of bij mobili
satie·: 

a. naar vermogen mede te werken, om de 
Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, 
in staat te stellen, te voldoen aan hare ve;
plichtingen; 

b. zich te onderwerpen, aan de, ingevolge 
art. 3, door het Nederlandsche Roode Kruis te 
voeren algemeene leiding van de vrijwillige 
hulpverleening. 

Tot goede vervulling van die taak zijn zij 
verplicht'in tijd van vrede: 

a. de noodige voorbereidingen te treffen 
om bij uitbreken van oorlog vertrouwd en ge
oefend personeel, geneeskundige inrichtingen 
en vervoer- en verplegingsmiddelen beschik
baar te kunnen stellen ; 

b. mede te werken, in overleg met het 
hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode 
Kruis, bij de maatregelen, welke dat Hoofd
bestuur noodzakelijk acht om onder a bedoelde 
voorbereidingen doeltreffend te doen zijn ; 

c. de inlichtingen te geven, welke het Hoofd
bestiiur van bet Nederlandsche ,Roode Kruis 
behoeft om de aan deze· vereeniging opgelegde 
verplichtingen te kunnen nakomen. 

Van de in dit. artikel genoemde taak en 
verplichtingen kan door Ons geheel, of gedeel
telijk onthefling verleend worden. 

Wanneer de in dit artikel bedoelde erkeride 
en toegelaten vereenigingen hare verplichtingen 
niet nakomen, kan de erkenning en toelating 
worden ingetrokken, het Hoofdbestuur van 

31 
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de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis I 

gehoord. 
5, De Vereeniging het N ederlandsche Roode 

Kruis omvat zoowel het Rijk in Europa als 
de Kolonien. 

In de vereeniging worden onderscheiden : 
a. de Afdeelingen ; 
b. de Kringen ; 

· c. het Hoofdbestuur; 
d. het .Dagelijksch Bestuur ; 
e.' de Algemeene Vergadering. 
6. In alle gemeenten kunnen, onder goed

keuring van het Hoofdbestuur, Mdeelingen 
worden opgericht. Zij dragen den naam van : 
' ,,Mdeeling van het N ederlandsche Roode 
Kruis ..... '' 

Zij moeten rechtspersoonlijkheid bezitten. 
In eene gemeente kan niet meer dan een 

Afdeeling gevestigd zijn. 
Een Afdeeling moet uit ten minste 20 

gewone leden bestaan ; hare statuten en regle
menten, alsmede de daarin te brengen verande
ringen, moeten · door het Kringbestuur zijn 
goedgekeurd. 

De Mdeelingen kiezen haar bestuur en rege
len, voor zoover betreft de taak in artikel 3, I 
onder a en b van dit Besluit omschreven, onder 
goedkeuring van het Kringbestuur, en anders
zelfstandig, de wijze waarop zij zullen werken. 

De Mdeelingen kiezen de in artikel 11 aange
geven leden van het Kringbestuur. 

Zij zenden jaarlijks aan het Kringbestuur 
een verslag van den toestand der Mdeeling, 
met opgave van haar bestuur, het aantal 
harer gewone laden, laden van verdienste en 
donateurs, een overzicht van de geldmiddelen, 
het personeel en het materieel, waarover zij 
beschikken of in oorlogstijd de beschikking 
zullen verkrijgen. 

Zij dragen jaarlijks aan het Kringbestuur af, 
het bij de statuten vastgestelde percentage 
der contributies der leden, bestemd voor de 
algerrieene)ras der Vereeniging en de kas van 
het Kringbestuur. 

Ieder jaar wordt door de Mdeelingen een 
begrooting opgemaakt, welke zij aan de goed
keuring van het Kringbestuur onderwerpen. 

· Uitgaven de begrooting te boven gaande, 
ri:togen niet worden gedaan zonder goedkeuring 
van het Kringbestuur. 

Elke Mdeeling is ·bevoegd afgevaardigden 
te zenden naar de Algemeene Vergaderiligen. 

De Afdeelingsbesturen geven aan het Hoofd
bestuur, aan de Kringbesturen en aan de in 
artikel 26 bedoelde Gedelegeerden de gevraagde 
voorlichting en medewerking. 

Van beslissingen van het Kringbestuur 
kunnen de Afdeelingen binnen den Kring in 
beroep komen bij het Hoofdbestuur. 

7. Het Rijk in Europa is, op de wijze als in 
de bij ditBesluit gevoegde Bijlage is aangegeven, 
verdeeld in 17 Kringen, t.w. : 

1. Kring--Stelling Amsterdam. 
2. Kring-Stelling den Helder. 
3. Kring-Leiden. 
4. Kring-' s Gravenhage. 
5. Kring-Rotterdam. 
6. Kring-Zeeland. 
7. Kring-Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
8. Kring-Friesland. 
9. Kring-Groningen. 

10. Kring-Drenthe. 
11. Kring-West-Overfjssel. 
12. Kring-Twenthe. 
13. Kring-Amersfoort. 
14. Kring-Arnhem. 
15. Kring-West-Noord-Brabant. 
16. Kring-Oost-Noord-Brabant. 
17. Kring-Limburg. 
8. De Kringen, wier bestuur gevestigd is 

in de in de Statuten genoemde plaatsen, hebben 
in geval v~n oorlog waarin N ederland betrokken 
is, tot taak in totaal beschikbaar te stellen : 

30,000 bedden, 725 artsen, 3000 verpleegsters, 
300 hoofdverpleegsters en 2000 leden van 
transportcolonnes. 

9. In de Statuten moet,_ onder goedkeuring 
van Onzen Minister van Oorlog, de taak van 
elken Kring voor zoover betreft het aantal 
bedden, artsen, verpleegsters, hoofdverpleeg
sters en leden van transportcolonnes dat hij 
beschikbaar moet stellen, omschreven worden. 

In tijd van_ vrede moet in iederen Kring 
door middel van de Mdeelingen de vervulling 
van die taak worden voorbereid. 

Tot die voorbereiding behoort : 
1. het zich verzekeren van de gebouwen, 

welke tot noodziekeninrichtingen moeten wor
den ingericht ; 

2. het zich verzekirnen van de benoodigde 
artsen, verpleegsters, hoofd verpleegsters en 
helpsters; 

3. het bevorderen van de opleiding van, 
helpsters en de vorming van transportcolonnes. 

De eischen waaraan de beschikbaar te stellen 
personen moeten voldoe,i, de plaatsen waar 
geneeskundige inrichtingen zullen warden voor
bereid en het aantal ligplaatsen, dat in de ver
schillende inrichtingen baschikbaar zal warden 
gesteld, de vorm en de afmetingen van het 
vervoer- en verplegingsmaterieel, worden door 
het Hoofdbestuur vastgesteld. 
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10. In elken Kring worden ten minste 
eenmaal per jaar Algemeene Kringvergade
ringen gehouden. Daartoe hebben alle gewone 
leden der Afdeelingen, waaruit de Kring bestaat, 
toegang. 

11. De Kringen worden bestuurd door een 
Bestuur waarvan de leden, met uitzondering 
van den Voorzitter, den Secretaris en den 
Penningmeester, worden gekozen doo~ de 
Afdeelingen. 

De Voorzitter, de ·secretaris en de Penning
meester worden bij meerderheid van ~temmen 
van de aanwezige leden door de Algemeene 
Kringvergadering gekozen. 

Elke Afdeeling kiest een lid in het Kringbe
stuur. Bij verhindering van dit lid wordt hij 
vervangen door een, door de Afdeeling die 
hem afvaardigde, te benoemen plaatsvervanger. 

Recht van stemmen hebben in het Kringbe
stuur: 

de Kringcommissaris, de Voorzitter, de Secre
taris en de Penningmeester, ieder een stem, 
en voorts: 

de Afgevaardigden der Afdeelingen, met dien 
verstande, dat wordt mtgebracht voor een 
Afdeeling, 

van 20 tot en met 50 leden 1 stem, 
51 100 2 stemmen. 

101 ,, 
151 
201 
301 

150 
200 
300 
500 

3 
4 
5 
6 

boven 500 7 
12. De Kringbesturen zijn verantwoording 

schuldig aan het Hoofdbestuur voor het beheer 
van de gelden en in het algemeen voor de wijze 
waarop het doel der Vereeniging binnen den 
Kring wordt nagestreefd. 

Zij richten een Kringmagazijn op en voorzien 
dit van ten minste 25 pet. van de noodige 
artikelen voor ligging, kleeding en verpleging. 

Zij treden omtrent cle artsen door tusschen
komstvan het Hoofdbestuur, inoverleg met den 
Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst 
der Landmacht. 

Zij geven aan het Hoofdbestuur en aan de 
in artikel 26 bedoelde Gedelegeerden de gevraag
de voorlichting en medewerking. 

· 13. In geval van oorlog, waarin N ederland 
is- betrokken en bij oorlogsgevaar bepaalt · 
regelt het Hoofdbestuur in overleg met de In
specteurs van den· Militairen Geneeskundigen 
Dienst, de hulp door de Vereeniging te bieden. 
· In de bovenbedoelde gevallen mogen de 

Kring- en Afdeelingsbesturen niet beschikken 
over de eigendommen, fondsen en gelden der 

Kringen en Afdeelingen alvorens daartoe de 
goedkeuring van het Hoofdbestuur verkregen 
te hebben. 

In geval van oorlog, waarin N ederland is 
betrokken, is het Hoofdbestuur bevoegd, op 
verzoek van den Inspecteur ·van den Genees
kundigen Dienst der Landmacht, verplegend 
personeel en materieel van een Kring naar een 
anderen over te brengen. 

14. Het Kringbestuur maakt de voordracht 
op voor de benoeming van een Kringcommissa
ris. De op die voordracht geplaatste wordt, 
door tusschenko1:11st -van het Hoofdbestuur, 
aan Ons ter benoeming voorgedragen. 

De Kringcommissarissen worden benoemd 
voor den tijd van drie jaar en zijn dadelijk 
herbenoembaar. 

Zij hebben ambtshalve zitting in het Kring
bestuur en vertegenwoordigen hun Kring in 
het Hoofdbestuur. 

Zij zijn verplicht zich op de hoogte te houden 
van alles wat met de taak van hunnen Kring 
verband houdt en de richtige vervulling van 
die taak te bevorderen. 

15. Het Hoofdbestuur, dat zijn zetel 
heeft te 's Gravenhage, heeft de algemeene 
Ieiding van de Vereeniging het Nederlandsche 
Roode Kruis, met inachtneming der bij dit 
Besluit en de Statuten gegeven voorschriften, 
en is belast met de uitvoering der besluiten 
van de Algemeene Vergadering, de werkzaam
heden welke bij dit Besluit en de Statuten aan 
het Hoofdbestuur zijn opgedragen, het toezicht 
op de Kringen en de afdeelingen en het aan 
Ons aanbiedeh van alle voordrachten tot 
benoeming van hen, die daarvoor, ingevolge 
dit Besluit, in aanmerking komen. 

16. Het Hoofdbestuur bestaat uit: 
den Voorzitter, tevens Voorzitter van het 

Dagelijksch Bestuur; 
de overige leden van het Dagelijksch Bestuur; 
de Kring0Commissarissen ambtshalve; 
leden ad viseurs door Ons te benoemen op 

voordracht van de Algemeene Vergadering; 
vertegenwoordigers van instellingen van 

goed omschreven nut voor de Vereeniging 
door Ons te b.enoemen, op voordracbt van de 
Algemeene Vergadering ; 

den Hoofdcomrnissaris van het N ederlandsche 
Roode Kruis, genoemd in artikel 26, ambts
halve; 

den Directeur van het Informatiebureau, 
genoemd in artikel 27, ambtshalve ; 

een Opper- of Hoofdoflicier van den Generalen 
Staf door Ons te benoemen op voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog ; 

31"' 
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een rechtskundig vertegenwoordiger van 
het Departement van Oorlog door Ons te 
benoemen op voordracht van Onzen Minister 
van Oorlog. 

17. De Voorzitter en de leden van het 
Hoofdbestuur en van het Dagelijksch Bestuur 
worden, voor zoover zij niet ambtshalve zitting 
hebben, door Ons benoemd voor den tijd van 
vijf jaren; zij zijn dadelijk hernoembaar. 

Zij treden af zoodra zij hun 70ste jaar 
volbracht hebben. 

Het Hoofdbestuur wordt bijgestaan d.oor een 
of meer Secretarissen, die door Ons benoemd 
en ontslagen worden op voordracht van het 
Hoofdbestuur. 

18. Het Dagelijksch Bestuur, dat zijn 
zetel beeft te 's Gravenhage, is belast met de 
dagelijksche leiding van de Vereeniging 
Nederlandsche Roode Kruis en bestaat uit: 

een Voorzitter, door Ons te benoemen; 
een Eersten Ondervoorzitter, door Ons. te 

benoemen, op voordracht van de Algemeene 
vergadering ; 

den Inspecteur van den Geneeskundigen 
dienst der Landmacht, ambtshalve, tevens 
Tweeden Ondervoorzitter ; 

den Inspecteur van den Geneeskundigen 
dienst der Zeemacht, ambtsbalve; 

een afgevaardigde van de Nederlandsche 
Afdeeling der Souvereine Orde van Malta, 
door Ons te benoemen op voordracht van 
Onzen l\finister van Oorlog na overleg met het 
Ka pittel ilier Afdeeling ; 

een afgevaardigde van de Commenderij 
Nederland der Jobanniter Orde, door Ons te 
benoemen, op voordracbt van Onzen Minister 
van Oorlog na overleg met bet Convent dier' 
Commenderij ·; 

vier leden door Ons te benoemen, op voor
dracht van de Algemeene Vergader;ng. 

Het Dagelijkscb Bestuur heeft de bevoegd
beid zicb voor bepaalde onderwerpen, te zijner 
beoordee.ling, adviseurs toe te voegen. 

19. Het Dagelijkscb Bestuur verdeelt zijp. 
fuctien onderling in dier voege, dat een der 
leden wordt aangesteld tot Secretaris-Generaal, 
een tot Penningmeester, een tot Hoofd van 
het transportwezen en een tot Hoofd van bet 
ziekenbuiswezen. 

20. Ten minste eenmaal per jaar wordt.een 
Algemeene Vergadering gebouden. Daze be
staa t uit de leden van het Hoofdbestuur, 
ue afgevaardigden der Afdeelingen, en van 
Nederlandsch Oost- en West-Indie. 

21. De Algemeene Vergadering stelt de 
Statuten van de Vereeniging vast, beeft het 

recht van contr6le op de handelinge'l V'1n het 
Hoofdbestuur, stelt de begrooting vast en maakt 
de voordracbt voor de benoeming van de leden 
van bet Hoofdbestuur en van bet Dagelijksch 
Bestuur, voor zoover dit recht bij dit Besluit 
aan haar is toegekend. 

22. Voor alle benoPmingen, welke geschie
den op voordracbt van de Algemeene Vergade
ring, ku.,inen het Hoofdbestuur, alsmede de 
Kringbesturen en de Afdeelingsbesturen door 
tusschenkomst van het Hoofdbestuur, aanbe
velingslijsten indienen bij de Algemeene Ver
gadering. 

23. De Eereleden der Vereeniging worden 
door Ons benoemd, op voordracht. van het 
Hoofdbestuur. 

24. Voor zoover da;\rop bij de Staatsbegroo
ting is gerekend, wordt door Ons aan de Ver
eeniging het Nederlandsche Roode Kruis een 
aubsidie toegekend, ten einde haar in de ver
vulling van haar taak behulpzaam te zijn. 

Het subsidie wordt uitgekeerd a.an het. 
Hoofdbestuur en door dat bestuur verdeeld 
over de Kringen naarma te iedere Kring zijn 
taak beeft vervuld. 

Onze Minister van Oorlog is bevoegd desge
wenscbt een andere verdeeling aan te geven. 

.25. Reeds in tijd van vrede wordt zooveel 
mogelijk door het Nederlandsche Roode Kruis 
de aansluiting van de vrijwillige hulpverlee
ning aan den Militairen Geneeskundigen 
Dienst voorbereid en geregeld. 

· De Inspecteurs van den Geneeskundigen 
Dienst der Land- en Zeemacht ontvangen 
daartoe doorloopend van · bet Hoofdbestuur 
alle inlicbtingen omtrent hi-t personeel, waar
over de Vereenigipg bet Nederlandsche .Roode 
Kruis en de andere erkeude en toegelaten 
Vereenigingen beschikken, of in tijd van oorlog 
beschikking zullen verkrijgen, omtrent de' 
ingerichte en voorbereide geneeskuudige inrich
tingen, alsmede omtrent de hoeveelheid en den 
aard V'l,n hat beschikbare materieel; zij zijn 
bevoegd, de geneeskundige inrichtingen en 
hat materieel zoo dikwijls hun dit noodig voor
komt, in oogenschouw ta nemen, en de oefe
ningen van het personeei bij te wonen·. 

De Inspecteurs. voornoemd, zijn bevoegd 
om het Hoofdbestuur gelegenbeid te geven, 
zich op de hoogte te stellen van het materieeI,: 
waarover de Militaire Geneeskundige Dienst. 
voor de vervulling van zijn taak in oorlogstijd 
kan beschikken. 

In vredestijd wordt v66r 1 .Juni van elk 
jaar door .het Hoofdbestuur aan Onze Minis
ters van Oorlog en van Marine een rapport 
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toegezonden betreffende hat personeel, de I De benoeming van de andere ambtenaren 
geneeskundige inrichtingen en het materieel, i behoorende tot dit Bureeu geschiedt door Ons, 
dat de Vereeniging bet Nederlandscbe Roode j op voordracht van genoemden Directeur, bet 
Kruis en de andere erkende en toegelaten Hoofdbestuur geboord. 
Vereenigingen voor oorlogstijd beschlkbaar 28. Het teeken - ingesteld bij a.rtikel 18 
bebben. van het Traktaat van Geneve - goedgekeurd 

26. In geval van Oorlog of oorlogsgevaar bij de Wet van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 152), 
wordt aan het Algemeen Hoofdkwartier, ·aan bestaande in een rood kruis op een witten 
het Hoofdkwartier van het Veldleger, aan de grond, is ook het onderscheidingsteeken van 
Staven der Divisien, aan de Etappen-inspectie het Nederlandsche Roode Kruis. 
en aan de Roofdkwartieren van de Linien en Voormeld onderscheidingsteeken mag, in
Stellingen een Gedelegeerde vari het Nederland- gevolge de artikelen 23 en 27 van dat tractaat, 
ache Roode Kruis toegevoegd. zoowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog, 

De Gedelegeerde, toegevoegd aan het Al- warden gebruikt door de leden van die vereeni
meen Hoofdkwartier draagt den titel van ging, mits niet voor handelsdoeleinden; door 

· Hoofdcommissaris van het Nederlandsche de leden van andere vereenigingen, erkend 
Roode Kruis en heeft, onder den Opperbevel- en toegelaten volgens artikel 1 van dit besluit, 
hebber van Land- en Zeemacht, de algemeene alleen dan, wanneer zij gezamenlijk met de 
leiding van de vrijwillige bulpverleening voor eerstgenoemden optreden. 
Land- en Zeemacbt. _ In oorlogstijd zijn alle mannelijke leden der 

De Gedelegeerde, toegevoegd aan bet Hoofd-1 erkende en toegelaten vereei::tigingen, die zich 
kwartier van het Veldleger, draagt den titel • verbonden hebben om bij eene op voet van 
van Legercomntissaris van het Nederlandsche oorlog gebrachte krijgsmacht dienst te doen 
Roode Kruis, en heeft, onder den Legerarts, tot het verzorgen van zieken en gewonden, 
de a.Igemeene leiding van de vrijwillige hulp- verplicht, zoolang zij als zoodanig in functie 
verleening bij bet Veldleger. zijn, een aan den linkerarm vastgehechten 

De overige Gedelegeerden dragen den titel barid met het roode kruis op wit veld te dragen, 
van Commissaris van bet Nederlandsche verstrekt en gestempeld door den Inspecteur 
Roode Kruis (b.v. bij de le Divisie enz., of: van den GeneeskundigenDienst der landmacbt, 
in de Stelling van Amsterdam, enz.). Zij en wat de Jli!arine betreft door den Inspecteur 
hebben, onder den Chef van den geneeskundigen van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht, 
dien11t van hat onderdael, waarbij zij zijn in en moeten zij bovendien voorzien zijn van een 
dienet gesteld, de algemeene !aiding van de door voormelde autoriteiten verstrekt identi
vrijwillige hulpverleening. teitsbewijs, indien zij niet de militaire uniform 

Met toestemming van den Opperbevelhebber van leger of vloot of van de Vereeniging 
' van Land- en Zeemacht, kunnen door het bet Nederlandsche Roode Kruis, of de militaire 

Hoofdbestuur Gedelegeerden warden benoemd, de Velduniform van de Malthezer- en Johan
belast met de ]aiding van de vrijwillige hulp- niter-Orde, welke door Ons bij afzonderlijk 
verleening bij andere dan de bovengenoemde besluit is vastgesteld, dragen. 
onderdeelen van de Weermacht. · Ingevolge artikel 3 der Wet van 7 Januari 

De Hoofdcommissaris, de Legercommissaris 1911 (Staatsblad n°. 5), is 'beddeld personeel, 
en de Divisie-, Linie- en Stelling-commissarissen gedurende den tijd van zijn dienstverband, 
warden reeds in vredestijd door Ons benoemd, onderworpen aan de militaire wetten en re
op voordracbt van bet Hoofdbestuur, voor den glementen. 
tijd van 5 jaren. Zij zijn dadelijk hernoembaar. Andere dan door voormelde Inspecteurs 

Zoodra zij bun 65e jaar volbracht hebben verstrekte en gestempelde armbanden rnogen 
treden zij af. in oorlogstijd niet gedragen warden. 

27. Door Ons wordt reeds in vredestijd, Het voeren van de onderscheidingsvlag op 
op voordracht van het Hoofdbestuur, voor geneeskundige formaties en inrichtingen zal 
den tijd van 5 Jaren benoemd · een Directeur in tijd van oorlog of oorlogsgevaar niet geschie
van bet Informatiebureau, bedoeld in het eerste den dan met toestemming van de. bevoegde 
lid van artikel 3, onder c, tevens belast met de militaire overheid ; op geneeskundige inrichtin
uitvoering van de besluiten van de Commission gen zal de vlag slechts mogen geheschen warden, 
Speciale, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, wanneer deze·ten behoeve van zieke en gewonde 
onder d. Hij is dadelijk berbenoembaar en treedt militairen in bedrijf zijn gebracht. 
af .zoodra hij zijn 70e jaar volbracht heeft. Het hijschen van de or,derscheidings-;]ag 
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op voer- en vaartuigen, welke geen zieke of 
gewonde militairen vervoeren, zal in tijd van 
oorlog of oorlogsgevaar niet geschieden dan met 
een bepaalde tijdelijke of doorloopende vergun

. ning van of namens den Opperbevelhebber 
van L<:ind- en Zeemacht. · In landstreken, 
welke in staat van oorlog of van beleg verklaard 
zijn, behoeven zij daarenboven de vergun
ning van den militairen Commandant ter 
plaatse. 

Ingevolge artikel 21 van het Tractaat zal 
steeds naast de onderscheidingsvlag de nationale 
vlag moeten geheschen warden. 

29; Door Ons wordt aan het Hoofdbestuur 
van de Vereeniging het Nederlandsche Roode 
Kruis de bevoegdheid verleend, voor belang
rijke diensten in of jegens de Vereeniging 
bewezen een zichtbaar te dragen ,,Kruis van 
Verdienste" of een ,,Medaille van Verdienste'' 
te verleenen. De kosten hieraan verbonden 
komen ten laste · der Vereeniging. 

30. Ten aanzien van de Kolonien treft 
het Hoofdbestuur onder Onze goedkeuring 
afzonderlijke regelingen. 

Overgang,qbepalingen. 

31. Bij het in werking treden van dit .Be
sluit treedt het bestaande Hoofdcomite af 
en wordt door Ons, op voordracbt van Onzen 
Minis_ter van Oorlog, een Hoofdbestuur be
noemd, dat zitting heeft tijdens den duur van 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden en het in dit Besluit bedoelde Dagelijkscb 
Bestuur en Hoofdbestuur vervangt. 

De samenstelling van dit Hoofdbestuur 
wordt door Ons in verband met de beboefte 
geregeld. 

Door Ons wordt bepaald wanneer voor de 
toepassing van dit artikel de tegenwoordige 
buitengewone omstandigbeden hebben opge
bouden te bestaan. 

32. ·Het Hoofdbestuur bevordert zooveel 
mogelijk de spoedige totstandkoming van de 
nieuwe Statuten der Vereeniging. 

Hat zorgt intusschen voor de vorming van 
de Kringbesturen. Daartoe draagt bet de 
Afdeelingen op binnen een aan te geven tijd 
over te gaan tot de verkiezing van een lid van 
het Kringbestuur, terwijl het tevens de leden 
der Afdeelingen oproept om op een aan te 
geven plaats binnen den Kring samen te komen, 
ten einde onder leiding van de plaatselijke 
afdeeling over te gaan tot de verkiezing van 
een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester 
van bet Kringbestuur. 

'\Vanneer in een gemeente meer dan. een 

Afdeeling gevestigd is, zorgt het Hoofdbestuur 
te voren, dat samensmeltingvandeverschillende 
afdeelingen heeft plaats gehad. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
waarvan afschrift zal warden gezonden aan 
Onze ]l'!inisters van Bui tenlandsche Zaken, 
van Binnenlandscbe Zaken, van Justitie, van 
Kolonien en van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer en dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal warden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 22sten October 1917. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De 1vlinister van 1lfarine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1917.) 

Behoort bij Koninklijk besluit Tan 
22 October 1917 (Staatsblad n°. 607). 

BIJLAGE. 

I. Kring Stelling-Amsterdam. 
Kring Stelling-Amsterdam, omvat de _Stelling 
Amsterdam met uitzondering van het gedeelte 
van de gemeente Naarden tot de Stelling behoo
rende en bovendien de geheele gemeente N eder-

horst den Berg. 

NooRDROLLAND. Gemeenten: Amsterdam.~ 
Aalsmeer. Akersloot. Assendelft. Avenhorn.
Beemster. Beets. - Bennebroek. - Beverwijk. 
- Bloemendaal. - Broek in Waterland. -
Buiksloot. Castricum. - Diemen. - Edam. 
Graft. - Haarlem. - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. - Haarlemmermeer. Heems
kerk. Heemstede. Heiloo. -Ilpendam. -Jisp.
Koog aan de Zaan. Katwoude. - Krommenie. 
Kwadijk. Landsmeer, _Linnen. - Marken. -
Middelie. - Monnikendam. - Muiden. -
Nederhorst den Berg. Nieuwendam. - Nieu
wer-Amstel. Oostbuizen. - Oostzaan. Ouden
dijk. - Ouder-Amstel. - Pnrmerend. -
Ransdotp. de Rijp. Schermerhorn. Schoten. -
Slaten. - Spaarndam. - Uitgeest. Uithoorn. 
- Velsen. Warder. - Watergraafsmeer. -
Weesp. - '\Vestzaan. - Wijdewormer. -
Wijk aan Zee en Duin. - Wormer. - Wormer
veer. - IJmuide_n. - Zaandam. - Zaandijk. -
Zandvoort. - Zuid- en Noord Schermer. -

UTRECHT. Abcoude-Baambrugge. - Ab
coude-Proostdij. - Mijdrecbt. - Nigtevecbt. 
- Vinkeveen. - Wilnis. 

ZUIDROLLAND. ter Aar. Hillegom. - Lei
muiden. - Nienwveen. - Rijnsaterwoude. -
Zevenhoven. 

------- ------------------------' 
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II. Kring Stelling-den Helder. 
Abbekerk. - Alkmaar. ~ .Andijk. - -.Anna 

Paulowna. -. Barsingerhorn. - Beets. 
Bergen. Berkhout. - Blokker. - Boven
karspel. - Broek op Langendijk. - Callants
oog. -Egmond aau.Zee. -Egmond-binnen. -
Enkhuizen. - Groo'tebroek. - Harenkarspel.
Heerhugowaard. - Helder. - Rensbroek. 
Hoogkarspel. - Hoogwoud. - Roorn. -
Koedijk. - Maarten (St.). - Medemblik. -
J\,fidwoud. -Nibbixwoud. -NieuweNiedorp. -
Noord-Scharwoude. - Obdam. - Opmeer. -
Opperdoes. - Oterleek. - Oude Niedorp. 
Oudkarspel. - Oudorp. - Pancras (St.). 
Petten. - Schagen. - Schellinkhout. 
Schoorl. - Sijbekarspel. - Spanbroek. 
Terschelling. - TexeL - Twisk. - Urk. 
Ursum. - Venhuizen. - Vlieland. - Wa.rmen
huizen. - Wervershoof. - Westwoud. -
Wieringen. - Wieringerwaard. - Wijdenes. -
Winkel. - Wognum. - Zijpe. - Zuid
Scharwoude. - Zwaag. 

III. Kring Leiden. 

ZUIDHOLLAND. Aarlanderveen. -Alkemade. 
- Alphen. - Barwoutswaarder. - Bodegra
van. - Hazerswo.ude. - Katwijk. - Koude
kerk. - Leiden. - Leiderdorp. - Lisse. -
Nieuwkoop. - Noordwijk. - Noordwijkerho.1t. 
- Oegstgeest. - Oudshoorn. - Rietveld. 
Rijnsburg. - s~ssenheim. - Valkenburg. -
Voorhout. - Voorschoten; - Warmond. -
Woubrugge. - Zoeterwoude. - Zwammerdam. 

IV. Kring 's-Gravenhage. 

ZurnHOLLAND. Ammerstol. - Benthuizen. 
- Bergambacht. - Bergschenhoek. - Berkel. 
- Berkenwoude. - Bleiswijk. - Boskoop. ~ 
Capella a/d IJsel. - Delft. - Gouda. -
Gouderak. - '8-G1"avenhage. - 's-Gravenzande. 
- Haastrecht. - Hekendorp. - Rillegers
berg. - Hof van Delft. - Kethel. - Langerak. 
- Lange-Ruige-Weide. - Lek.kerkerk. -
de Lier. - Loosduinen. - Maasland. - Moer
kapelle. - Monster. - Moordrecht. 
Naaldwijk. - Nieuwerkerk a/d IJsel. -
Nootdorp. - Ouderkerk a/d IJsel. - Oude
water. - :)'apekop. - Pijnacker. - Reeu
wijk. - Rijswijk. - Schiebroek. - Schip
luiden. - Schoonhoven. - Stolwijk. 
Stompwijk. - Veur. - Vlaardingen-Ambacht. 
- Vlist. - Voorburg. - Vrijenban. - Waar
der. - Waddinxveen. - Wassen.aar. -
Wateringen. - Zegwaard. - Zevenhuizen. -
Zoetemeer. 

UTRECHT. Ho-. nkoop. Polsbroel. 
Willige-Langerah. 

V. Kring Rotterdam. 

A. ZUIDHOLLANDSCHE EILANDEN. B. DE 
GEMEENTEN: Alblasserdam. - Alblas (Oud). 
- Bleskensgraaf. - Brandwijk.- Dordrecht.
Dubbeldam. - Giessendam. - Groot-Ammers. 
- Goudriaan. - Krimpen a/d Lek. - Krimpen 
a/d IJsel. - Lekkerland (Nieuw). - Maassluis. 
- Molenaa:rsgraaf. - Nieuwpoort. - Otto
land. - Overschie. - Papendrecht. - Peur_
sum. - Rotterdam. - Schiedam. - Sliedrecht. 
- Streefkerk. - Vlaardingen. - Wijngaarden. 

VI. Kring Zeeland. 

(Omvat de geheele provincie Zeeland.) 

VII. Kring Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie. 

N OORDHOLLAND. .Ankeveen. - Blaricum. -
Bussum. - 's-Graveland. - Huize:i. - Ril
versum. -Kortenhoef. -Laren. -Naarden.
Weesperkarspel. 

UTRECHT. Achttienhoven. - Amerongen. -
Baarn. Benschop. - de Bildt. - Breukelen
Nijenrode. - Breukelen-St. Pieters. - Bunnik. 
- Cothen. - Doorn. - Driebergen. -
Eemnes. - Haarzuilen. Harmelen. - Houten. 
Jaarsveld. - Jutphaas. KameriL Kockengen. 
- Laagnieuwkoop. - Langbroek. - Leersum. 
Linschoten. - Loenen. - Loenersloot. -
Loosdrecht. Lopik. - Maarssen. - Maarsse
vee'l. - Maartensdijk. Montfoort. - Odijk. -
Oudenrijn. - Rijsenburg. - Ruwiel. -

-Sob ~lkwijk. Suelrewaard. - , Soest-. - Tien
hoven. - Tull en 't Waal. - Utrecht. 
-Veldhuizen. - Vleuten. - Vreeland. -
Vree&wijk. - Werkhoven. - Weiltbroek. -
-Wijk bij Duurstede. Willeskop. - IJ~elstein. -
Zeist. .:_ Zuilen. 

GELDERLAND. Ammerzoden. - Beesd. -
Beusichem. - Brakel. - Buren. - Buurmal
sen. - Oulenborg. - Deil. Driel. Echteld. -
Est en Opijnen. - Gameren. - Geldermalsen. 
·-Haaften. Redel.- Herwijnen. Hurwenen. -
IJzendoorn. Kerkwijk. - Kesteren. Lienden. -
Maurik. Nederhemert. Ophemert. 
·Poederoijen. Rossum. - Tiel. - Varik. 
Vuren. - Waardenburg.· - Wadenooijen. 
Zaltbommel. - Zoelen. - Zuilichem. 

NooRDBRABANT. Almkerk. .Andel (Op- en 
Neer-). -Baardwijk. - Besoyen. -Capelle. -
Drongelen. - Dussen. - Geertruidenberg. -
Genderen. - Giesen. Herpt. - Hoage- en 
Lage-Zwaluw_e. - Made en Drimmelen. -
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Meeuwen. - Raamsdonk. - Rijswijk. -
Veen. Waalwijk. Waspik. - Werkendam. -
de Werken en Sleeuwijk. - Wijk en Aalburg. -
Woudrichem. 

BUITEN DE STELLING. Zegveld (prov:incie 
Utrecht). 

ZUIDROLLAND. Ameide. - Arkel. - i\spe
ren. - Everdingen. - Giessen-Nieuwkerk. -
Gorinchem. - Hagestein. - Hardinxveld .. -
Hei- en Boeicop .. - Heukelom. - Hoog
blokland. - Hoornaar. - Kedichem. - Leer
broek. - Leerdam. - Lexmond. - Meerkerk. 
- Nieuwland. - Noordeloos. - Schelluine~. -
Schoonrewoerd. Tienhoven. - Vianen. Woer
den. 

VIII. Kring Friesland. 

(Omvat de geheele Provincie Friesland.) 

IX. Kring Groningen. 

(Omvat de geheele Provincie Groningen.) 

X. Kring Drenthe. 
(Omvat de geheele Provincie Drenthe.) 

XI. Kring West-Overijssel. 

Avereest. - Bathmen. - Blankenham. 
'Blokzijl. - Dalfsen. ~ Deventer. - Diepen
-heim. - Diepenveen. - Genemuiden. :=:. 
.Giethoorn. - Goor. - Grafhorst. - .Grams
. bergen. - den Ham. - Ambt'-Hardenberg. -
-Stad-Hardenberg. - Hasselt. - Heino. 
·Hellendoorn. - Holten. - IJselmuiden. 
-Kampen. - Kamperveen. - Kuinre. 
-Markelo. - Nieuwleusen. - -Oldemarkt. 
·Olst. - Ambt-Ommen. - Stad-Ommen. 
-Raalte. - Staphorst. - Steenwijk. -Steen
wijkPrwold. - Ambt-Vollenhove. - Stad
Vollenhove. - Wanneperveen. - Wijhe. -
·Wilsum. - Zalk en Veecaten. - Zwart
sluis. - Zwolle. - Zwollerkerspel. 

XII. Kring Twenthe. 

• Almelo. - Borne. - Ambt-Delden. - Stad
.Delden .. - Denekamp. - Enscherle. - Haaks
-bergen. - Hengelo. - Lonneker. - Losser. -
-Oldenzaal. Ootmarsum. - Rijssen. 
-'I'ubbergen. - Vriezenveen. - Weerselo. -
Wierden. 

XUI. Kring Amersfoort. 

. UTRECHT. Amersfoort. - Bunschoten. 
-Roogland. - Leusden. - llfaarn. - Rens
woude. - Rhenen. - Stoutenburg. - Veenen
da_al. - Woudenberg. 

GELDERLAND. Apeldoorn. - Barneveld. -

Doornspijk. '-- Ede. - Elburg. - Epe. -
Ermelo. - Harderwijk. - Hattem. - Heerde. 
- Hoevelaken. - Nijkerl-·. - Oldebroek. 
Putten. - -Renkum. -;--- Scherpenzeel. 
Wage11ingen. 

XIV. _Kring Arnhem. 

Aalten. - Angerlo. -Appel tern. - Arnhem. 
- Balgoy. - Batenburg. - Bemmel. -
Bergh. - Bergharen. - Beuningen. - Bor
culo. - Brummeu. - Didam. - Dinxperlo. -
Dodewaard. -·Does burg. -Ambt-Doetinchem. 
- Stad-Doetinchem. - Doorwerth. - Dreu
mel. - Druten. - Duiven. - Eibergen. -
Elst. - Ewijk. - Gendringen. - Gent. -
Gorssel. - Groenlo. - Groesboek. - Heere
.waarden. - _Hengelo. - llerwen en Aerdt. -
Reteren. -Heuman. -.Horssen. - Huissen. -
Hummelo. - Laren. - Lichtenvoorde. -
Lochem. - Millinge"l. - Neede. - Nijmegen. 
- . Overasselt. - Pannerden. - Rheden. -
Rozondaal.. - Ruurlo. - Stoendaran. -
Ubbergen. - Valburg. - Voorst. - Vordan. -
Wamel. - Warnsveld. - Wehl. - Wester
voort. -Wijchen. -Winterswijk. -Wisch. -
Zelhem. -. Zevonaar. - Zutphen. 

XV. Kring West-Noordbrabant. 

Alphen. - Baade-Nassau. - Bergen op 
Zoom. - Berkel. - Bokhoven. - Breda. -,

.Chaam. - Diessen. - Dinteloord en Prinsland . 

.- Dongen. - Drune-:i.. - Engelen. - Etten 
Leur. - Fijnaart en Heiningen. - Gilze 

_en Reijen. - Ginneken en Bavel. - Goirle. -
's Gravenmoer. - Halsteren. - Hedikhuizen. 
- Heusden. - Hilvarenbeek. - Hoeven. -
Hooge- en Lage-Mierde. - Huybergen. -
Klunderf - Loon-op-Zand. - Moergestel. .
-Nieuwkuijk. - Nieuw-Vossemeer. - Oister-
-w-ijk. - Oosterhout. - Ossendrecht. 
.Oudenbosch. - Oud- en Nieuw-Gastel. 
Oudheusden. - Princenhage. - Putte. 
Reusel. - Rijsbergen. - Roosendaal en 
Nispen. - Rucphen- en Vorenseinde. - Sprang. 
- Standdaarbuiten. - Steenbergen en Kruis
land. - Terheijden. - Teteringen. - Tilburg. 
- Udenhout. - Vlijmen. - Vrijhoeve Capella. 
-Willems~ad. - Woensdrecht .. - Wouw . .,-
Zevenbergen. - Zundert. 

XVI. Kring Oost:.Noordbrabant. 

Aalst. - Aarle-Rixtel. - Alem, Maren en 
Kessel.. - Asten. ~ Bakel en Milheeze. 
.Beek en Donk. - Beers. - Bergeijk. 
Berghem. -·Berlicum. - Best. - Beup-en en 
Rijkernort. - Bladel en Netersel. - Boele Pl. -
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Borkel en Schaft. - Boxmeer. - Boxtel. -
Budol. - Cromvoirt. - Cuijk en.St. Agatha. -
Deurne en Liesel. - Deursen en Dennen burg. -
Dieden, Demer en Langel. - Dinther. -
Dommelen. - Duizel. en Steensel. - den 
Dungen. '- Eersel. - Eindhoven. - Empel 
en Meerwijk. - Erp. - Esch. - Escharen. -
Gassel. - Geldrop. - Geffen. - Gernert. -
Gestel en Blaarthem. - Grave. - Haaren. -
.Hops. - Heesch. - Heeswijk. - Heeze. -
,Helmond. - Helvoirt. - Herpen. - 's Her
togenbosch. - Hoogeloon, Ha pert en Caste
ren. - Huisseling en Neerloon. - Leende. 
- Liempde . .:_ Lierop. - Lieshout. - Linden. 
- Lith. - Lithoijen. - Luijksgestel. -
Maarheeze .. - Maashees en Overloon. - Megen, 
Haren en Macharen. St. Michielsgestel. - Mier lo 
'- Mill en St. Hubert. - Nistelrode. - Nie
land. -,-- Nunen, Gerwen en Nederwetten. -
St. Oadenrode. - Oeffelt. - Oerle. - Oijen 
en Teeffelen. - Oirschot. - Oost-, West- en 
,Middelbeers. ~ Oploo, St. Anthonis en Lede
-akker. - Oss. - Ravenstein. - Reek. - Riet
hoven. - Rosmalen. - Sambeek. - Schaijk. -
Schijndel. - Soerendonk, Sterkse en Gassel. -
Someren. - Son en Breugel. - Stiphout. 
Stratum. - Strijp. - Tongelre. - Uden. -
Valkenswaard. ··- Veghel. - . Veldhoven en 
Mereveldhoven.- - Velp. - Vessem, Wintelre 
en Knegsel. - Vierlingsbeek. - Vlierden. -
Vught. - Waalre. - Wanroy. - Wosterhoven. 
- Woensel. - Zeeland. - Zeelst. - ·zes
gehuchten. 

XVII. Kring Limburg. 

(Omvat de geheele Provincie Limburg.) 
Ons bekend, 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

De 1lfinister ,va_n lffarine, J. J. RAMBONNET. 

23 October 1917. BESLUIT, tot schorsing van 
het ·besluit van den Raad der· gemeente 
Leimuiden van 29 September 1917, strek
l;:ende tot sluiting en liquidatie van de 
gemeentelijke mineraalolie-gasfabriek er 
eervol ontslag van den baas,fitter. S. ·608. 

Geschorst tot ::18 !September 1918. • 

24 October 1917. BESLUIT, houdende rriachti
ging tot uitgifte van s()hatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstclijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de ,vet van 5 December 
1881 (Sfaatsblad n°. 185). S. 609. 

26 October 1917. BESLUIT, tot regeling van de 
verplichtingen ten aanzien van den ·ver
plichten krijgsdienst in N eder!andsch-Indie. 
s. 610. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister ;van 

Kolonien, van 15 September 1917, 7de Afdoe
ling, n°. 23 ; 

Den Raad vah State gehoord (advies van 
16 October 1917, n°. 42); 

Gezien het nader rapport .van onzen voor
noemden Minister, van 24 October 1917, 7de 
Afdeeling, n°. 20 ; 

Gelet· op artikel 113 van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Nederlandsch
Indie; 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
Vast te stellen de volgende bepalingen, welke 

1mllen uitmaken bet 

Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indie. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

'Art. 1. Zij, die ingevolge dit b.,11Juit ver
plichten krijgsdiaret verrichtan, dienen bij de 
landmacht; zij vormen de militie en den 
landliffi')~. - ,.,.~ .. ~ 

2. In:· geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere·· buitengewone omstandigheden, ter be
oordeeling van den Gouverneur-Generaal, kan 
deze de militie en den landstorm, hetzij geheel 
hetzij ten deele, buitengewoon bijeenroepen. 

3. (1) Dienstplichtig zijn, binnen de bij dit 
besluit gostelde !eeftijdsgrenzen, a!le mannelijke 
ingezetenen van Nederla.ndsch-Indie, die Neder
landsche onderdanen zijn en niet behooren tot 
de Inlandsche of de da,armede gelijkgestelde 
bevolking. 

(2) Ingezetenen in den zin van dit besluit 
zijn zij, die in Nederlandsch-Indie wonen. 

(3) Of en waar iemand in Nederlandsch
Indie _,woont, wordt naar de omstandighcden 
beoordeeld. 

4. (1) De dienstplicht vangt aan: 
a. bij de militie op den dag, waarop de in

lijving bedoeld in artikel 25 van dit besluit 
plaats vindt ; 

b. bij den landstorm, op den dag, waarop 
die bij de militie eindigt of wel, indien geen 
dienst bij do militie voorafgaat, op den dag 
waarop de inschrijving, bedoeld in artikel 10 
van dit besluit, plaats vind t. 

(2) De dienstplicht eindigt : 
a. bij de militie, op den lsten Juli van het 
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jaar, waarin de dienstplichtige het 32ste levens 
jaar heeft volbracht of zal volbrengen ; 

b. bij den landstorm, op den lsten Juli van 
het jaar, waarin de dienstplichtige het 45ste 
levensjaar heeft volbracht of zal volbrengen. 

(3) Tot den landstorm behooren, behalve zij, 
die daarbij na volbrachten dienst bij de militie 
overgaan, alien, die ingevo!ge dit bes]uit dienst
plichtig zijn en, om welke reden ook, niet bij 
de militie zijn ingelijfd of niet bestemd zijn om 
daarbij te worden ingelijfd. 

5. ( 1) De tot den krijgsdienst verplichten, 
die in eenzelfde jaar geboren zijn, vormen on
geacht het tijdstip, waarop zij dienstplichtig 
worden, een jaarklasse. 

(2) U t elke jaarklasse wordt een afzonder
lijke lichting getrokken, die, tenzij de Gouver
neur-Generaal anders bepaalt, alie tot den 
krijgsdienst verplichten der jaarklasse omvat. 

6. (1) De dienstplichtigen kunnen niet 
dan met hun toestemming voor diensten 
buiten Neder!andsch-Indie worden gebruikt. 

(2) Zij nemen geen dee! aan militaire ex
peditien. 

7. (1) De dienstplichtigen en de voor de 
militie ingeschrevenen kunnen, o.vereenkomstig 
de daaromtrent bestaande voorschriften, wor
den toegelaten tot eene vrijwillige verbintenis 
bij het leger in Neder!andsch-Indie en bij de 
Koninklijke Marine. 

(2) Gedurende den tijd van de vrijwillige 
verbintenis zijn de bepalingen van dit besluit 
slechts van toepassing, voor zoover de Gouver
neur-Generaal zulks bepaalt. 

8. Indien · tengevolge van het verblijf in 
werkelijken dienst van een dienstplichtige 
vo]doende middelen tot levensonde:tlwud ont
breken of zouden komen te ontbreken aan zijn 
gezin, of aan dat waartoe hij behoort of waarin 
hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan 
personen, die hem in den eersten of tweeden 
graad van bloed- of aanverwantschap bestaan, 
wordt aan het gezin of aan bedoelde personen, 
op zijn (hun) verzoek, eene vergoeding uit 
's lands kas toegekend, tot het bedrag en op de 
wijze door den Gouverneur-Generaal te be
palen. 

9. Alie in verband met de bepalingen van 
dit bes]uit en van de ter uitvoering daarvan te 
geven voorschriften, in te dienen verzoek- en 
bezwaarschriften, over te leggen of gevorderde 
stukken en uit te reiken beschikkingen zijn vrij 
van het recht van zegel, .;,.an legesheffing, van 
kosten van legalisatie, van de rechten, bedoeld 
in artikel 33 van het Reglement op het houden 
der registers·van den burgerlijken stand voor de 

Europeesche en de daarmede gelijkgestelde be
volking van Neder!andsch-Indie en van griffie
kosten. 

HOOFDSTUK II. 

Van de inschrijving voor den verplfohten 
krijgsdienst. 

10. (1) Behoudens het bepaalde in het 
vierde lid van dit artikel wordt ieder, die inge
vo]ge 11.rtikel 3 va,n dit besluit tot verplichten 
krijgsdienst gehouden is, den leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt en nog ·geen 45 jaar oud is, 
voor den dienst, hetzij bij de militie hetzij bij 
den landstorm, op den tijd en de wijze als bij 
ordonnantie te bepalen, ingeschreven in de 
daartoe beste~de inschrijvingsregisters. 

(2) Hij, die ingevolge het eerste lid van dit 
artikel moet warden ingesehreven, is verplicht 
zich in persoon of schriftelijk aan te melden 
binnen den tijd en bij den ambtenaar, bij ordon
nantie te bepalen ; hij is gehouden daarbij alie 
voor de inschrijving noodige gegevens te ver
strekken. 

(3) Nadat tot genoegen van den betrokken 
ambtenaar, alie voor de inschrijving noodige 
gegevens zijn verstrekt, wordt aan den belang
hebbende een bewijs van inschrijving afgegeven. 

(4) Van de in het tweede lid van dit artikel 
bedoe]de verplichting is ontheven : 

a. hij, die vrijwillig dient bij de Koninklijke 
Marine of bij het leger in Nederlandsch-Indie; 

b. hij, die vertoeft in een gesticht, waarin hij 
gevangenisstraf, hechtenis of gijzeling onder-
gaat; . . 

c. hif, die verpleegd wordt in een zieken
inrichting of een inrichting voor lijders aan 
zielsziekten of lichaamsgebreken ; 

d. de ingezetene, die buiten Nederlandsch
Indie verblijf houdt ; 

en zulks onderscheidenlijk voor den dU:ur 
van · den vrijwilligen dienst, van het verblijf 
in de onder b. en c. bedoelde gestichten en in
richtingen en van het verblijf buiten Neder
landsch-Indie_ 

11. (1) Hij, wiens aanmelding ter inschrij
~g of wiens inschrij'ving is verzuimd, wordt 
door den betrokken · ambtenaar ambtshalve 
ingeschreven, zoodra deze het verzuim ontdekt. 

(2) De ambtenaar geeft van de inschrijving 
terstond kennis aan den belanghebbende onder 
afgifte van een bewijs van inschrijving, als be
doeld in het derde lid van artike] 10 van dit 
besluit. 

12. (1) De inschrijvingsregisters worden 
op de wijze en gedurende den tijd, bij ordon-
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nantie te bepalen, voor een ieder ter raad
pleging neergelegd. 
, (2) Mede ,wordt bij ordonnatie geregeld ;de 
wijze waarop en de termijnen binnen welke 
tegen den inhoud der registers bezwaren kunnen 
warden ingebracht, zoomede de wijze waarop 
omtrent die bezwaren uitspraak wordt gedaan. 

liHOOFDSTUK III. 

Van de vrijstelling van den verplichten 
krij gsdienst. 

13. (1) Vrijstelling van den verplichten 
krijgsdienst wordt verleend : 

a. aan hen, die een geestelijk- of een gods
dienstig-menschlievend ambt bekleeden of 
daartoe warden opgeleid ; 

b. in bijzondere gevallen, 
(2) De vrijstelling moet door den belang

hebbende, op de wijze door den Gouverneur
Generaa] . te bepalen, warden aangevraagd, 
behalve die onder '.b genoemd, welke door hem, 
ook zonder aanvraag, wordt verleend. 

(3) Bij ordonnatie wordt bepaald, wie 
warden geacht in een der onder a van het eerste 
lid van <lit artikel bedoelde gevallen te ver
keeren, wie bevoegd is de vrijstelling onder a te 
verleenen, in welke gevallen de vrijstelling 
voorgoed en in welke gevallen zij tijdelijk 
wordt ver!eend, zoomede de wijze waarop, 
en den ambtenaar of het college bij wien tegen 
het niet verleenen van de vrijstelling bezwaar 
kan warden ingebracht. 

14. (1) Tot de ,,bijzondere gevallen", be
doeld onder b van het eerste lid van artikel 13 
van dit besluit behoort oak het geval, dat een 
tot den krijgsdienst verplichte zoodanig per
soonlijk onmisbaar is voor de instandhouding 
van de middelen van bestaan van zijn gezin of 
van dat, waartoe hij behoort of waarin hij als 
pleegkiud is opgenomen, dan wel van personen, 
die• hem .in den eeraten of tweeden graad van 
bloed- of aanverwantschap bestaan, dat z~jne 
aanwezigheid daarvoor dringend noodzakelijk is. 

(2) Van elke op grand van het bepaalde 
onder b in het eerste lid van artikel 13 van dit 
besluit ver!eende vrijstelling wordt met opgaaf 
van de redenen die daartoe hebben geleid, in de 
'Ja11a1che Gourant mededeeling gedaan. 

HOOFDSTUK IV, 

Van de uitsluiting van den verplichten 
lcriJgsdienst. 

15. (1) Van den verplichten okrijgsdienst 
wordt voorgoed uitgesloten de ingeschrevene : 

a. die in Nederlandsch-Indie, hetzij bij een 
vonnis, hetzij bij verschillende vonnissen ge-

zamenlijk, onherroepelijk is veroordeeld tot een 
straf, zwaarder dan gevan genisstraf of militaire 
gevangenisstraf van twee jaren; 

b. die elders dan· in Nederlandsch-Indie, 
hetzij bij een vonnis, hetzij bij verschillende 
vonnissen gezamenlijk, onherroepelijk is ver
oordeeld tot een straf, die - ter beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal - geacht kan 
warden - ook in verband met het gepleegde 
feit - gelijk te staan met een straf als bedoeld 
onder a hiervoren ; 

c. die in het Rijk of in de Kolonien en be
zittingen buiten Europa van den militairen 
stand of van de betrekkiug van militair ge- · 
employeerde is vervallen verklaard of is ontzet 
van het recht om ooit weder bij de gewapende 
macht te dienen of eene betrekkiug van militair 
geemployeerde te bek!eeden; 

d. die op grond van het Reglement van 
Krijgstucht voor het krijgsvolk te water of op 
grond van dat voor het krijgsvolk te lande met 
een briefje van ontslag of met een bijzonder ge
merkt paspoort uit den dienst bij de Konink
lijke Marine, bij de Landma.cht in Nedeiland of 
bij die in de Kolonien en bezittingen buiten 
Europa is weggezonden. 

(2) Voor de toepassing van de bepalingen 
in het eerste lid -var dit artikel wordt hij, die 
gratie heeft verkregen, geacht slechts te zijn 
veroordeeld tot de straf, welke krachtens de 
gratie op hem blijft rusten of komt te rusten. 

16. (1) Van den verplichten krijgsdienst 
wordt voor!oopig uitgesloten de ingeschrevene : 

a. die zich in verzekerde bewaring bevindt, 
hetzij tot het ondergaan van straf, hetzij als 
verdacht of beklaagd van zich aan eenig straf
baar feit te hebben schuldig gemaakt ; 

b. in wiens opvoeding, krachtens bevel van 
den rechter, van Regeeringswege wordt voor
zien; 

c. wien tijdelijk het recht is ontzegd om bij 
de gewapende macht of als militairgeemployeer
de te dienen of van dat recht tijdelijk is ontzet, 
tenzij de ontzegging of ontzetting ten gevolge 
van ver!eende gratie een einde heeft genomen. 

(2) De voor!oopige uitsluiting geschiedt niet, 
indien het te voorzien is da t de reden tot uit
sluiting zal hebben opgehouden te bestaan op 
het tijdstip van inlijving bij de militie, onder
scheidenlijk van het in werkelijken dienst komen 
als landstormplichtige; zij eindigt_ zoodra ·de 
reden, waarom zij werd· toegepast, heeft opge
houden te bestaan. 

17. (1) Bij ordonnantie wordt bepaald, wie 
bevoegd is de uitsluiting, voorgoed dan wel 
tijdelijk, uit te spreken omtrent den ingeschre-
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vene, die blijkt of komt te verkeeren in de ge
vallen omschreven in de artikelen 15 en 16 van 
dit besluit, alsmede de wijze, waarop en den 
ambtenaar of het college bij wien tegen die 
uitspraak bezwaar kan worden ingebracht. 

(2) De inlijving bij de militie van de inge
schrevenen, wier. voorloopige uitsluiting is ge
eindigd, wordt door den Gouverneur-Generaal 
.geregeld. 

HOOFDSTUK V. 

Van den dienstplichtcommissaris, de 
keurings- en herke·uringsraden. 

18. · (1) Het gebied van Java en Madoera 
en, indien noodig, ook dat van de buitenbe
zittingen wordt bij ordonnantie verdeeld in 
,,dienstplichtkringen". 

(2) In elken kring zijn een ,,dienstplicht
commissaris" en een of meer ,,keuringsraden" ; 
de Gouverneur-Generaal bepaalt waar ,,her
keuringsraden" zijn gevestigd. 

19. (1) De dienstplichtcommissaris wordt 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontslagen. Hij heeft den rang van majoor of 
luitenant-kolonel, tenzij hij als gepensionneerd 
officier een hoogeren rang mocht hebben. 

(2) De Gouvemeur-Generaal wijst zijn 
standplaats aan, regelt zijne bevoegdheden en 
werkzaamheden en zijne vervanging bij onge
steldheid, afwezigheid of ontstentenis. 

20. De keuringsraad, wiens samenstelling, 
werkzaamheden en. bevoegdheden bij ordon
nantie worden geregeld, doet, naar daarin te 
stellen regelen, uitspraak omtrent de geschikt
heid voor den dienst bij de militie. 

21. De herkeuringsraad, wiens samenstel
ling, werkzaamheden en bevoegdheden bij or
donnantie worden geregeld, doet, naar daarin 
te stellen regelen, uitspraak omtrent de -ge
schiktheid voor den dienst bij de militia van hen, 
te wier aanzien de keuringsraad niet heeft 
kunnen beslissen of die een nieuw geneeskundig 
onderzoek hebben aangevraagd. 

22. (1) Voorgoed ongeschikt voor den 
verplichten krijgsdienst worden geacht : 

a. zij, die kleiner zijn dan een door den 
Gouverneur-Generaal te bepalen lengte; 

b. zij, die lijden aan- of behept zijn met door 
den Gouverneur-Generaal aan te wijzen ziekten 
of gebreken. 

(2) Naar bij ordonnantie te stellen regelen 
kunnen ingaschrevenen voor de militie ten 
hoogste tweemaal, telkens voor een jaar, tijdelijk 
ongeschikt worden verklaard_ 

23. (1) Ieder, die voor den verplichten 
krijgsdienst is ingeschreven, het 32ste levensjaar 

nog niet heeft volbracht en niet onherroepelijk 
van den dienst is vrijgesteld of uitgesloten, is 
verplicht zich voor den keuringsraad te onder
·werpen aan een onderzoek naar zijn lichaams
lengte en, indien hij niet op grond van te geringe 
lengte voorgoed ongeschikt wordt geacht, aan 
een geneeskundig onderzoek. 

(2) Bij ordonnantie wordt geregeld de wijze 
en de tijd, waarop door de ingeschrevenen aan 
de in het vorig lid van dit artikel omschreven 
verplichting moet worden voldaan, alsmede de 
wijze waarop het onderzoek naar de geschikt
heid voor. den dienst bij de militie van hen, die 
doen blijken door ziekte of gebreken buiten 
staat te zijn voor den keuringsraad te verschij
nen, zal plaats hebben. 

(3) De Gouverneur-Generaal regelt de wijze 
en den tijd, waarop de keuring van landstorm
plichtigen zal geschieden. 

24. (1) De uitspraken van den keurings
raad ·worden in het openbaar medegedeeld. 

(2) Op de wijze en binnen den termijn bij 
ordonnantie te bepalen, kan omtrent de uit
spraak van uen keuringsraad bezwaar worden 
ingebracht met verzoek om herkeuring door 
een herkeuringsraad. 

(3) Iederingeschrevene voor den verplichten 
krijgsdienst, die door of vanwege den herkeu
ringsraad voor een onderzoek wordt opgeroepen, 
is verplicht daaraan gevolg te geven en zich 
aan dat onderzoek te onderwerpen. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de inlijving bij de militie. 

25. (1) De voor de militie ingeschreveuen, 
die niet zijn vrijgesteld of uitgesloten van den 
verplichten krijgsd.ienst en niet ongeschikt zijn 
bevonden, zijn beschikbaar voor de inlijving, 
welke in den regel plaats zal vinden op een door 
den Gouverneur-Generaal te bepalen tijd in het 
jaar, volgende op dat van inschrijving. 

(2) Een vervroegde inlijving kan plaats 
hebben: 

a. op verzoek van den betrokkene tot ver
vroegde opkomst voor eerste oefening ; 

b. indien de Gouverneur-Generaal zulks 
noodig oordeelt. 

26. (1) De Gouverneur-Generaal stelt tel
ken jare de verdeeling van de voor inlijving bij 
de militie beschikbaren over de verschillende 
wapens, wapenonderdeelen en diensten vast en 
geeft algemeene voorschriften met betrekking 
tot hunne •indeeling bij de onderscheidene 
korpseu en andere onderdeelen van het leger. 
met dien verstande dat daarbij voor zoover 
zulks met de belangen van den dienst is overeen 
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te brengen, rekening zal worden gehouden met 
de door de dienstplichtigen kenbaar gemaakte 
voorkeur voor een der wapens, wapenonder
deelen of diensten. 

(2) Zij, die bij het leger in Nederland, bij de 
landmacht in de kolonien en bezi~tingen buiten 
Europa of de Koninklijke Marine een rang 
hebben bekleed, worden, naar door den Gou
verneur-Generaal te stellen regelen, ingelijfd in 
een rang gelijkgesteld aan- of het meest over
eenkomende met den vroeger bekleeden rang. 

(3) De ingevolge het vorige lid van dit 
artikel in den officiersrang ingelijfden gaan over 
bij het reservepersoneel der landmacht. 

27. De Gouverneur-Generaal geeft ~et be
trekking tot de regeling van de inlijving de 
noodige voorschriften.en treft maatregelen ten 
aanzien van de ingeschrevenen, die, voor in
lijving bestemd, niet op den daarvoor aangege
ven tijd ter bepaa!de plaatse zijn verschenen. 

HOOFDSTUK VIL 

Van den werkelijken dienst. 

A. Bij de militie. 
28. (1) De ingelijfden bij de militia dienen 

tegelijk met en op dezelfde wijze als de vrij
willigers bij de landmacht voor zcover niet 
anders wordt bepaald. 

29. (1) Op de ingelijfden bij de militie zijn 
van toepassing het Crimineel Wetboek voor het 
krijgsvolk te lande en het Reglement van Krijgs
tucht voor het krijgsvolk te lande : 

1 °. zoo vaak en zoolang zij in werkelijken 
dienst zijn ; 

2°. wanneer zij, buiten werkelijken dienst, 
in het tijdvak gedurende hetwelk zij voor dien 
dienst kunnen worden opgeroepen, een der 
feiten plegen, omschreven in de artikelen 99, 
100 en 101 van het Crimineel Wetboek voor het 
Krijgsvolk te lande ; 

3°. voor zooveel desertie betreft, zoodra zij 
als deserteur zijn afgevoerd. 

(2) De ingelijfden bij de militie worden ge
acht in werkelijken dienst te zijn : 

1°. zoodra zij, tot den dienst opgeroepen, 
ter plaatse hunner bestemming zijn aangekomen, 
totdat zij met groot verlof worden gezonden ; 

2°. zoolang zij deelnemen ·aan militaire 
oefening of militair onderricht, dan wel eenige 
andere militaire werkzaamheid verrichten ; 

3°. zoolang zij bij eenig onderzoek als ver
lofganger tegenwoordig zijn ; 

4°. wanneer zij · uniformkleeding dragen. 
(3) Aan de ingelijfden bij de militie wordt 

zoo spoedig mogelijk na de inliJving mede
gedeeld, dat zij onder militaire tucht staan. 

30. (1) ·Behoudens het bepaa!de in het 
vierde en vijfde lid van dit artikel worden de 
dienstplichtigen bij de militie na hunne in
lijving in werkelijken "dienst gehouden tot eerste 
oefening. 

(2) De duur der eerste oefening wordt voor 
elke lichting door den Gouverneur-Generaa! 
bepaa!d en bedraagt, behoudens het bepaalde 
in artikel 31 van dit besluit : 

a. bij de onbereden wapens, wapenonder
dee!en en diensten ten hoogste acht on een halve 
maand; 

b. bij de bereden wapens en wapenonder
deelen ten hoogste twee jaren. 

(3) Aan ingelijfden die verlangen na vol
brachte eerste oefening in werkelijken dienst 
te blijven of te komen, kan zulks·naar door den 
Gouverneur-Generaal te stellen regelen worden 
vergund. 

(4) Van de eerste oefening zijn vrijgesteld: 
a. zij, die een verplichte eerste oefening bij 

de landmacht in Nederland, in Nederlandsch
Indie, in Suriname, in Cura 9ao of bij de Konink
lijke Marine hebben volbracht ; · 

b. zij, die in Nederland of in de kolonien en 
bezittingen van het Rijk buiten Europa vrij
willig hebben gediend tenminste gedurende acht 
en een halve maand bij de onbereden- of ten 
minste twee jaren bij de bereden wapens, 
wapenonderdeelen of diensten. 

(5) Uitstel van opkomst voor eerste oefening 
kan worden verleend naar regelen en voor een 
tijd als door den Gouverneur-Generaal te be
palen. 

(6) Op hen, aan wie uitstel van cerste 
oefening is verleend," is, zoolang dat uitstel' 
duurt, het bepaalde in de artikelen 42 en 43 
van dit besluit van toepassing. 

31. (1) De Gouverneur-Generaal bepaalt 
telken jare het aantal bij de militie ingelijfden, 
dat naar bij ordonnan.tie te stellen regelen tot 
officier, onderofficier en korporaa! zal warden 
opgeleid ; voor deze opleiding worden aange
wezen zij, die voor het bekleeden van een rang 
geschikt worden geacht. 

(2) De eerste oefening van hen, die tot offi
cier worden opgeleid, duurt ten hoogste twee 
jaren bij de bereden- en ten hoogste veertien 
en een halve maand bij de onbereden wapens, 
wapenonderdeelen en diensten; zij die a.an het 
einde van den opleidingstijd niet hebben vol
daan a.an de eischen, gesteld om tot den rang 
van officier te worden benoemd, kunnen warden 
verplicht nog voor ten hoogste twee maanden 
in werkelijken dienst te. hiijven of te komen. 

· (3) Zij, die uit- de militie fot officier worden 
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bevorderd, gaan bij hunne benoeming als zoo
danig over naar het reservepersoneel der land
macht voor den tijd, dat zij ingevolge dit besluit 
nog militieplichtig zijn. 

(4) De dienstplichtigen bij de militie, die bij 
de wapens, wapenonderdeelen of diensten, waar
bij de eerste oefening ten hoogste acht en een 
halve maand duurt, tot onderofficier worden 
opgeleid, zijn verplicht na volbrachte eerste 
oefening nog ten hoogste drie en een halve 
maand in werkelijken dienst te blijven. 

32_ (1) De ingelijfden bij de militie, die 
hun eerste oefening hebben volbracht, komen 
voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst: 

a. · bij de onbereden wapens, wapenonder
deelen en diensten ten hogste acht en veertig 
dagen, hetzij in eens, hetzij verdeeld over ten 
hoogste drie tijdperken; 

b. bij de bereden wapens en wapenonder-. 
deelen eenmaal voor ~en hoogste achtentwintig 
dagen. 

(2) Naar door den Gouverneur-Generaal te 
stellen regelen kan aan bijzondere groepen van 
dienstplichtigen bij de militie geheel of gedeel
telijk vrijstelling van herhalingsoefeningen 
worden verleend. 

33. Wanneer ingelijfden bij de militie, die 
in werkelijken dienst of met groot verlof zijn, 
krachtens artikel 2 van dit besluit in werke
lijken dienst worden gehouden of geroepen ter 
handhaving of tot herstel van de openbare rust 
of orde, tot uitvoering van wettelijke voor
schriften of om andere overwegende redenen, dan 
geschiedt dit in dier voege, dat het in werke
lijken dienst houden of roepen van de ingelijfden 
van een jongere jaarklasse steeds aan het in 
werkelijken dienst houden of roepen van die der 
daarop volgende jaarklasse vooraf- of daarmede 
gepaard gaat. 

34. (1) Het verplicht verblijf in werke
lijken dienst kan met evenveel dagen worden 
verlengd als een ingelijfde bij de militie door het 
ondergaan van straf aan den dagelijkschen 
dienst werd onttrokken. 

(2) Zoo een ingelijfde op den dag, waarop 
hij aanspraak zou hebben op groot verlof, in 
werkelijken dienst behoort te blijven, hetzij 
wegens het ondergaan van een straf, hetzij 
wegens het onderzoek omtrent eene krijgs
tuchtelijke overtreding of omtrent een straf-. 
baar feit, waarvan hij verdacht of beklaagd 
wordt, 'kan het verblijf in werkelijken dienst 
voor zooyeel noodig worden verlengd. 

(3) Zoo een ingelijfde op den dag, waarop hij
aanspraak zou hebben op groot verlof, ziek is, 

. kan hij, zoo hij het verlangen daartoe te kennen 

geeft, in werkelijken dienst blijven zoolang zijn 
toestand dit wenschelijk maakt. 

35. De ingelijfde bij demilitie,die nietvoldoet 
aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, 
wordt als deserteur behandeld, zoodra h~j, over
eenkomstig d(?Or den Gouverneur-Generaal te 
geven voorschriften, als deserteur is afgevoerd. 

B. Bij den landstorm. 
36. (1) De dienstplichtigen bij den land

storm - van wier verblijfplaatsen op door den 
Gouverneur-Generaal te bepalen wijze aan
teekening wordt gehouden - zijn alleen tot 
werkelijken dienst verplicht, indien de militie 
en de landstorm ingevolge het bepaalde bij 
artikel 2 van dit besluit door den Gouverneur
Generaal buitengewoon bijeen worden geroepen; 
zij kunnen alsdan door het daartoe door den 
Gouverneur-Generaal aan te wijzen gezag 
worden opgeroepen wanneer, waar en naarmate 
het belang van den Lande dit mocht vorderen. 

(2) De_ oproeping, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, benevens de verzameling 
en het indienststellen van de landstormplichti
gen geschieden op de wijze do~r den Gouverneur
Generaal te bepalen. 

37. De landstormplichtigen in werkelijken 
dienst worden . in het algemeen op denzelfden 
voet behandeld en staan met gelijke rechten 
onder dezelfde verplichtingen als het personeel 
van de onderdeelen van het leger waarbij zij 
zijn indienstgesteld of waarmede zij dienen. 

38. (1) De landstormplichtigen in werke
lijken dienst dragen, indien hun geen uniform
kleeding wordt verstrekt, een door den Gouver
neur-Generaal va6t te stellen ken- of onder
scheidingsteeken. 

(2) Mede worden door den Gouverneur
Generaal vastgesteld de afzonderlijke onder
scheidingsteekenen, welke de landstorinplich
tigen in werkelijken dienst, die in een bijzonderen 
werkkring zijn geplaatst, als zoodanig zullen 
dragen en die zullen aanduiden met welken 
militairen rang hun werkkring is gelijkgesteld. 

(3) Zij, die gediend hebben bij het leger in 
Nederland, bij de landmacht in de kolonien 
en bezittingen buiten Europa of bij de Konink
lijke Marine en aantoonen bij het verlaten 
van den dienst een rang te hebben bekleed, 
vervullen den werkelijken dienst bij den land
storm in een rang gelijkgesteld aan- of het 
meest overeenkomende met den vroeger be
kleeden rang. 

39. (1) Op defandstormplichtigen zijn het 
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te lande 
en het Regl_ement van Krijgstucht voor het 
Krijgsvolk te lande van toepassing zoo vaak en 
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zoolang zij zich in werkelijken dienst bevinden. 
(2) De Iandstormplichtigen worden geacht 

zich in werkelijken dienst te bevinden : 
1°. van het oogenblik waarop zij zich inge

volge de oproeping voor den werkelijken dienst 
hebben aangemeld totdat zij weder huiswaarts 
worden gezonden ; 

2°. wanneer zij uniformkleeding of het voor 
hen vastgestelde ken- of onderscheidings
teeken dragen. 

(3) Aan de landstormplichtigen in werkelij
ken dienst wordt zoo spoedig mogelijk mede
gedeeld, dat zij ·onder militaire tucht staan. 

(4) Wanneer aan den landstormplichtige in 
werkelijken dienst, door de lI'ilitaire overheid 
straf is of wordt opgelegd en dez3 straf nog niet 
is ten uitvoer gelegd ten tijde waarop de ge
strafte heeft opgehouden in werkelijken dienst 
te zijn, dan wordt deze, zoo hij zich niet aan de 
straf onderwerpt, naar de naastbijgelegen pro
voost of de naastbijzijnde gevangenis over
gebracht. 

40. Op de landstormplichtigen, die niet vol
doen aan een oproeping tot den werkelijken 
dienst is van toepassing het Crimineel Wetboek 
voor het Krijgsvolk te Iande ; zij worden als 
deserteur behandeld, zoodra zij overeenkorr stig 
door den Gouverneur-Generaal te geven voo·r
schriften als deserteur zijn afgevoerd. 

41. (1) De tot den landstorm behoorende 
dienstplichtige, die zich 'in werkelijken dienst 
bevindt, wordt, zoodra hij tot dezen dienst niet 
verder kan of behoeft te worden verplicht, 
huiswaarts gezonden. Is hij buiten staat zich 
huiswaarts te begeven, dan kan hij, zoo hij het 
wenscht, !anger in werkelijken dienst worden 
gehouden. -

(2) Van den vervulden werkelijken dienst 
wordt hem een bewijs afgegeven, overeenkomstig 
door den Gouverneur-Generaar te stellen 
regelen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van het groot i.erlof. 

42. (1) De bij de militie ingelijfden genie
ten groot verlof zoo]ang zij krachtens dit be
sluit of krachteris vrijwillige verbintenis geen 
werkelijken dienst behoeven te vervullen. 

(2) Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken 
van ,,verlof" en ,,verlofganger" wordt daar
mede bedoeld ,,groot verlof" en ,,groot verlof
ganger". 

43. (1) De Gouverneur-Generaal regelt de 
wijze waarop aanteekening wordt gehouden van 
de verblijfplaatsen van de verlofgangers· en 

dezen worden opgeroepen voor den werkelijken 
dienst en voor het jaarlijksch onderzoek bedoeld 
in artikel 44 van dit besluit. 

(2) Verlofgangers zijn verplicht, overeen
komstig bij ordonnantie te stellen regelen, 
kennis te geven van het verlaten van het gewest 
waarin zij woonachtig zijn. 

(3) In gevallen als bedoeld in artikel 2 van 
dit besluit, kan de Gouverneur-Generaal be
palen dat de verlofgangers het gewest hunner 
inwoning niet mogen verlaten dan na daartoe 
verkregen toestemming van het Hoofd van Ge
westelijk bestuur. 

(4) De Gouverneur-Generaal regelt de wijze 
waarop de in het derde lid van dit artikel be
doelde toestemming moet worden gevraagd en 
kan worden verleend ; aan die toestemming 
kunnen zoodanige voorwaarden worden ver
bonden als in 's Lands belang noodig worden 
geoordeeld. 

(5) De verlofganger, die in strijd met de in 
dit artikel gegeven voorschriften handelt, 
wordt, op de door den Gouverneur-Generaal 
aan te geven wijze, in werkelijken dienst ge
roepen of gehouden voor den tijd van ten 
hoogste 2 maanden. 

44. ( 1) De verlofgangers word en zoo noodig 
jaarlijks eenmaal op een door den Gouverneur
Generaal te bepalen tijd door den dienstplicht
commissaris onderzocht. 

(2) Bij ordonnantie wordt de wijze geregeld 
waarop het in het eerste lid van dit artikel be
doeld onderzoek zal geschieden. 

45. (1) De verlofganger staat bij het in 
artikel 44 van dit besluit bedoe]d onderzoek, en 
zoolang hij ter gelegenheid van dat onderzoek 
in uniform is gekleed, onder de bevelen van den 
dienstplichtcommissaris. 

(2) Indien een verlofganger te kort schiet 
in het nakomen van de ingevolge het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 44 van dit besluit 
te geven voorschriften, is de dienstplicht
commissaris. bevoegd hem een der navolgende 
straffen op te leggen : 

a. arrest van een dag tot zes dagen, te onder
gaan in de naastbijgelegen provoost of de naast
bijzijnde gevangenis; 

b. kwartierarrest van een dag tot zes dagen, 
te ondergaan in een kazerne. 

(3) Tot het ondergaan van kwartier
arrest wordt de verlofganger in werkelijken 
dienst opgeroepen. 

46. De verlofganger, die zich niet onder
werpt aan een door den dienstplichtcommis
saris of door de militaire overheid opgelegde 
straf, uitgezonderd kwartierarrest, wordt naar 
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de naastbijgelegen provoost of de naastbijzijnde 
gevangenis overgebracht . 
. 47. (1) De verlofganger, die zich heeft 

schuldig gemaakt aan tekortkomingen als be
doeld in bet tweede lid van artikel 45 van dit 
besluit is, onverminderd de in dat lid vermelde 
straf, verplicht op den daartoe door den dienst
plichtcommissaris te. bepalen tijd en plaats 
voor dezen te verschijnen om te worden onder
zocht. Hierbij gelden de in het tweede lid van 
artikel 44 van dit besluit bedoelde voorschriften. 

(2) De in het eerste lid van dit artikel be
doelde verlofganger, die niet overeenkomstig 
het bepaalde in dat lid voor den dienstplicht
commissaris verschijnt of, voor dezen verschenen 
zijnde, zich daarbij schuldig maakt aan tekort
komingen als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 45 van dit besluit, wordt, naar door den 
Gouverneur-Generaal te srellen regelen, in 
werkelijken dienst gehouden of geroepen voor 
den tijd van ten hoogste twee maanden. 

HOOFDSTUK IX. 

Van het ant.slag. 

48. (1) De tot den landstorm behoorende 
dienstplichtigen worden op het in artikel 4, 
tweede lid onder b, van dit besluit bedoelde 

·tijdstip van den dienstplicht bij den landstorm 
ontslagen. 

(2) l\fet betrekking tot den overgang van 
de militie naar den ]andstorm bedoeld in het 
eerste lid onder b. van artikel 4 van dit besluit 
en het ontslag bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel en in artikel 49 van dit besluit, worden 
bij ordonnantie de noodige voorschriften uit
gevaardigd. 

(3) Heeft de dienstplichtige bij de militie 
v66r het tijdstip, waarop hij volgens het bepaal
de in het eerste lid onder b. van artikel 4 van 
dit besluit uio dea dienst b1j de militia naar dien 
bij den landstorm zou moeten overgaan, zich · 
sclmldig gemaakt aan eenig verzuim of aan 
eenige overtreding ten aanzien van dit besluit 
en heeft hij de aan het verzuim of aan de over
treding verbonden gevolgen nog niet onder
gaan, dan wordt, totdat dit zal hebben plaats 
gehad, die overgang geschorst. 

49. Met afwijking van de bepalingen in 
het vorige artikel van dit besluit wordt terstond 
uit den dienst bij de militie of van den dienst
plicht bij den landstorm ontslagen : 

a. hij, die ophoudt in den zin van dit besluit 
ingezetene van Nederlandsch-Indie of ·Neder
landsch onderdaan te zijn ; 

b. hij, die wegens te geringe lichaams
lengte of wegens ziektim of gebreken blijkt on~ 

geschikt te zijn voor den dienst bij de militie 
en den landstorm ; 

c. hij, die voorgoed van den verplichten 
krijgsdienst wordt vrijgesteld; 

d. hij, die tijdelijk van den verplichten 
krijgsdienst wordt vrijgesteld, met dien ver
stande dat hij naar door den Gouverneur
Generaal te stellen regelen opnieuw wordt in 
dienst gesteld, zo9dra de tijd, waarover de vrij
stelling is verleend, is verstreken, tenzij hem 
voorgoed vrijstelling wordt verleend ; 

e. hij, die blijkt of komt te verkeeren in 
een der gevallen bedoeld in de punten a. tfm d 
van het eerste lid van artikel 115 van dit besluit; 

/. hij, die bhjkr of komt te verkeeren in 
het gev al, bedoeld ond9r c van het eerste lid 
van artikel 16 van dit besluit met dien ver
stande, dat hij naar door den Gouverneur
Generaal te otellen regelen opnieu~v wordt in
dienstge,1,eld, zoodra de tUd van de ontzegging 
of ontzetting verstreken is of tengevolge van 
verleende gratie een einde heeft genomen. 

50. In de gevallen bedoeld in artikel 2 van 
dit qesluiL ic de Gouverneur-Generaal bevoegd 
te l:.epalea dat de inge1jfden bij de militia !anger 
in den dienst bij de milit-ie worden gehouden en 
de landstormplichtigen !anger tot den dienst 
bij den land,torm worden verplicht dan tot den 
tijd waarop zij, ingevolge het bepaalde in het 
eerste lid onder b van artikel 4 van dit besh,it 
naar·den landstorm zouden moeten overgaan of 
ingev olge·het bepaalde in het eer~te lid van arti
kel 48 van dit besluit zouden moeten worden 
ontslagen. 

HOOFDSTUK X. 

Strafbepal-ingcn. 

51. (1) l\Iet hecbtenic van ten hoogste veer
tien dagen of geldbo.ete van ten hoogste twee
honderd gulden wordt gestraft: 

a. h1j, die· krachtens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 10 van dit be-luit ve1·
plicht zijnde zich ter inschrijving voor den ver
plichten krijgsdienst aan te melden, binnen den 
bij ordonnantie te stellen termijn niet aan deze 
ver?lichuing voldoet; 

b. de voor den verplicbten krijgsdien~t in
geschrevene, bedoeld in het eerste lid van artikel 
23 van dit besluit, die niet voldoet aan een ver
plichting krachtens het bepaalde in dat lid, 
of in bet derde lid van artikel 24 van dit besluit 
op hem rustend. 

(2) l\fet gevangenisstraf van ten hoogste 
maanden of geldboete van ten hoogste acht
honderd gulden wordt gestraft hij, die opzette-
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lijk_ een der in het eerste lid van· dit artikel 
bedoelde fei ten pleegt. · 

52. (1) Met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste vier
bonderd gulden wordt gestraft h\j, die ter in
lijving bij de militie moetende opkomen, niet 
ven,chijnt op tijd en plaats voor zijn inlijving 
bepaald, tenzij blijkt, dat voor zijne niet-ver
schijning een geldige reden bestond. 

(2) Met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien maanden of geldboete van ten hoogste 
vierduizend gulden wordt gestraft hij, die op
-zettelijk een der in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde feiten pleegt. 

53. De feiten bij dit besluit strafbaar ge
steld warden als overtredingen beschouwd, met 
uitzondering van die, strafbaar gesteld bij het 
tweede lid van artikel 51 en liet tweede lid van 
artikel 52, welke als misdrijven warden be
schouwd. 

54. ilfot de opsporing van de feiten, straf
baar gesteld bij dit besluit of bij een ordonnan
tie, vastgesteld ter uitvoering van dit besluit, 
zijn, behalve de in artikel 2 van het Reglement 
op de strafvordering aangewezen personen, 
belast de controleurs en gezaghebbers bij het 
Binnenlandsch Bestuur. 

HOOFDSTUK XL 

Invoeringsbepalingen. 

55. (I) Gedurende de eer&te vijf jaren na 
het in werking treden van dit besluit voor Java 
en Madoera kan elk jaar meer dan een jaar
klasse worden ingelijfd. 

(2) Voor de toepassing van den in het eerste 
lid van dit artikel bedoelden maatregel worden 
bij ordonnaiitie de noodige voo_rschriften ge
geven. 

56. ( 1) De Gou verneur-Generaal bepaalt 
den tijd en de w\jze waarop zij, die bij het in 
werking treden van dit besluit tot de schutte
rijen behooren en ingevolge de bepalingen van 
-dit besluit dienstplichtig zijn, zullen worden in
gelijfd bij de militie of zullen overgaan bij den 
landstorm en in hoeverre de hierbedoelde mili
tieplichtigen nog een eerste- oefening zullen 
hebben te vervullen. 

Nederlandsch-Indie; waarop· dit besluit zal 
worden toegepast, geschiedt bij ordonnantie_ 

Onze Minister van Kolonien- is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan Onze Ministers van Oorlog en van 
Marine en dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten October 1917. 

De 
WILHELMINA. 

_Minister van Kolonien, 
TH. B.- PLEYTE. 

( Uitgeg. 2 Nov. 1917.) 

October 1917. MissrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de besturen 
van gemeenten betreffende het geven van 
teekenonderwijs aan gymnasia. 

Het heeft de aandacht der Regeering ge
trokken, dat, ofschoon het teekenen niet is 
opgenomen onder de vakken, genoemd in art. 5 
der hooger-onderwijswet, dat vak aan sommige 
openbare gymnasia wordt onderwezen. 

M. i. is aan het tweede lid van dat artikel, 
hetwelk niet. in limitatieven zin behoeft opge
vat te worden, geen wettelijk bezwaar hiertegen 
te ontleenen en· verdlent op zichzelf het voor
beeld, aan bovenbedoelde gymnasia gegeven, 
navolging. 

Teneinde het onderwijs in het teekeneii 
mitsdien aan de gesubsidieerde openbare 
gymnasia te bevorderen, ben ik bereid, met 
aanvulling in zooverre van de circulaire van 
mijnen ambtsvoorganger van 16 Jan. 1880, 
litt. A, afd. 0., te rekenen van 1 Jan. 1918 af, 
ook in de uitgaven, veroorzaakt door de 
jaarwedde van een leeraar in het teekenen en 
door de hulpmiddelen, voor dit onderwijs 
benoodigd, een Rijkssubsidie van 50 pet. te 
verleenen. In aansluiting hieraan heb ik de 
eer Uw college mede te deelen, dat voort2an ook 
de benoemingen van leeraren in dit vak bij 
gymnasia, welke door het Rijk worden gesub
sidieerd, aan mijne goedkeuring behooren te 
worden onderworpen, aangezien art. 17, tweede 
lid, der H.-O.-wet te bunnen opzichte geen 
uitzondering maakt. (Gem. stem). 

(2) De tot de schutterijen behoord hebbende 
dienstpiichtigen, die daarbij een rang bekleed 2 
hebben, behouden dien rang bij inlijving bij de 
militie en bij het in werkelijken dienst treden 

November 1917. BESLUIT, tot toepassing _der 
-wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 314), tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
S. 611. 

als landstormplichtige ; de militieplichtige of
ficieren gaan ingevolge het bepaalde in het derde 
lid van artikel 31 van dit besluit als zoodanig 
over naar het reservepersoneel der landmacht. 

57. De aanwijzing van de gebiedsdeelen van 

1917. 32 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing tler wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 314), tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen, noodzakelijk is, wegens het voor
komen van pest en andere der bedoelde ziekten 
in enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
16 Augustus 1917, n°. 10418, afd. Volks
gewndheid en Armwezen, en van Onzen Mi
nister van Financien van 18 Augustus 1917, 
n°. 138, afd. Invoerrechte,:i; 

Gelet op Ons besltiit van 27 September 1916 
(Staatsblad n°. 458); 

Den Raad van State gehoorci (advies van 
16 October 1917, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Orizen Mi
nister van Staat, Minister van Binne 1land
sche Zaken van 26 October 1917, n°. 13397, 
afd. Volksgezondheid en Armwezen; en van 
Onzen 1\finister van Financien v'an 30 October 
1917, ri0 • 184, afd. Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden uit lariden of 
plaatsen door Onze_ Ministers .van Bin'nenland
sche Zaken en van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
Mn dag v66rdat zij in werking treden, door 
plaa tsing in de N ederlandsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aan wijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 
omstantligheden dit gedoogen of nootlig maken, 
alsm_ede te bepalen of en in hoeverre de baga
ges, door reizigers medegebracht; onder het 
verbod zijn begrepen. De beschikkingen over 
deze onderwerpen worden ook in de N ederlarid
sche Staatscourani geplaatst. 

2. Hei,ft het verbod afwending van de 

Aziatische cholera of van pest ten doel, dan 
gedragen zich Onze genoemde Ministers bij 
aanwijzingen betre.ffende den in- en doorvoer 
uit landen die toegetreden zijn tot de op 1-7 Ja
nuari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet van 
26 Februari 1914 (St;aatsblad n°. 57) goedge
keurde· internationale sanitaire overeenkomst, 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

3. Met het opsporen van de overtreclingen 
van de wet van 26 April 1884 (St;aatsblad n°. 80) 

en van dit besluit zijn, behalve de ambtenaren 
en beambten, daartoe in artikel 6 tlier wet aan
gewezen, mede belast de geneeskundigen, die 
ingevolge het bepaalde in artikel 7, lste lid, 
der wet van 28 Maart 1877 (St;aatsbla_d n°. 35), 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, door Ons voor hetin artikel 7 
bedoelde gezondheidsonderzoek zijn aange
wezen. 

4. Dit besluit, dat gedurende 1 jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de St;aatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien zijn belast met de uitvoering 
van clit besluit, dat gelijktijtlig in het Staats
blad en in de St;aatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van St;aat·, 
Ninister van Binnenlandsche Zaken, 

CoR'.1.' Y. D. LINDEN. 

JJe }lfi11i,te,· t'"" Fi,wncii!n. TRJ£U:B. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1917.) 

3 November 1917. BESLUIT, houdende opheffing
van den staat van beleg in de gemeente 
Bodegraven, verklaard bij Koninklijk Besluit 
van 19 J anuari 1915 (Staatsblad n•. 18). 
s. 612. 

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

Oorlog, van Marine, van Buitenlaiidsche Zaken. 
van J ustitie, van Staut, Minister van Binn en-. 
landsche Zaken, van Financien, van Waterstaat. 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Kolonien van 31 October 1917, Kabinet Litt. 
p 141; 

Gelet op artikel 3 van de wet van 23 · Me~ 
1899 (Staa!sblad n°. 128); 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
den Staat van beleg in de gemeente Bode

qrave11, verklaard bij Ons Besluit van 19 Januari 
1915 (Staatsblad n°. 18), op te heffen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zakm, van J ustitie, van Binnen
landsche Zaken, van Financien, van W&terstaut. 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Kolonien zijn, ieder voor zooveel hem betreh 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsllad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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warden gezondeu aan de Algemeene l{eken
kamer. 

·•s-Gravenhage, den 3den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 11Iinister 1,an Oo,.log, DE JoNGE. 

De Ministr.r van Ma,·ine, J. J. RAMBONNE'L 

De iliini.,ter van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister ·va11 Justitie, B. ORT. 

De Minister van Staat, 
lviiniste-r van Binnenlandsehe Zaken, 

CORT ·V. D. LINDEN. 

De Minister va11 Financiiin, TREUB. 

De .llfinister i•an Waterstaat, C. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. Pos•rHUMA. 

De Ministe,. van Ifolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uilgeg. 6 No,,, 1917.) 

5 Nove1nber 19li. BESLUIT, houdende vast
stelling van bepalingen, omtrent de wijze 
van benoeming en bevordering van den 
directeur van de school tot opleiding voor 
commies bij den Indischen post-, telegraaf
en tel~foondienst en van den aan die school 
verbonden huisbewaarder, tevens instru
mentmaker. S. 613. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister v:an 
Kolonien van 2 November 1917, Afdeeling 
Kabinet (p. t.), n°. 4 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 28 Sep

tember 1914, n°. 55, voor zoover de bezoldiging 
en de toelage van den daarin bedoelden direc
teur. betreft, alsmede van Ons besluit van 30 
Juli 1915, no. 29. te bepalen als volgt: 

Art. 1. Gerekend van en met 1 Januari 
1917 bedraagt· de bezoldiging van den directeur. 
van de hier te lande gevestigde school tot 
opleiding voor commies bij den Iridischen post-, 
telegraaf- en telefo~ndienst ten minste f 3500 
(drie duizeiid vi_rjfhonderd gulden) 's jaars, welke 
bezoldiging bij bekwaamheid, geschiktheid en 
dienstijver regeimatig verhoogd wordt met 3 
twee-jaarlijksche verhoogingen, de eerste 2 
van f 200 (tweehonderd gulden), de laatste van 
f 100 (eenhonderd guldm) 's jaars tot ten hoogste 
f 4000 (vie,· duizend gulden) 's jaars. 

Gerekend van en met 25 October 1916 geniet 
de· aan de voormelde school verbonden huis
bewaarder, tevens instrumentmaker, een bezol
diging van tenminste f 800 (achthonderd gulden) 
's jaars, welke bij bekwaamheid, geschiktheid 
en dienstiiver verhoogd wordt met 4 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 50 (vijftig _qul-

den) 's jaars tot ten hoogste f 1000 (een duizend 
gulden) 's jaars, benevens vrije woning en vrij 
vuur en licht. 

2. De benoeming en het ontslag van den 
directeur geschieden door Ons, die van den 
huisbewaarder, tevens instrumentmaker, door 
Onzen Minister van Kolonien; de toekenning 
der regelmatige verhoogingen van bezoldiging 
aan beiden door Onzen Minist~r van Kolonien. 

Op den dag van ingang hunner benoeming 
vangt tevens het genot der bezoldiging aan. 

Gaat de benoeming in op een anderen dan 
den eersten dug van een kalenderkwartaal, dan 
worden de in het vorig artikel genoemde tijd
vakken geacht aan te vaT1gen met den eersten 
dag van het onmiddellijk daarop volgende 
kwartaal. 

De tijd gedurcnde welken, krachtens wettelijk 
voorschrift, verlof wordt genoten ter vervulling 
van militairen dienstplicht, komt van rechts
wege in aanmerking als diensttijd, geldig voor 
regelmatige bezoldigingsverhoogingen. 

Ingevai een of meer verhoogingen onthouden 
worden, omdat aan de voorwaarden van toe. 
kenning niet was voldaan, worden, tenzij er 
reden is om dienaangaande anders te handelen, 
de verdere regelmatige verhoogingen zooveel 
later toegekend, als de laatste onthouding 
heeft geduurd. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd gedurende welken de directeur of de huis
bewaarder, tevens · instrumentmaker, is ge
schorst, alsmede die buiten bezwaar van's Rijks 
schatkist met verlof doorgebracht, indien het 
verlof · !anger dan een jaar achtereenvolgens 
geduurd heeft, of verleend is op een vrijelijk 
door hen gedaan verzoek in hun persoonlijk 
belang. 

Wij behouden Ons nochtans voor om, wau
neer hun een verlof voor !anger dan eeu jaar 
achtereenvolgens in 's Rijks belang wordt ver
leend, te bepalen, dat de tijd van dat verlof 
als diensttijd in aanmerking zal komen. 

3. Behalve de voorgeschreveu regelmatige 
verhoogingen kunnen, tot het vastgestelde 
maximum, ook andere bezoldigingsverhoogin
gen warden verleend, wauneer zij in het belang 
van den dienst wenschelijk zijn of wanneer 
daartoegronden van billijkheidaanwezigworden 
geacht. Ten aanzien aau deze verhoogingen 
wordt voor zoover den directeur betreft door 
Ons beschikt. 

De aldus verhoogde bezoldiging wordt, zoo 
daaromtrent niet and.ers wordt' bepaaid, voor 
toekenning van de naaste en de daaropvolgende 
regelmatige verhoogingeu beschouwd als ver-

32"' 
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kregen door regelmatige verhooging, na den 
daarvoor gevorderen diensttijd. Het · bepaalde 
in het derde lid van artikel 2 is toepasselijk. 

Het vorig lid is eveneens van toepassing voor 
het geval, dat bij de benoeming eene hoogere 
dan de minimum-bezoldiging wordt toegekend. 

Wordt de bezoldiging niet bepaald op een 
bedrag dat door regelmatige verhooging kan 
warden verkregen, dan wordt bij de eerstvol

.gende regelmatige 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 warden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den November 1917. 
WILHELMINA. 

De :Minister 1,an Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitge_q. 21 Nov. 1917.) 

6 Novwibe1· 1917. BEsLurr, tot vaststelling 
van een reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de brug in den spoor
weg Zwolle-Blokzijl over het Zwarte Wa
fer bij Hasself. S. 614. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.,,_ Waterstaat van 15 Augustus 1917, n•. 281, af

. deeling Spoorwegen ; 
Gelet op artikel 2, laatste lid, der wet van 

9 Juli 1900 (Staatsblad no. 118); 
Den Raad van State gehoord (advies van 4 

September 1917, n•. 21); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 2 November 1917, n•. 
294, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het bij dit besluit· gevoegde 

reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de brug in den spoorweg Zwolle-Blokzijl 
over het Zwarte Water bij Hasselt. 

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 warden. 

's-Gravenhage, den 6den November 1917. 
WILHELMINA. . 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 19 Nov. 1917.) 

REG LEMENT voo1· d, scheepvaart ter be
veiliging van de b1·ug in den spoorweg 
Zwolle-Blokzijl ove1· het Zwarte Water 
bij Hasselt. 

Art. 1. (1) Onder ,,brug" warden in dit re-

glement verstaan het beweegbare gedeelte en 
de vaste gedeelten van de brug. · 

(2) Onder ,,brugwachter" wordt verstaan 
ook die persoon, .welke den brugwachter ver
vangt. 

(3) Onder ,,schepen" worden verstaan alle 
soorten van vaartuigen en houtvlotten. 

(4) Onder ,,schippers" worden verstaan zij, 
die op het schip het gezag uitoefenen of met 
de leiding daarvan belast zijn. 

2. Alleen de brugwachter is bevoegd het 
beweegbare ~edeelte -van de brug te openen, 
te slniten of eenig deel daarvan te verzetten. 

3. (1) Behondens hetgeen verder in dit ar
tikel is bepaald, wordt het beweegbare gedeelte 
van de brug ten dienste van de scheepvaart 
geopend, zoodra daartoe door de schippers het 
verlangen wordt kenbaar gemaakt. 

(2) De brug wordt-niet geopend van vijf 
minuten v66r tot vijftien minuten na het tijd
stip van aankomst op het station Hassell van 
een trein uit de richting Zwolle en van vijf 
minuten v66r tot vijftien minuten na het 
tijdstip van vertrek van station Hasselt van een 
trein in de richting Zwolle, met dien verstande, 
dat de brug binnen de genoemde tijdgrenzen 
mag geopend worden, zoodra de te verwachten 
trein de brug is overgetrokken . 

(3) Als de in het vorige lid bedoelde tijd
stippen worden aangenomen die, welke daar
voor zijn opgenomen in de op den spoorweg 
Zwolle-Blokzijl geldende dienstregeling. 

(4) Gedurende de tijden, dat het beweegbare 
gedeelte der brug overeenkomstig het in het 
2de lid van dit artikel bepaalde niet wordt 
geopend, wordt daarop het in artikel 4 be
doelde scheepvaartsein vertoond en wordt het 
sein, bestemd voor de treinen van den spoor
wegdienst, op ,,veilig" gehouden. 

4. (1) De schipper moet zijn schip doen 
stilhouden, indien op de brug wordt vertoond ; 

des daags een· rood gekleurd vierkant bord 
en des nachts twee roode lichten boven elkaar. 

(2) De doorvaart is niet geoorloofd, zoolang 
het onder (1) bedoelde sein niet is verwijderd. 

(3) Nachtseinen worden gegeven tusschen 
zonsondergang en zonsopgang. 

(4) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden wordt 
bovendien bij dag tevens het nachtsein gegeven. 

5. (1) Bij het varen door de brng gedragen 
de schippers zich naar de bevelen van den 
brugwachter en worden de schepen metgeringe 
snelheid voortbewogen. 

(2) De schippers dragen zorg, dat ankers, 
tuig en andere voorwerpen, behoorende tot 
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schip en lading, niet met de brug in aanraking 
komen. 

6. (1) Het is verboden: 
a. schepen in de opening van het beweegbare 

gedeelte van de brug te doen stilhouden; 
b. schepen aan eenig deel van de brug vast 

te leggen of te verhalen ; 
c; met haken, boomen of andere voorwer

pen het hout-, muur- of ijzerwerk van de 
brug aan te raken; de remmingwerken, schuif
houten, haalpennen of ringen zijn hiervan uit
gezonderd. 

(2) De doorvaart door de. openingen onder 
het beweegbare of de vaste gedeelten van de 
brug is verboden bij :wodanige waterstanden 
en (of) met schepen van zoodanige afmetingen, 
dat er kans bestaat op vastvaren onder de 
brug. 

(3) De schipper draagt zorg, dat geene scha
de wordt toegebracht aan schepen, steigers, 
heien, bokken of andere werktuigen, gebezigd 
voor herstelling of vernieuwing van de brug
werken of voor uitdieping van het vaarwater 
in of nabij de brug. 

7. Ingeval twee of meer schepen aan de
zelfde zijde voor het gesloten beweeg bare ge
deel te van de brug aankomen, blijven de late1· 
aankomende op behoorlijken afstand achter de 
eerder aankomende en varen de schepen door 
naar volgorde van aankomst. 

8. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
naar de aanwijzing van den brugwachter met 
inachtneming van de bepalingen van dit re
glement te doen stoppen of bewegen is deze, 
desnoods ondersteund door den sterken arm, 
bevoegd op kosten van den onwillige het 
noodige te verrichten om die aanwijzing te 
doen uitvoeren. 

9. Het is aan een ieder verboden zich met 
een rij- of voertuig op de brug te begeven of 
daarop paarden, vee of andere dieren te drijven, 
wanneer een trein in het gezich t is of de 
komst daarvan door geluidseinen is aangekon
digd. 

10. (1) Aan den brugwachter is de hand
having van de· bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2) De brugwachter, de ambtenaren, in 
artikel 8, sub 10. tot en met 6°., van het 
Wetboek van Strafvordering bedoeld, de amb· 
tenaren, aan wie door den Staat en de beee
digde beambte11 en bedienden, aan wie door 
de spoorwegonderneming het toezicht op het 
op de brug gelegen gedeelte van den spoorweg 
is opgedragen, zijn met het opsporen van de 
overtredingen van dit reglement belast. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 6 No
vember 1917 (Staatsblad n°. 614). 

Mij bekend, 
De llfiniste,· van "fValerstaat, 0. LELY. 

6 Novembe,· 1917. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 30 f'.eptember 
1916 (Staatsblad n°. 463), ~.ooals dat is aan
gevuld door het Koninklijk besluit van 
3 Februari 1917 (Sfrrnlsblad n°. 204), tot 
aanwijzing van de gewassen, waarvan de 
verbouw kan worden verboden, beperkt of 
niet dan voorwaardelijk toegestaan. S. 616. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 Sep
tember 1917, afdeeling Crisiszaken, Bureau 
Landbouw, n°. 1128; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 30 September Hll6 (Sfaatsblad 
n°. 46<1), zooals dat is aangevuld door Ons be
sluit van 3 Februari 1917 (Sfaat.~blnd n°. 204), 
tot aanwijzing van de gewassen, waarvan de 
verbouw kan worden verboden, beperkt of niet 
dan voorwaardelijk toegestaan, aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies vnn 
23 October 1917, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 November 1217, Afdee
ling Crisiszaken, Bureau Landbouw, n•. 2123; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepn]P,n :_ 

Eenig nrtikel. 
Het eenige artikel van Ons besluit van 30 Sep· 

tember 1916 (Staatsblad n°. 463), zooals dat is 
aangevuld door Ons besluit van 3 :Februari 
1917 (Staatsblad n°. 204) tot aanwijzing van de 
gewassen, wa(lrvan de verbouw kan worden be
perkt, verboden of niet dan voorwaardelijk toe
gestaan, wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

Door Onzen Minister van Landboilw, Nij
verheid en Handel kan, indien naar zijn oordeel 
de verbouw van andere gewassen van meer 
belang voor de voeding van mensch en dier 
is, het verbouwen van de navolgende gewassen 
in het algemeen of in bepaalde gedeelten des 
lands worden verboden, beperkt of niet dan 
voorwaardelijk worden toegestaan : 

bruin mosterdzaad, 
gee! mosterdzaad, 
karwijzaad, 
blauwmaanzaad, 
kanariezaad, 
zaaiuien, 
Westerwoldsch raygraszaad en andere grassen 

voor zaadwinning, 
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koolrapenzaad, 
knollenzaad, 
peenzaad, 
uienzaad, 
spinaziezaad, 
alle groentezaden voor zoover in dit besluit 

nog niet genoemd, 
suikerbieten, 
vlas, 
hennep, 
cichorei, 
tabak, 
pootuien, 
kool, 
penen, 
koolrapen, 
knollen, 
pastinaken, 
alle soorten groenten voor zoover in dit be

sluit nog niet genoemd. 
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 ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den November 1917. 
WlLHELMIN A. 

De .Min. van Landbowo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uif_qeq. 15 Nov. 1917.) 

7 Novembe,· 1917. WET, tot wijziging van de 
artikelen 132, 133 en 186/ en tot aanvul
ling der Hooger-onderwijswet. S. 616. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1916/17, n°. 371, 1-8; 
1917, n°. 188, 1--4. 

Hand. id. 1916/17, bladz. 2417-2438, 2445; 
1917, bladz. 226. 

Hand. 1• Kamer 1917, bladz. 58-60, 63-65, 
160-171. 

WIJ WILHELI\'UNA, ENZ ••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het wenschelijk is aan de getuigschriften 
van met goed gevolg afgelegd eind-examen van 
de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en aan de door de wet daarmede gelijkgestelde 
examens de bevoegdheid te verbinden tot het 
afleggen der examens in de faculteiten der 
geneeskunde en der wis- en natuurkunde, als
mede de bepaling omtr~nt koloniale getuig
schriften te verduidelijken ; 

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

1. Het eerste lid van artikel 132 der Hooger
onderwijswet wordt gelezen als volgt : 

Van het afleggen van de· in hat vorig artikel 

bedoelde examens kan geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld de bezitter van een diploma 
of getuigschrift, afgegeven door instellingen 
van onderwijs in de kolonien en overzeesche 
bezittingen van het Rijk en door buitenlandsche 
universitaire instellingen van onderwijs of 
onderzoek, mits hij op het tijdstip waarop het 
diploma of het getuigsohrift werd verkregen, 
geen ingezetene van het 'Rijk was. 

2. Het eerste lid van artik<l l 133 der Hooger
onderwijswet wordt gelezen als volgt : 

Tot het afleggen der examens wordt ieder, 
onversohillig waar hij de daarvoor vereischte 
kundigheden heeft opgedaan, toegelaten, mits 
hij in het bezit zij van een der getuigsohriften, 
vermeld in de artikelen 11 en 12, of, voor zoo
ver de examens in de faculteiten der genees
kunde ender wis- en natuurkunde betreft, van 
een getdgschrift van met goed gevolg afgelegd 
eindexamen van de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus of van een door de wet daar
mede gelijkgesteld examen. 

3. Het laatste lid van artikel 133 der Hooger
onderwijswet wordt gelezen als volgt : 

Met het getuigschrift, in artikel 11 vermeld, 
wordt gelijkgesteld dat, hetwelk in de koloniiin 
en overzeesche bezittingen van het Rijk door 
bestuurders van instellinge'l, alwaar het onder
wijs naar Ons oordeel gelijkwaardig is met dat 
aan de gymnasia of aan de hoogere ·burger
scholen met vijfjarigen cursus hier te lande, 
aan hen die het onderwijs aan zoodanige in
stellingen tot het einde toe hebben genoten, 
wegens met goed gevolg afgelegd examen is 
uitgereikt, voor zooverre dit voorrecht door 
Ons aan die instellingen is toegekend. · 

4. Het onder letter f bepaalde van artikel 
186 der Hooger-onderwijswet . wordt gelezen 
als volgt: . 

Voorschriften, waaruit blijkt, dat tot het 
afleggen van de examens alleen kunnen worden 
toegelaten zij, die in het bezit zijn van een der 
getuigschrifte'l bedodd in de artikelen 133 en 
134, en d),t he-i; getuigschrift voor den aanvang 
van het examen aan de faculteit of aan haa.r 
voorzittend lid moet worden overgelegd. 

Overgangsbepaling. 
Zij, die op het tijdstip waarop. deze wet in 

werking treedt, in het bezit zijn van het ge
tuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
theoretisch-geneeskundig examen, worden toe
gelaten tot de promotie in de faculteit der 
geneeskunde. 

Zij, die op het tijdstip waarop deze wet in 
werking treedt, in het bezit zijn van het getµig
schrift van met goed gevolg afgelegd theoretisch 
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apothekel'l!e~men, worden toegelaten tot de 
promotie in de artsenijbereidkunde. 

Zij, die op bet tijdstip, waarop deze wet in 
werking treedt, in het bezit zijn van het getuig
schrift van met goed· gevolg afgelegd eerste 
natuurkundig examen, worden toegelaten tot 
het afleggen van het candidaatsexamen, en zij, 
die op gemeld tijdstip in het bezit zijn van het 
getuigscbrift van met goed gevolg afgelegd 
tweede natuurkundig examen, worden toege
laten tot het afleggen van bet doctoraal examen 
in de faculteit der geneeskunde. 

Zij, die op het tijdstip waarop deze wet in 
werking treedt, in het bezit zijn van bet getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd eerste 
natuurkundig examen en van bet aanvullings
examen, bedoeld in artikal 15 der wet van 
25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), worden 
toegelaten tot bet doctoraal examen der a:rtse
nijbereidkunde. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 7den Novem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

De Minster van Staat, 
Minister van Binnen/,andsche Zake11,, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 19 Nov. 1917.) 

7 November 1917. BESLUIT, tot nadere aan
vulling van bet Koninklijk besluit van 
7 Juni 1906 (Staatsblad n°, 125). aangevuld 
1915 (Staatsblad n°. 433) en van 14Februari 
bij Koninklijke besluiten van 20 _October 
1917 (Staatsblad n°. 218), waarbij buiten
landsche instellingen, bedoeld in artikel 
132 der Hooger-onderwijswet, worden 
aangewezen, alsmede de diploma's· en 
getuigschriften, bedoeld in dat wetsarti-

' kel en de daaraan verbonden vrijstellin
gen worden omschreven. S. 617. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
29 September 1917, n°. 11759/3, afdeeling 
Onderwijs; · 

Gelet op artikel 132 der Hooger-onderwijs
w~t; 

Gezien Ons besluit van 7 Juni 1906 (Staats
blad n°. 125), aangevuld bij Onze besluiten van 
20 October 1915 (Staatsblad n°. 433) en van 
14 Februari 1917 (Staatsblad n°. 218); 

Mede gezien de adviezen van ieder der 
senaten der Rijksuniversiteiten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 October 1917, no. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemdcn Minister van 31 October 1917, no. 
18435, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
na artikel 3 van Ons besluit van 7 Juni 1906 

(Staatablad n°. 125), aangevuld bij Onza be
sluiten va.n 20 October 1915 (Staatsblad no. 
433) en van 14 Februari 1917 (Staatsblad n°. 
218), wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende als volgt : 

Art. 3bis. ,,Van het afleggen van het in 
het vorige artikel bedoelde examen wordt, 
onder het in artikel 132 der Hooger-onderwijs
wet gestelde voorbehoud, geheel vrijgesteld de 
bezitter van het getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd eerste Bachelor of Agriculture 
examination aan the University of the Gape of 
Good Hope te Kaapstaa, onder voorwaarde, 
dat de bezitter van dit getuigsohrift tot dit 
exa.men is toegelaten na met gunstig gevolg 
~fgelegd ,,matriculation examination". 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
da.t in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden a.an 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den Novemberl917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 30 Nov. 1917.) 

7 November 1917. BESLUIT, houdende WIJZI• 

ging van den algemeenen- maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 4'13). S. 618. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
· Op -de vo_ordraoht van Onzen Minister van 

J ustitie van den 10 October 1917, lste Afdee
ling C., n°. 621, en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
van 10 October 1917, n°. l3023,afdeelingV.A.; 

Overwegende dat het wenschelijk is geble
ken, ten aanzien van de gemeente Kerkrade, 
eene wijziging aan te brengen in den bij Ons 
besluit van den 26 Mei 1917 (Staafsblad n°. 443) 
vastgestelden algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld bij artikel 10 der Huurcommis
siewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 October. 1917, no. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 October 1917, lste Af
deeling 0, n°. 652, en van 1 November 1917, 
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n°. 13721, afdeeling Volksgezondheid. en Arm- ' der arrondissements-rechtbank te Rotterdam in 
wezen ; I staat van faillissement is verklaard, en niet is. 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk gebleken, dat hij weder· de beschikking of het 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. In den bij Ons besluit van 26 Mei 
l\ll 7 (Staatsblad n°. 443) vastgestelden alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
artikel 10 der Huurcommissiewet, wordt in 
plaats van ,,Kerkrade (Kerkrade en Holz)" ge
lezen: ,,Kerkrade (Kerkrade, Holz, Chevermont 
en Spekbolzerheide)". 

2. Dit be~luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden <lag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscou,·anf 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van J ustitie en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk gelijktijdig iii het 
Staatsblad en in de Staafscourant zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stale. 

's-Gravenhage, den 7den Nov~mber 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Minister ,ian Staat, 
.lfinisler van Binnenlandsche Zaken, 

COR'I V. D. LINDEN. 

(Ui(qe_q. 12 Nov. 1917.) 

7 November 1917. BESLUIT, houdencle beslis
sing dat -hij wiens faillissemen t is geein
digd, als lid van den gemeenteraad moet 
worden toegelaten, ook al is zijn naam 
blijven staan op de lijst, bedoeld in art. 22 
der Kieswet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Schoonhoven tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 31 Juli 1917, G. S. n°. 26, waarbij 
met vernietiging van het bestreden besluit van 
den Raad der gemeente Schoonhoven van .19 
Juli 1917, W. F. H. Regtdoorzee Greup alsnog 
is toegelaten als lid van cl en Raad ; 

Den Raad van State, Afd. yoor de geschillen 
van bestuur, gehoord, advies van 16 October 
1917, n°. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
30 October 1917, n°. 8790, Afd. B. B.; 

Overwegende : dat de Raad in zijne ver
gadering van 18 Juli 1917 heeft besloten tot 
niet-toelating van den heer W. F. H. Regtdoor
zee Greup op grond dat zijn naam voorkomt 
op de lijst, bedoeld bij art. 22 der Kieswet, 
terwijl bovendien bekend is, dat hij bij vonnfa 

beheer over zijne goederen heeft foruggekregen; 
Overwegende: dat de niet-toegelatene daar

tegen beroep· heeft ingesteld en dat Gedepu
teerde Staten met vernietiging van het Raads
besluit hem alsnog hebben toegelaten, over
wegende clat blijkens mededeeling van den 
Officier van Justitie bij de arrondissements
rechtbank te Rotterdam, hun geworden door 
tusschenkomst van het Departement van 
Justitie, adressants naam ten onrechte op be
doelde lijst voorkomt, waar toch zijn op 13 
Aug. 1913 uitgesproken faillissement ·is geein
digd door het verbindend worden cler eenige
uitdeelingslijst - zijnde het daartegen gedaan 
verzet bij vonnis van de Recht bank te Rotter
dam van 19 J\foi '1915 ongegrond verklaard -
en overigens geen der bij art. 22 der Kieswet 
bedoelde omstandigheden op 1 Februari 1917 
aanwezig waren; dat Gedeputeerde Staten ook 
verder geen redenen bekend zijn, -waarom 
adressant niet zou behooren te worden toe
gelaten als lid van den 'Raad ; 

dat de Raad zich daarop tot Ons heeft ge
wend, met verzoek deze beslissing te vernie
tigen op grond dat de gelrnzene niet de ver
eischten bezit om lid van den Raad te zijn, 
daar hij op den dag, waarop de uitslag der ver
kiezing was vastgesteld, of dien, waarop wercl 
beslist omtrent zijne toelating, stond vermelcl 
op de lijst becloeld bij. art. 22 der Kieswet, 
zij het dan ook abusief, en dat deze lijst van 
kracht blijft ; dat W. F. H. Regtdoorzee Greup 
derhalve niet de vereischten bezit om lid. van. 
den Raad te zijn ; 

Ovewegende: dat het op 13 Augustus 1913 
uitgesproken faillissement van W. F. H. Regt
doorzee Greup reeds in 1915 was geeindigd doqr 
het verbindend worden der eenige uitcleelings
lijst, zijnde het daartegen gedaan verzet bij 
vonnis van de arrondissements-rechtbank te
Rotterdam van 19 Mei 1915 ongegrond ver
klaard, zoodat hii op het tijdstip zijner toelating 
de beschikking en het beheer over zijne goe
deren had; 

dat ook overigens geene feiten zijn geblek.en 
op grond waarvan hij niet zou behooren te
worden toegelaten als lid van den Raad ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en versta.an: 

met handhaving van het bestreden besluit, 
het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
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9 November 1917. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

. Dr. Arthur Joseph De Sopper, geboren te 
Brugge (Belgie) den 5 December 1875, 
predikant, wonende te Anisterdam, pro
vincie Noo,·dholland. S. 619. 

Carl ,Joseph Berling, geboren te Munster 
(Pruisen) den 22 Augustus 1886, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 620. 

Cornelis van Goor, geboren te Amersfoort 
(provincie Utrecht) den 27 December 1868, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 621. 

Richard Bernhard Schier, geboren te Leipzig 
(Saksen) den 11 Mei 1844, koopman, · 
wonende te Haarlem, provincie Noord
holland. S. 622. 

Wilhelm Bischoff, geboren te Huckelrieden 
(Oldenburg) den 18 Maart 1871, koopman, 
won en de te Zaandam, provincie N oord
holland. S. 623. 

Franz Josef Anton Gockel, geboren te Mep
pen (Pruisen) den 31 Mei 1867, koopman, 
wonende te Groningen, provincie Gro
ningen. S .. 624. 

Bernhard Peiser, geboren te Halle (Pruisen) 
den 25 Mei 1893, civiel-ingenieur, wonende 
te Groningen, provincie Groningen. S. 625. 

,Jan Hinderink, geboren te Zwolle den 22 Mei 
1894, klerk, wonende te Zwolle, provincie 
Overijssei. S. 626. 

Oscar Blankenstein, geboren te Hagen (Prui
sen) den 19 November 1869, handelsagent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 627. 

9 November 1917. WET, tot verecniging van 
de gemeenten Alphen, Aarlanderveen, en 
Oudshoorn. S. 628. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo .Wij in overweging genomen hebben,. 

dat het wenschelijk is de gemeenten Alphen, 
Aarlanderveen en Oudshoorn te vereenigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De gemeenten Alphen, Aarlander

veen en Oudshoorn werden vereenigd. 
De vereenigde gemeente draagt den naam 

van Alphen aan den Rijn. 
De vereeniging komt tot stand op 1 Januari 

1918. 
2. Alie bezittingen, last en, rechten en 

verplichtingen der drie vereenigde gemeenten 
gaaii over op de nieuwe gemeente Alphen aan 
den Rijn, zonder dat daarvoor een nadere 
akte gevorderd wordt. 

Voor zoover overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. · 

3. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bepalen tijd en plaats voor de verkiezing en 
eventueele stemming en herstemming van le
den van den Raad der nieuwe ge111eente .. 

Voor deze verkiezing zijn stemgerechtigd de 
personen, voorkomende op de te Alphen, 
Aarlanderveen en Oudshoorn bestaande l~jsten 
van kiezers voor den Gemeenteraad. 

De Raad der gemeente Alphen benoemt de 
stembureaux voor deze verkiezing~n en onder
zoekt de geloofsbrieven der gekozenen. 

De dag der eerste vergadering van den Raad 
der nieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Het eerste derde gedeelte der leden van den 
Raad der nieuwe gemeente treedt. af op den 
eersten Dinsdag.~van September 1919 en de 
eerste helft der wethouders op den ecrsten 
Dinsdag van September 1920. 

4. De reglementen van orde voor de vcr
gaderingen van den Raad en van het. College 
van Burgemeester en Wethouders, alsmede de 
instructies voor den secretaris en den ont,-anger 
der gemeente Alphen gelden voor do nieuwe 
gemeente; totdat zij door andere zijn vervangen. 

De bepalingen der overige verordeningen 
der gemeente Alphen, Aarlanderveen en Ouds• 
hoorn blijven voor het gebied, waarvoor zij op 
het in art. 1, derde lid, bedoelde, tijdstipgolden, 
van kracht, totdat zij worden ingetrokken. 

5. Het door het Rijk jaarlijks ingevolge 
de artt. 1-9 der wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad n°. 156), aan de gemeente Alphen aan den 
Rijn uit te keeren bedrag daalt niet beneden 
de som van de bedragen, waarover de gemeen
ten Alphen, Aarlanderveen en Outlshoorn 
over het jaar 1917 hebben )mnnen beschikken. 

Het door het Rijk ingevolge de in het voor
gaande lid bedoelde wetsbepalingen aan de 
gemeente Alphen aan den Rijn voor iederen 
inwoner uit te keeren bedrag wordt bepaa!cl 
op f 1.57. 

De vermindering, bedoeld bij art. 9bis, 
eerste lid, van genoemde wet, wordt voor de 
gemeente Alphen aan den Rijn bepaald op 
£ 4920, 

6. De ingezetenen der gemeenten Alphen, 
Aarlanderveen en Oudshoorn warden voor het 
opmaken der kiezerslijsten en voor de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraacl 
reeds met den dag van het in werking treden 
dezer wet als ingezetenen der :nieuwe gemeentP 
beschouwd. 

., 
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De in die drie ·gemeenten op het tijdstip 
cler vereeniging van kracht zijnde kiezers
lij sten voor het kiezen ·van le den van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale 
Staten en van den Gemeenteraad gelden voor 
de nieuwe gemeente, totdat zij overeenkomstig 
de Kieswet door een nieuwe kiezerslijst zullen 
zijn vervangen. 

7. Te beginnen met het tijdstip van ver
eeniging vervalt in wetten en daarop gegronde 
voorschriften de vermelding als gemeente van 
,,Aarlanderveen" en van ,,Oudshoorn" en wordt 
iu plaats van ,,Alphen" gelezen ,,Alphen aan 
den Rijn". 

8, Door Ons kan in het jaar 1918 het tweede 
lid van art. 4 der Drankwet ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Alphen aan.den Rijn worden 
toegepast, · 

Besluiten, als bedoeld in het voorgaande 
lid, treden, met afwijking van het derde lid 
van genoemd art. 4, in werking met 1 Januari 
1919 en z~in gedurende ten minste twee iaren 

· geldig. 
Tot 1 Januari 1919 wordthetaantalvergun

ningen, op het tijdstip van vereeniging in de 
gemeente Alphen aan den Rijn geldende, niet 
vermeerdercl. 

De lijsten, vermeld in art. 13 der Drankwet, 
van de gemeenten Alphen, Aarlanderveen eI\ 
Oudshoorn worden vervangen door Mn door 
het bestuur der ,g:emeente Alphen aan den Rijn· 
op te maken lijst, waarop de namen der ver
zoekers worden vermeld in de volgorde van 
de dagen, waarop hunne verzoeken om ver
gunning bij de betr.okken gemeentebesturen 
ink)Vamen, met dien verstande dat, voor 
zoover verzoeken op denzelfden·dag inkwamen, 

_ de in Ieeftijd oudere verzoeker voorgaat. 
Tot de vaststelling in het jaar 1924 door 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland van de 
lijst, bedoeld in art. 17, eerste lid, der Drank
wet, zal de bepaling van art. 1, tweede lid, 
dier wet, onderscheidende den verkoop van 
sterken drank in het klein in verkoop voor ge
bruik ter plaatse van verkoop en gebruik 
elders dan ter plaatse van verkoop, niet van 
toepassing zijn op de gemeente Alphen aan 
den Rijn, voor zooveel betreft den verkoop 
in eene voor het publiek toegankelijke localiteit 
uitgezonderd dien in een logement alleen aan 
logeergasten. 

9. Z~j, die voor de lichting der militie van 
1918 in eene der vereenigde gemeenten zijn 
ingeschreven, blijven voor de toepassing der 
~Iilitiewet (Staalsblad 1912 n°. 21) en van de 
te harer uitvoering gegeven voorschriften 

beschouwd als militieplichtigen van de gemeen
te, waar hunne inschrijving voor de militie 
plaats had ; hetgeen echter te hunnen aanzien 
overeenkomstig genoemde wet en de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften zou moeten 
gedaan worden door den burgemeester der 
gemeente, waar zij voor de militie zijn inge
schreven, ware die niet met eene andere ge
meente vereenigd, geschiedt na het-tot stand 
komen van de vereeniging door den burge
meester der nieuwe gemeente Alphen aan den 
Rijn. 

Zij, die bij - het tot stand komen van de 
vereeniging in eene der vereenigde gemeenten 
voor de lichting der militie van 1919 zijn in
geschreven en zij, die daar voorkomen in het 
register, bedoeld in art. 87 der Militiewet, 
in het register, bedoeld in art. 26 der Land
weerwet, of in het register, bedoeld in art. 5 
der Landstormwet, worden op de voor de 
nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn op te 
maken registers. overgeschreven. 

10. Aan de burgemeesters en aan de amb
tenaren van de gemeenten Alphen, Aarlander
veen en Oudshoorn, die tengevolge van ·de 
vereeniging worden ontslagen, wordt uiterlijk 
tot 1 Januari 1928 ten Iaste van de nieuwe 
gemeente een wachtgeld verleend tot het 
bedrag gelijk aan dat van hunne wedderegeling 
bij het in working treden van deze wet of, 
indien zij pensioen genieten, tot een bedrag 
gelijk aan het verschil tussche1{ het bedrag 
van dat pensioen en hunne voormelde wedde
regeling en we! zoolang zij niet eene minstens 
gelijk-bezoldigde openbare of andere betrek
kiug zullen hebben aanvaard, met dien ver
stande dat bij aanvaarding van eene minder 
bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag van die bezoldiging zal worden vermin
derd. Bij ver!ies v66r 1 Januari 1928 van de 
betrekking, welke tot onthouding. intrekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
dit laatste geheel of gedeeltelijk toegekend, 
tenzij het verlies het gevolg was · van eigen 
verzoek, gegrond op niet door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland deugdelijk verklaarde 
redenen. 

Gelijk gevolg als aan het aanvaarden van 
eene betrekking zal zijn verbonden aan eene 
benoeming door de Overheid tot eene minstens 
gelijkbezoldigde betrekking, ook al wordt deze 
benoeming niet aangenomen, tenzij deze niet
aanneming geschiedt op grond van bezwaren," 
welke door Gedeputeerde Staten van Ziud. 
holland deugdelijk worden verklaard. 

Onder gelijkbezoldigde betrekking wordt 
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verstaan eene betrekking of vereeniging van 
betrekkingen, welke den betrokken ambtenaar 
eene gelijke bezoldiging oplevert als hij in zijn 
vroegere functien tezamen in dienst der opge
heven gemeente of opgeheven gemeenten op 
het oogenblik van het m werking treden van 
deze wet genoot. 

11. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hnrer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Novem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

De c1fin. van Staat, 11[in. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 13 Nov. 1917.) 

9 Novembe1· 1917. WET, tot verhooging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1917. S. 629. 

9 November 1917. WET, tot wijziging van 
· den termijn van navordering van ver
mogensbelasting. S. 630. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1916/17, n°. 439, 1---4; 
1917, n°. 210, 1-3; 1917/18, n°. 210, 1. 

Hand id.1916/17, bladz. 2657; 1917/18, bladz. 
325, 

Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 17-24. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, den termijn, binnen 
welken navordering van vermogensbelasting 
kan plaats hebben, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het vierde lid van artikel 45 B 

der wet van den 27 September 1892 (Staats
blad n°. 223), aangevuld bij de wet van den 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 80), wordt in de 
plaats van: ,,de twaalfde maand" gelezen: 
,,het tweede jaar". 

In het laatste lid van dat artikel warden de 
woorden : ,, twee belastingjaren" vervangen 
door: ,,meer dan een belastingjaar". 

2. Deze wet wordt geacht in _ werking te 
zijn getreden met ingang van den eersten Mei 
1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Novem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

D~ Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 16 Nov. 1917.) 

9 November 1917. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
aan de Cooperatieve Woningbou~vereeni
ging ,,Eigen Haard" gevestigd te Delfzijl, 
van eene oppervlakte voormaligen vesting
grond aldaar. S. 631.. 

9 November 1917. WET, houdende goedkeuring 
van .den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Gouda van het perceel weiland 
tusschen den Goejanverwelledijk aldaar en 
de spoorbaan naar Schoonhoven, kadastraal 
Gouda, Sectie A, no. 4960. S. 632 

9 November 1917. WET, tot wijziging van 
de bepalingen in de wet van 10 November-
1900 (Staatsblad no. 176) omtrent het 
hooger . beroep van besluiten van Gede
puteerde Staten ten opzichte van water
schappen, veenschappen en veenpolders 
en in verband daarmede van artikel 26 
dezer wet. S. 633. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 400, 1-5·; 
1915/16, n~. 87; 1916/17, n°. 67, 1; 1917, n°. 35, 
1; 1917 /18, n°. 35, 1. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 244. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 11, 17-24. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging wenschelijk is van de bepalingen 
in de wet van 10 November 1900 (Staatsblad 
n°. 176) omtrent het hooger beroep van be
■luiten van Gedeputeerde Staten ten opzichte 
van wa terse happen, veenscha ppen · en veen -
polders, en in verband daarmede van artikel 26 
dezer wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va'J State,enz. 
Art. i. De negende paragraaf van de wet 

van 10 November 19,00 (Staatsblad n°. 176) 
wordt gelezen ,Is volgt : 

§ 9. Beroep 11an besl1iite11 van Gedeputeerde· 
Staten genomen krachtens provinciale verorde
ningen bP,tre"{fende den waters'ta.at of reglementwn 
van waterschappen, veenschappe11, en veenpolder~. 

Art. 19. Aan Onzen Commissaris i'J. de pro
vincie en aan alle bolanghebbenden staat beroep 
op Ons open van krachteris provinciale ver
ordeningen bPtreffende den "'aterstaat of re
glementen van waterschappen, veenschappen 
en veenpolders genoinen besluiten van Gede
puteerde Staten : 

A. I. tot onthouding van goedkem-ing aan, 
tot wijziging of tot vaststelling van 

a. begrootingen van· waterschappen, veen
~chappen en veenpolders; 
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I 

b. wijzigingen dier begrootingen ; 
II. tot onthouding van goedkeuring arm of 

tot wijziging van besluiten van waterscbappen, 
veenschappen en veenpolders betreffende om
slagplicht of hefting van omslag ; 

III. tot ontbouding van goedkeuring aan 
besluiten van waterschappen, veenschappen en 
veen polders betreffende : 

a. het aangaan van geldleeningen ; 
b. het waa.rborgen van de renten en de a.f• 

lossingen van geldleeningen, door anderen aa.n 
te gaa.n; 

c. het koopen, ruilen, vervreemden, bezwa
ren en verpanden van onroerende za.ken, van 
inschrijvingen in een der Grootboeken der. 
Nationa.le Schuld, van schuldvorderingen of 
a.andeelen in vennootschappen of maatschap
pijen en van antler waardepapier; 

d. het aanvaarden der aan de instelling ge
ma.akte erfstellingen, legaten of gedane schen
kingen; 

.~. het treffen van dadingen ; 
/. het voeren van rechtsgedingen ; 
IV. houdende beslissing omtrent toelating 

en ongevraagd ontslag van bestuursleden van 
waterschappen, veenschappen en ,eenpolders; 

V. houdende beslissing van geschillen tus-
Mhen waterschappen, veenschappen en veen
polders; 

VI. tot al of niet goedkeuring van over
eenkomsten betreffende den waterstaat tus· 
schen waterschappen, veenschappen, veen
polders of gemeenten ; 

VII. tot al of niet goedkeuring, tot WIJZI· 

ging, va.ststelling of handhaving va'! rekeningen 
van waterschappen, veenschappen en veen
polders; 

VIII. tot al of niet goedkeuring, tot wijzi
ging, vaststelling of handha ving van : 

. a. regeling van en indeeling in omslag
ltlassen; 

b. besluiten betreffende uitkeeringen aan 
ingelanden ; 

c. lijsten tot bepaling van stem bevoegdheid ; 
IX. houdende beslissing : 
<'· omtrent geschillen over het besta<in van 

de verplichting tot_ondernoud van watersta.ats
werken; 

b. betreffendc afkoop van onderhoudsplicht 
of omzetting van onderhoudsplicht in eene 
geldelijke ui tkeering ; 

c. betreffende de vraag, . of en in hoeverre 
wahirstaatswerken liggen ten algemeenen nutte. 

B. vrelke bij provinciale verordening of re
glement van een waterschap, veenschap of 
veenpolder daa.rvoor vatbaar worden verklaa.rd. 

l--------~-~-

Art. 20. De aan beroep onderworpell be
sluitell, waarbij goedkeuring wordt geweigerd 
of een geschil wordt beslist, zijn altijd met 
redenen omkleed. 

Art. 21. De a.an beroep onderworpen be
eluiten worden medegedeeld a.an het bestuur 
van de gemeente, het waterschap, het veen
schap of den veenpolder, waarop het besluit 
betrekking heeft, aan het bestuur van de ge
meente, het waterschap, het veenscha.p of den 
veenpolder, onder welks toezicht of beheer 
het betrokken wa.terstaatswerk staat, en wan
neer het besluit een weg betreft, bovendien a.an 
het bestuur der gemeente, waa.rin de weg is 
gelegen. 

Zij worden door het gezag belast met het 
dagelijksch bestuur der instelling, wa.a.raa.n 
mededeeling geschiedde, onmiddellijk ter open
bare k:ennis gebracht en tegelijkertijd gedu
re;nde dertig da.gen na de dagteekening dier 
bekendmaking voor belanghebbenden ter in· 
zage gelegd, alles op de wijze. voor de bekend
makingen dier instellingen voorgeschre\·en. 

Het beroep staat open tot aan het einde van 
den in het voorgaande lid genoemden termijn. 

Art. II. In den aanhef van artikel 26 van 
genoemde wet wordt in plaats van ,,Waar in 
deze wet" gelezen- ,,Waar in of krachtens deze 
wet". 

Art. III. Op beschikkingen of beslissingen
van Gedeputeerde Staten als bedoeld in arti
kel 19 van de wet van 10 November 1900 (Staats
b/,ad n°. -176), genomen v66r het in werking 
treden van deze wijzigingswet, blijven de be
palingen der wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176) ongewijzigd van toepassing. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Novem

ber 1917 . 
WILHELMINA. 

De Jfi?lister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 23 Nov. 1917.) 

9 November 1917. WET, houdende aanvulling 
van het eerste en het derde lid Yan artikel 
82 der Indische Comptabiliteitswet. S. 634-. 

Bijl. Hand. 2e Kamei· 1914/15, n°. 406, 1-3; 
1915/16, n°. 92, 1; 1916/17, no. 68, 1-3; 
1917/18, n°. 25, 1-2. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 244-251, 254-
260; 274. 

Hand. ie Kamer 1917/18, bladz. 17-24. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het eerste en het derde 
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lid van artikel 82 der Indische Comptabiliteits
wet aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij;den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 23 April 1864 (Neder

landsch Staatsblad n°. 35, Indisch Staatsblad 
n°. 106) tot regeling· van de wijze van beheer 
en verantwoording der geldmiddelen van Neder
landsch-Indie - Indische Comptabiliteitswet-, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 December 
1916 (Nederlandsch Staatsblad n°. 536, lndisch 
Staatsblad 1917 n°. 115) wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

Het eerste en het derde lid van artikel 82 
worden gelezen : 

Alle landsdienaren, die als zoodanig en zonder 
ter zake comptabel te zijn, door onrech Lmatige 
handelingen of door het nalaten van de z_org, 
waartoe zij gehouden zijn, middellijk of on
middellijk den Lande schade toebrengen, zijn 
verplicht die schade te vergoeden. · 

Voor Nederlandsch-lnrlie wordt door Ons in 
<lit onderwerp voorzien. Daarbij kan de kennis
neming van geschillen ter zake worden opge
dragen, hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij 
aan het administratief gezag .. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen datum. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1917. 
WILHELMINA. 

De .vlinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 21 Nov. 1917.) 

9 November 1917. WET, houdende w1Jz1gmg 
van artikel 77 van het Reglement op het 
beleid der Regeering van N ederlandsch-
1 ndie. S. 635. 

WIJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 77 van het Reglement op het beleid 
der Regeering van Nederlandsch-Indie wijziging 
behoeft, 

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

Artilrnl 77 van· het Reglement op het beleid 
der Regeering van Nederlandsch-Indie, · vast
gesteld bij de wet van 2 September 1854 (Ne
derlandsch Staatsblad 1854, n°. 129; lndisch 
Staatsblad 1855; n°. 2), wordt gelezen: 

Onteigening ten algemeenen nutte van eenig 
goed of recht kan niet plaats hebben dan na 
voorafgaande verklaring bij · ordonnantie dat 
het algemeen nut onteigening vordert en tegen 
vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloos-

stelling, een en antler volgens voorschriften bij 
algemeene verordening vast te stellen. 

De vereischten van voorafgaande verklaring 
bij ordonnantie en van voorafgaand genot of 
voorafgaande verze).i:ering van de verschuldigde 
schadeloosstelling gelden niet, wanneer oorlog, 
oorlogsgevaar, oproer, brand, watersnood; aard
beving, vulkanische uitbarsting of andere d:r:in
gende omstandigheden eene onverwijlde in
bezitneming vorderen. 

Bij algemeene verordening knnnen nog andere 
da.n de in het vorige lid bedoelde gevallen" orden 
aangewezen, waarin de voorafgaande verklaring 
bij ordonnantie niet wordt vereischt .. 

Lasten CU' bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den .No

vember 1917. 
WILHELllllN A. 

De 11i inister van J(olonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 21 Nov. 1917.) 

9 November 1917. WET, houdende goedkeuring 
van de op den 26sten Mei 1916 te 's-Gra
venhag~ onderteekende Verklaring tot af
schaffing van de NederlandscheCapitulaties 
in de Fransche zone van 1W arokko. S. 636. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op den 26sten Mei 1916 te 's-Gravenhage 
onderteekond!L Verkla.ring. tot -afscbaffing van 
de Nederlandsche Capit~laties in de Fransche 
zone van-1\farokko wettelijke rechten betreft; 

Gelet op artikel 59, 2de alinea, der Grondwet; 
Zoo·is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
Art.· 1. De op den 26sten Mei 1916 te 's-Gra-

venhage namehs Nederland en Frankrijk onder
teekende Verklaring strekkende tot afschaffing 
van de Nederlandsche capitulaties in de Fran
sche zone van Marokko, alsmede de op gelijken 
datum tusschen Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken en den Gezant der Fransche 
Republiek uitgewisselde Nota's, welke ver
klaring en Nota's in afschrift nevens deze Wet 
zijn gevoegd, worden goedgekeurd. 

2. Deze Wet treedt in werking met ingang 
van den dag. na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den -No

vember 1917. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON.· 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

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

·(Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 
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DECLARATION; 

Les soussignes, dfiment autorises par leurs 
Gouvernements respectifs, font, d'un commun 
accord, la declaration suivante : 

Prenant en consideration les garanties 
d'egalite juridique, offertes aux etrangers par 
les Tribunaux franc;ais du Protectorat, le Gou
vernement Royal Neerlandais renonce a recla'. 
mer pour ses Consuls, ses ressortissants et ses 
etablissements da.ns la zone fran9aise · de 
!'Empire Cherifien, tous droits· et privileges 
issus du regime des capitulations. I 

Les traites et conventions de toute nature 
en vigueur entre la France et les Pays-Bas 
s'etendent de plein droit, sauf clause contraire, 
a la zone franc;aise de !'Empire Cherifien. 

La presente declaration sera ratifiee et les 
ratifications en seront echangees a la Haye 
aussitot que faire·se pourra. · 

Elle entrera en vigueur un mois apres la date 
de l'echange des ratifications. · 

Fait en double a la Haye, le 26 mai 1916. 
(L. S.) J. LouDON. 

(L. s.) H. ALLIZE. 

NOTA, door rlen 11linister van Buitenlandsche 
Zaken gericht aan den Gezant der Fransche 
Republiek. 

La Haye,-le 26 mai 1916. 

Monsieur le Ministre, 
A !'occasion de la signature de la Declaration 

portant abrogation des privileges capitulaires 
neerlandais dans la zone fran9aise de l'Empire 
Cherifien, j'ai l'honneur. de porter a la con
naissance de Votre Excellence ce qui suit : 

1°. II sera procede aussitot que possible 
a la revision, d'un commun accord, de la der
niere liste des proteges neerlandais, communi
quee au Ministre des Affaires Etrangeres de 
Sa Majeste le Sultan du Maroc conformement 
a !'article 7 de la Convention de Madrid du 
3 juillet 1880. 

Cette revision se fera au moyen de negocia
tions directes entre l'Agent Diplomatique· des 
Pays-Bas a Tanger et le Resident General de 
la Republique Fran9aise au Maroc sur la base 
de la Convention de Madrid. 

Une nouvelle liste sera dressee par eux, men
tionnant, autant que possible, Jes noms, prenoms, 
qualite et domicile des proteges neerlandais 
dans la zone fran9aise de l'Empire Cherifien ; 
cette liste sera soumise a !'approbation des 
·deux Gouvernements contractants. 

2°. Les proteges neerlandais qui seront 
portes sur la nouvelle liste visee ci-dessus, 

seront, leur vie durant, justiciables des tribu
naux fran9ais dans la zone frari9aise de l'Empire 
Cherifien. 

3°. Les procedures tant civiles que penales 
deja ·commencees devant la juridiction consu
laire neerlandaise dans la zone fran9aise de 
!'Empire Cherifien au moment de l'entree en 
vigueur de la Declaration ·visee ci-dessus se 
poursuivront jusqu'en dernier ressort devant 
les tribunaux competents neerlandais. La 
sentence rendue dans pareille procedure obtien
dra l'exequatur des juridictions fran9aises dans 
ladite zone sans que celles-ci proc edent a un 
nouvel examen du fond de l'affaire.: 

4°. II est bien entendu que tons les droits 
et privileges dont il n'est pas fait mention dans 
les Traites et conventions vises dans le troisieme 
alinea de la Declaration et qui sont on seraient 
accordes dans la zone fran9aise de l'Empire 
Cherifien a une autre nation, seront egalement 
et sans condition quelconque etendus aux 
ressortissants et aux etablissements neerlandais 
dans ladite zone. 

5°. Aucune nouvelle protec.tion ne pourra 
etre accordee par les Consuls, les ressortissants 
et les etablissements neerlandais dans la zone 
fran9aise de !'Empire Cherifien a partir de la 
date de !'approbation par les deux Gcuverne
ments contractants de la liste qui doit etre 
dressee ainsi qu'il est dit ci-dessus entre l' Agent 
Diplomatique des Pays-Bas a Tanger et le 
Resident General de la Republique Fran9aise 
au Maroc. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre,' !'assu
rance renouvelee de ma haute consideration. 

J. LOUDON. 

NOTA, door den Gezant der Fransche Repu
bliek gerjcht aan den Minister van Buiten
landsche Zaken. 

La Haye: le 26 mai 1916. 

Monsieur le Ministre, 
A !'occasion de la signature de la Declaration 

portant abrogation des privileges capitulaires 
u·eerlandais dans la zone fran9aise de l'Empire · 
Cherifien, j'ai l'honneur, dument autorise par 
mon Gouvernement, de porter a la connaissance 
de Votre Excellence ce qui suit: 

1 °. II sera procede aussistot que possible 
a la revision, d'un commun accord, de la 
derniere liste des proteges neerlandais, commu
niquee au Ministre des Affaires Etrangeres de 
Sa Majeste le Sultan du Maroc conformement 
a !'article 7 de la Convention de Madrid du 
3 juillet 1880. · 

Cette revision se fera au moyen de negocia-
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tions directes entre l'Agent Diplomatique des 
Pays-Bas a Tanger et le Resident General de la 
Republique Fran9aise au Maroc sur la base de 
la Convention de Madrid. 

Une nouvelle liste sera dressee par eux, 
mentionuant, autant que possible, les noms, 
prenoms, qualite et domicile des proteges neer
landais dans la zone fran9aise de !'Empire 
Cherifien; cette liste sera soumise a !'approba
tion des deux Gouvernements contractants. 

2°. Les . proteges neerlandais qui seront 
portes sur la nouvelleliste visee ci-dessus, seront, 
leur vie durant, justiciables des tribunaux 
fran9ais dans la zone fran9aise de l'Empire 
Cherifien. 

3°. Les procedures taut civiles que penales 
deja commencees devant la juridiction consu
laire neerlandaise dans la zone fran9aise de 
l'Empire Cherifien au moment de l'entree en 
vigueur de la Declaration visee ci-dessus se 
poursuivront jusqu'en dernier ressort devant 
les tribunaux competents neerlandais. La 
sentence rendue dans pareille procedure_ 
obtiendra l'exequatur des juridictions fran-
9aises dans ladite zone sans que celles-ci pro
cedent a un nouvel examen du fond de l'affaire. 

4°. Il est bien entendu que tous les droi ts 
et privileges dont il n'est pas fait mention dans 
les Trai tes et conventions vises dans le troisieme 
alinea de la Declaration et qui .sont ou seraient 
accordes dans la zone fran9aise de l'Empire 
Cherifien a une au~re nation, seront egalement 
et sans condition quelconqne etendus aux 
ressortissants et aux etablissements neerlandais 
dans ladite zone, 

5°. Aucune nouvelle protection ne pourra 
etre accordee par les Consuls, les ressortissants 
et les etablissements neerlandais. dans la zone 
fran9aise de !'Empire Cherifien a partir de la 
date de !'approbation par les deux Gouverne
ments contractants de la liste qui doit etre 
dressee ainsi qu'il est dit ci-dessus entre !'Agent 
Diplomatique. des Pays-Bas a. Tanger et le 
Resident General de la -Republique Fran9aise 
au Maroc. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, ]'assu
rance de ma haute consideration. 

H. ALLIZE. 

-9 November 1917. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van de ,,Regeling van de bevorde
ring, het ontslag en het op non-actlviteit 

· stellen van de Europeesche officieren be
hoorende tot de Nederlandsch-Indische 
landmacht". S. 637. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 17 October 1917, 7de Afdeeling, 
no. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1_917, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 6 November 1917, 7de Af
deeling, no. 2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bij artikel een van Ons besluit 

van 8 September 1910, .n°. 39 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 278, Indisch Staatsblad n°. 592) 
vastgestelde en sedert herhaaldelijk, · laatstelijk 
bij Ons besluit van 25 Juni 1917 n°. 208 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 477) gewijzigde ,,Re
geling van de bevordering, het ontslag en het 
op non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren, behoorende tot de Nederlandsch
Indische landmacht" wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1 o. In artikel 6 wordt tusschen ,,artikelen" 
en ,,21" ingelascht : ,,7, zevende lid". 

2°. Het laatste lid van artikel 7 wordt ge
lezen: 

,,(7) Ten opzichte van officieren, die ten
gevolge van eene overplaatsing bij de inten
dance in een andere ranglijst moeten worden 
vermeld, wordt de plaats in die ranglijst in het 
besluit der overplaatsing aangegeven naar de 
beginselen, neergelegd in het vierde, vijfde en 
zesde lid van dit artikel, met dien verstande 
evenwel, dat, indien de overplaatsing gepaard 
gaat met eene bevordering tot kapitein, de 
overgeplaatste in rangorde wordt geplaatst 
boven de kapiteins-intendanten, die in den 
eersten luitenantsrang jonger in rang waren". 

3°. Het derde lid van artikel 29 wordt ge
lezen: 

,,(3) In de aanvulling van de openvallendc 
plaatsen in den laagsten (kapiteins)rang bij de 
intendance wordt voorzien door overplaatsing, 
zoo noodig met bevordering, van officieren van 
een der wapens of van het dienstvak der militaire 
administratie, die getoond hebben voor ·den 
intendancedienst eene bijzondere geschiktheid 
te bezitten." 

4P. Het vijfde lid van artikel 29 vervalt. 
- 2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
van uitgifte van het Staatsblad van Neder
landsch-Indie, waarin het wordt afgekondigd. 

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 Onzen Minister van 
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Oorlog, aan den Raad van State en 11,an de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den November 1917. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 21 Nov. 1917.) 

9 November 1917. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de burgemeesters betref
fende inschr~jviug in de verlofgangers
registers. 

In mijn rondschrijven van 25 llfaart 1916; 
afd. Dpl., n°. 337 L. deed ik de wenschelijk
heid uitkomen, dat gedirende de heerschende 
buitengewone omsteandigheden ook de niet met 
groot verlof zijnde landweerplichtigen staan in
geschreven in het verlofgangersregister der ge
meente, waarin zij woonplaats hebben of geacht 
worden te hebben. 

Die wenschelijkheid bestaat evenzeer ten 
opzichte van de militieplicl1tigen, die in het 
genot zijn van onbepaald (klein) verlof of van 
een antler tijdelijk verlof van langen duur_ 

Ik heb daarom de eer U, mede namens mijn 
ambtgenoot van llfarine, te verzoeken : 

1 °. alle :inilitieplichtigen met onbepaald 
(klein) verlof, omtrent wie U bekend is of wordt, 
dat zij in Uwe gemeente gevestigd zijn, ·in te 
schrijven in het verlofgangersregister Uwer ge
meente, voor zoover hun namen niet reeds in 
dat register voorkomen; 

2°. nopens de militieplichtigen met onbepaald 
(klein) verlof, omtrent wie U bekend is of wordt, 
dat zij Uwe gemeente metterwoon zullen ver
laten of hebben verlaten en zich in eene andere 
gemeente binnen her Rijk zullen vestigen of 
hebben gevestigd, kennisgeving van hun woon
plaatsverandering te doen aan den burgemeester 
van laatstbedoelde gemeente; 

3°. na de kennisgeving, onder 2°. bedoeld, te 
hebben ontvangen en U zekerheid. te hebben 
verschaft, dat de militieplichtige inderdaad in 
Uwe gemeente gevestigd is, nopens de ontc 
vangst der kennfageving en de inschrijving van 
den militieplich tige in het verlofgangersregister 
Uwer gemeente bericht te zenden aan den bur
gemeester, die de kennisgeving deed, zoomede 
van de inschrijving mededeeling te doen aan 
den burgemeester der gemeente, voor welke 
de militieplichtige is ingelijfd, indien deze ge
meente eene andere is dan de Uwe of dan die, 
wel.ker burgemeester de kennisgeving zond ; 

4°. na ontvangst van een bericht van in
schrijving in het verlofgangersregister eener 
andere gemeente, als antler 3°. bedoeld, te 
zorgen voor doorhaling van den naam van den 

militieplichtige in het verlofgangersregister Uwer 
gemeente, zoo zijn naam daarin voorkomt. 

Ten aanzien van den militieplichtige met 
onbepaald (klein) verlof, die gevestigd is of 
zich ophoudt buiten het Rijk dan wel na ver
blijf buitenslands zich vestigt of weder gaat 
verblijven in eene gemeente binnen het Rijk, 
ware in den zin van het vermelde onder 1 o, 

t/m 4°. te handelen door de burgemeesters, 
die bij de inschrijving van den naam van den 
militieplichtige in het verlofgangersregister en 
de doorha-ling van den naam op dat register 
betrokken zouden zijn, zoo de militieplbhtige 
zich met groot verlof in plaats van onbepaald 
(klein) verlof zou be-vinden. 

Gelijke gedragslijn gelieve U te volgen met 
betrekking tot de militieplichtigen, die, hoewel 
geen groot-verlof of onbepaald (klein) verlof 
genietende, in het genot van verlof van drie 
maanden of van langeren duur. 

Voor zooveel noodig vestig ik er Uwe aan
dacht op, dat, zoolang een militieplichtige zich 
niet met groot-verlof bevindt, hij niet verplicht 
is tot nale-ving van art. 88 of art. 89 der militie
wet en derhalve ten aanzien van den militie
plichtige met onbepaald (klein) verlof art. 81 
van het Militiebesluit II buiten toepassing 
moet blijven. (Gem.-stem.) 

9 Noi:ember 1917. ARREST van den Hoogen Raad. 
De omstandigheid, da_t de Staat aan een 

militair ter zake van een ongeval pensioen 
heeft verleend krachtens de bepalingen der 
ten deze geldende Pensioenwet, staat aan 
een actie tot schadevergoeding uit onrecht- · 
matige daad tegen den Staat in verband 
met datzelfde ongeval ingesteld, niet in 
den weg.-

Blijkens art. 1407 B. W. is als een pri
vaatrecht te beschouwen het recht om niet 
door toedoen van een antler lichamelijk 
letsel te ondergaan. 

De artt. 1401 en volgg. B. W. verleenen 
bescherming tegen zoodanig letsel onrecht
matig "toegebracht, ook indien dit geschiedt 
bij gelegenheid van een geneeskundige be
handelinp: en in dat geval geven zij een 
vordering tegen hem, die de behandeling 
toepast en de zorg daarvoor, heeft op zich 
genomen. 

De Staat, zich belastende met den mili
tairen geneeskundigen dienst, staat te dien 
aar:zien op een lijn met ieder bijzonder 
persoon, die de geneeskundige verzprging 
van een antler vrijwillig ·op zich neemt en 
hij is dan ook voor daarbii gepleegde na-
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Jatigheid evenals die bijzondere persoon, 
jegens den daardoor benadeelde, op gron
den ontleond aan het p,·ivaatrecht, aanspra
kelijk, ook al moge de Staat bij het op 
zich nemen van voors~hreven last beoogen 

_ daarmede zijn publiekrechtelijke taak naar 
behooren te vervullen. 

(B._ W. artt. 1401, 1407; Pensioenwet land
macht 1902 art.J 2.) 

Voorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savorii.in Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en Jhr. Rh; Feith. 

De Staat der Nederlanden, gedomicilieerd 
te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie van een 
arrest op 18 December 1916 door het Gerechts
hof te 's-Gravenhage tusschen partijen gewezen, 
(hierna volgend Red.), advocaat Mr. J. H. 
Telders, gepleit door Mr. J. R. Thorbecke 

tegen: 
J. H. van Bommel, wonende te 's-Gravenhage, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. A. Nicol 
Speijer. 

Conclusie van den Procureur-Generaa.l J)h-. 
Noyon. 

De _verweerder in cassatie, die in militairen 
dienst een beenbreuk heeft opged&an, heeft 
den Staat aangesproken tot schadevergoeding 
op grond dat hij ten gevolge van nalatigheid 
en verzuim in de behandeling van dien breuk 
door den_ geneeskundigen dienst van het leger 
gebrekkig is geworden en buiten staat tot het 
winnen van ]evensonderhoud. 

De Staat heeft tegen de vordering aange
voerd ten eerste dat de schadevergoeding we
gens in en door den dienst bekomene vermin
king is geregeld bij de Pensioenwet voor de 
Landmacht 1902, waardoor toepasselijkheid 
van art. 1401 en volgende B. W. is uitgesloten, 
ten andere dat hier eene civielrechtelijke 
rechtsband ·ontbreekt, daar deze niet ontstaat 
-doordat_ een militaire arts ,,als dienst" eenen 
soldaat behandelt. 

Dit tweevoudige verweer, afgewezen bij het 
.arrest waarvan beroep, is belichaamd in twee 
-cassatiemidde]en, waarvan eerste is: schending 
of verkeerde toepassing van_de artt. 1401, 1402 
en 1403 B. W., artt. 1, 2 en 5 van de Pensioen
wet voor de landmacht 1902, door te beslissen 
-dat een militair jegens den Staat de actie van 
artt. 1401 en 1402 B. W. heeft ter zake van 
-oen ongeval waarvoor hem reeds pensioen is 
-verleend krachtens de bepalingen van boven-

1917. 

genoemde Pensioenwet; ten onrechte omdat 
door het verleenen van pensioen de Staat aan 
alle zijne verplichtingen. tot vergoeding vau 
schade heeft voldaan. 

Volgens het middel derogeert de bepaling 
van art. 2, 2°. der Pensioenwet, a!s eene alge
meene regeling van de financieele gevolgen van 
ongeval!en in en door den dienst, den militair 
overkomen, inhoudende, a.an de gewone bepa
lingen omtrent schadevergoeding wegens ou
rechtmatige daad, 

Voor goedmaking van deze stelling moet 
vaststaan dat de Staat in de Pensioenwet _ _y__oor 
zijne eigene aansprakelijkheid wegens schuld 
van zijne ambtenaren eene regeling heeft g~
trofien waardoor die van het B. W. wordt 
uitgesloten of beperkt. Dit kan ik nu in de 
Pensioenwet niet zien. De eischer b~eert dat, 
nu in deze wet geen onderscheid wordt gemaakt 
in ver band met de oorzaak der be!oopen schade, 
zij ook de gevolgen van schuld regelt. Voor 
deze gevolgtrekking zou echter m.i. meer 
noodig zijn, nl. een uitdrukkelijk derogeeren 
aan de bepalingen van bet B. W. Art. 2, 2°: 

'spreekt echter a.Ileen van verwonding of ver
minking, in den dienst bekomen of veroorzaakt 
door gevorderde of bevolene militaire dien
sten, voor zoover die den belanghebbende tot 
de verdere waarneming van den militairen 
dienst ongeschikt maken. Indien hierin eene 
uitsluiting van aansprakelijkheid, verder gaande 
da.Ji.de verplichting tot het verleenen van pen
sioen, gelegen mocht zijn, dan ·zou die toch 
enkel betreffen de aansprakelijkheid wegens 
het vorderen of bevelen van militaire diensten, 
maar in geen geval kan beweerd worden dat 
nalatigheid of verzuim in de geneeskundige 
behandeling of verminking of verwonding op 
niets meer dan het pensioen aanspraak geeft ; 
zij liggen geheel buiten het kader der betrokkene 
wetsbepaling, zoodat de algemeene bepalingen 
omtrent schuld en de daaruit voortvloeiende 
verplichting tot schadevergoeding hare kracht 
hier behouden. 

Daarom schijnt dit middel mij ongegrond. 
Het tweede middel is : Schending of ver

keerde toepassing van de artt. 1401, 1402, 
1403 en 1407 B. W. door te beslissen dat eene 
verplichting tot schadevergoeding bestaat voor 
den Staat wanneer de St 0 <tt door den militairen 
geneeskundigen dienst Jen militair laat be
hande!en; ten onrechte omdat voor de toepas
sing van de bovengenoemde artikelen is noodig 
een band,althans eene verhoudingtusschenpar-

. tijen naar civiel recht, welke in casu.ontbreekt. 
Ook dit middel komt mij ongegrond voor, 

33 
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al zou ik de motiveering van de. beslissing in beide weren en van nog een derde middel van. 
het arrest waarvan bero~p niet voor mijne niet-ontvankelijkheid, den eischer in zijne 
rekening w:enschen te nemen. Het Hof zegt vordering ontvankelijk heeft verklaard en hem 
dat tusschen den geneesheer en zijne patient toegelaten tot het bewijs van de door hem ge
eene civielrechtelijke 'verhouding bestaat, en stelde feiten; 
de Staat, die door den militairen geneeskun- dat het Gerechtshof, na door den Staat in
digen dienst eenen militair laat behandelen, gesteld hooger beroep de tegen die beslissing. 
te dien opzichte tot dien militair ook komt te aangevoerde grieven ongegrond achtende, het. 
staan in civielrechtelijke verhouding .. Hierbij vonnis der Rechtba1 k bij de aangevallen uit
wordt over het hoofd gezien dat de verhouding spraak heeft bekrachtigd; 
tusschen geneesheer en patient berust op last- 0., dat tegen 's Hofs uitspraak zijn gericht 
geving van de zijde van den laatste, welke ten de twee middelen van cassatie, luidende: (zie 
deze geheel ontbreekt. concl. proc.-gen.); 

Maar de Staat, den militair aan geneeskun- 0., met betrekking tot het eerste middel: 
dige behandeling van zijnentwege onderwer- dat, blijkens de toelichting, dit middel uit-
pende, draagt de verantwoordelijkheidvoorhet- gaat van de ·stelling,_ dat zoowel de artt. 1401 : 
geen namens hem wordt verricht, indien daar- en volgende van het B. W. als de bepaiingen 
door private rechten wordengeschondenonver- der Pensioenwet voor de landmacht 1902, tot 
schillig of de handeling eene publiekrechtelijke ond~rwerp hebben een regeling van schadever
mocht zijn; in het licht der latere jurispruden - goeding ter zake van ondervonden lichamelijk 
tie m~g dit thans wel als vaststaande warden l~tsel en dat de bepalingen van laatstgenoemde 
aangemerkt. Ik verwijs in het bijzonder naar wet, als· zijnde ten deze de bijzondere wet: 
's Hoogen Raads arrest van 31 December 1915 geldendevoormilitairen,detoepasselijkheidvan 
(W. 994 7); (N. J. 1916 blz. 407 Red.) dat, hoe- de algemeene regeling in het B. W. uitsluiten; 
wel de quaestie meer bepaaldelijk met betrek- dat echter de enkele omstandigheid, dat in 
king tot de bevoegdheid der rechterlijke macht I twee verschillende wettelijke regelingen valt 
behandelende; eene bevestiging van de reeds aan te wijzen eenig element, dat zij met elkan-
vroeger aangenomene leer inhoudt. der gemeen hebben, op zich zelve geenszins .. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep voldoende is om aan te nemen, dat er tusschen 
met veroordeeling van den eischer in de kosten. haar zoude bestaan de verhouding van bijzon

De Hooge Raad, enz. ; dere tegenover algemeene wet, met de daaraan. 
0., dat - voor zoover thans van belang - in de wetstoepassing vastgeknooptegevolgen ; 

blijkens het bestreden arrest en blijkens het dat immers daartoe mede vereischt is, dat 
vonnis door de- Arr.-Rechtbank te 's-Graven- de Wetgever, hetzij door eene uitdrukkelijke 
hage op 1 Februari 1916 tusschen partijen ge- wetsbepaling, hetzij door den aard der door 
wezen, naar welk vonnis de aangevallen uit- hem gegeven voorschriften, zijn wil heeft te 
sp.raak, voor zooveel de feiten betreft, verwijst, kennen gegeven, dat de beide regelingen ·niet. 
partij van Bommel, als eischer in eersten aan- nevens elkander zullen warden toegepast, doch 
leg, van den Staat vergoeding heeft gevorderd dat in bepaalde gevallen of ten aanzien van 
op grond,dat de zorgeloozeenonoordeelkundige bepaalde person.en de eene regeling zai' voor
behandeling, op hem toegepast door organen · gaan boven de andere ; 
van den Staat, veroorzaakt heeft, dat een hem dat nu een uitdrukkelijke wetsbepaling, a.ls 
als militair-motorwielrijder in dienst over- hierboven bedoeld, niet is aan te wijzen; 
komen ongeval - een breuk van het linker- dat evenmin de aard der hier bedoelde regel.in
been - tengevolge heeft gehad, dat hij voor gen medebrengt, dat de eene de andere uitsluit; 
zijn !even gebrekkig is; dat immers, al aangenomen, dat de Pen-

dat de Staat tegen die vordering onder m·eer sioenwet inderdaad tot strekking heeft geleden 
lieeft aangevoerd : schade te vergoeden, dan toch de verplichting 

1°. dat ter zake van gemeld ongeval aan tot vergoeding· van die schade, waarbij schuld 
eischer door den Staat reeds pensioen is toe- van den Staat zelfs niet wordt ondersteld, op 
gekend; een geheel anderen rechtsgrond berust, dan de 

2°; dat tusschen partijen ontbreekt een civiel- gehoudendheid tot schadeloosstelling, welko 
rechtelijke rechtsband en daarom uit eischer's door de artt. 1401 en volgende van het B. W. 
s~ellingen niet volgt een naar civiel recht on- wordt opgelegd ; 
r~chtmatige daad; . dat het onderscheiden karakter van beidc, 

· dat de Rechtbank, met verwerping van deze regelingen, wier gelijktijdige toepassing zeke1· 
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mogelijk is, verbiedt aan te nemen, dat de wet
gever, door omtrent de eerstgenoemde schade
vergoeding in de Pensioenwet voorschriften 
vast te stellen, den Staat zou hebben willen 
ontheffen van iedere verantwoorde]ijkheid 
voor onrechtmatige hande!ingen door hemze!f 
jegens mi!itairen begaan; 

dat bovendien uit de bepa]ingen der Pen
sioenwet is op te maken, dat de raadsman van 
den eischer tot cassatie aan die weteen ruimere 
strekking hee£t gegeven, dan · haar toekomt; 

dat immers art. 2, 3°. recht op voortdurend 
pensioen ter zake van ongeschiktheid voor de 
verdere waarneming van den milita]ren dienst 
uit hoo£de van verwonding 0£ !ichaamsgebre
ken, niet in of tengevo]ge van den dienst ont
staan, eerst toekent, als de be]anghebbende tien 
jaren werkelijken dienst heeft gehad, en dat 
het toch ongerijmd zou zijn te onderstellen, 
dat de Staat, zoo]ang de tien jaren nog niet zijn 
verstreken, vrijelijk zich jegens een mi!itair 
buiten dienst iedere onrechtmatige ciaad zou 
kunnen veroorloven, immers uit dien hoofde 
aangesproke:0:, e!ke vordering zou kunnen af
wijzen met het enke]e verweer, dat de eischer 
militair is en uitsluitend· recht heeft op schade
vergoeding krachtens de Pensioenwet; 

dat het al evenmin aangaat om wat voor 
art. 2,.3°. als ongerijmd moet worden verwor
pen, te aanvaarden voor art.' 2, 2°. en dus te 
betoogen, dat in elk geva] voor ongevallen in en 
door den dienst,dit laatste artikel een volledige, 
toepassing van andere wetsvoorschriften uit
sluitende, rege!ing inhoudt ; 

dat toch, om dit met vrucht te kunnen be
toogen, zou moeten worden ondersteld, wat 
al evenzeer onaarmneme!ijk.is, dat de Wetgev~r 
den Staat met lichter verantwoorde!ijkheid 
zou hebben belast voor ongevallen. in dienst, 
dan voor die buiten dienst ,imme·rs in het]aatste 
geva] de mogelijkheid zou hebben geopend 
voor volledige vergoeding van het geleden na
deel in het eerste, in stede van deze, - ook 
bij grove schu]d van den Staat - s]echts de bij 
het tarief der Pensioenwet vastgeste!de be
dragen zou hebben toegekend; 

dat op deze gronden het eerste midde] moet 
worden verworpen ; 
- 0 .. ten aanzien van het tweede middel : 

dat krachtens de artt. 1401 en volgende B. W. 
schadevergoeding verschuldigd is wegens on
rechtmatig handelen en nalaten niet bestaande 
in scheuding van bij overeenkomst aangegane 
verplicbtingen, indien daardoor inbreuk is ge
m.aakt op eenige aan een antler toekomend 
privaatrecht; 

qat b!ijkens art. 1407, hetwelk bijzondere 
voorschriften inhoudt omtrent onrechtmatigc 
daden, bestaande in moedwillige of onvoor
zichtige kwetsing of verminking van eenig dee] 
des lichaams, als een privaatrecht is te beschou_ 
wen het recht om niet door toedoen van een 
antler lichamelijk letsel te ondergaan ; 

dat de genoemde artikelen bescherming ver
leenen tegen zoodanig letsel onrechtmatig toe
gebracht, ook indien dit geschiedt bij gelegen
heid van een geneeskundige behande!ing, en in 
dat geval een vordering geven tegen hem, die 
die behandeling toepast en de zorg daarvoor 
heeft op zich genomen ; . 

dat nu de Staat, zich be]astende met den 
militairen geneeskundigen dienst, daarmede 
moge beoogen de belangen der landver
dediging te dienen en het in zooverre dus zijn 
bedoeling moge zijn, zijn publiekrechtelijke 
taak naar behooren te vervullen, maar dat dit 
niet wegneemt, dat hij, aldus doende en een 

. bemoeiing aanvaardende, welke naar haren 
aard niet noodzakelijkerwijze van den Staat 
behoeft uit te gaan, in elk geval op een lijn · 
staat met ieder bijzonder persoon, die de ge
neeskundige verzorging van een antler vrijwil
lig op zich neemt en dat hij dan ook voor daarbij 
gepleegde nala tigbeid, evenals die bij zondere 
persoon, jegens den daardoor benadeelde, op 
gronden ontleend aan het privaatrecht, aan
sprakelijk is ; 

dat dus ook het tweede middel is ongegrond 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

10 November 1917. BESLUIT, houdende on
gegrondverklaring der bezwaren van den 
eervol-ontslagen reserve-kapitein der in
fanterie C. H. von Stein, te 's-Gravenhage, 
tegen de beslissing in zake zijn verzoek 
om pensioen. S. 638. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende op de reclame _van den eervol 
ontslagen reserve-kapitein der infanterie C. H .. 
von Stein, te 's-Gravenhage, betreffende zijne 
aanspraken op pensioen ; 

Gezien het advies van den Militairen Pen
sioenraad van 17 Januari 1917, n°. 22 L; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Augustus 1917, n°. 154; 

Opdevoordrachtvan OnzenMinistervan Oo r
log van 5 November 1917, Kabinet Litt. Q 144 ; 

Overwegende, dat de Militaire Pensioenraad 
in zijn voormeld advies. Ons in overweging 
heeft gegeven den belanghebbende te doen 
kennen dat hij op pensioen geen aanspraak 

33'" 
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kan niaken, aanvoerende dat een militair .ge
neeskundig onderzoek heeft plaats gehad door 
de Commissie voor het geneeslnmdig onderzoek 
te 's-Gravenhage'op 17 April 1916; dat door de 
Commissie te Utrecht op 6 Juni 1916 een her
haald militair geneeskundig onderzoek werd 
ingesteld; dat hij geacht wordt tot de verdere 
waarneming van den militairen dienst onge
schikt te zijn uit hoofde van lichaamsgebreken ; 
dat hij met ingang van 1 Juni 1916 uit den 
militairen dienst eervol is ontslagen; dat hij 
bij ontslag volgens de wet voor het reserve
personeel der landinacht 1905 een dienst had 
van 21 jaren, waarvan 11 jaren bij voornoemd 
reserve-personeel; dat in overeenstemming met 
het gevoelen van den generaal-majoor, inspec
teur van den geneeskundigen dienst der land
macht en op de door dezen opperofficier daar
voor aangevoerde gronden behoort te warden 
aangenomen dat geen oorzakelijk verband 
bestaat tusschen de ziekte nit hoofde waarvan 
hij voor de verdere waarneming van den mili-. 
tairen dienst is ongeschikt verklaard en het 
hem op 8 Februari 1915 overkomen ongeval; 
dat mitsdien die ongeschiktheid niet is aan te 
merken als het gevolg van lichaamsgebreken, 
ontstaan in den strijd, door gevorderde of be
volen militaire diensten, door verrichtingen of 
vermoeienissen aan de uitoefening van den 
militairen dienst verbonden of door bijzondere 
omstandigheden of toestanden die zich bij de 
uitoefening van dien dienst hebben voorgedaan ; 
dat hij een dienst bij genoemd reserve-personeel 
heeft van minder dan 20 jaar; weshalve de 
Pensioenraad van oordeel is dat hij aan geen 
enkele bepaling der genoemde wet recht op 
pensioen kan ontleenen ; 

dat, nadat bij Ministerieele beschikking van 
12 Februari 1917, Kabinet Litt. U19, aan den 
belanghebbende was medegedeeld dat geen 
termen zijn gevonden tot inwilliging van zijn 
verzoek om in het genot van pensioen te wqrden 
gesteld, hij zijn verlangen heeft te kennen ge
geven dat·daarover het gevoelen moge warden 
ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur; _ 

Overwegende, dat de Militaire Pensioenraad 
· zich met de opvatting van den reclamant dat 
zijn gebrek het gevolg is van het hem op 8 Fe
bruari 1915 overkomen ongeval in dienst (val 
van zijn paard), niet vereenigt op grond zoowel 
van de rapporten van de geneeskundige com
missies welke hem hebben onderzocht als van 
het bericht van den vorigen Inspecteur van 
den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, 
in welke bescheiden als de oorzaak van het 

gebrek wordt opgegeven een constitutioneele 
ziekte van den belanghebbende; 

dat, wel is waar, hiertegenover staat de op
vatting van den hoogleeraar Pel, die als resul
taat van het bij belanghebbendeingesteld onder
zoek heeft geconstateerd verwijding van den 
grooten lichaamsslagader en heeft verklaard 
het verband tusschen het trauma en het ge
bleken ziektebeeld te houden ,,voor absoluut 
zeker, dus onafwijsbaar", d"och dat die hoog
leeraar tevens verklaard heeft, dat voor het 
traumatische ontstaan van het ziektebeeld niet 
noodig is de aanwezigheid van een constitutio
neele afwijking als door de militair-geneeskun
digen bedoeld, tenzij het trauma zeer hevig was ; 

dat ti.it de feiten blijkt, dat het trauma niet 
hevig is geweest, zoodat het er voor moet ge
houden warden dat het_ door den hoogleeraar 
aangenomen verband niet is een oorzakelijk ver
band als vereischt wordt om de pensioen-. 
aanspraken van belanghebbende te wettigen, 
en zulks te minder waar zoodanig oorzakelijk 
verband door de militair'.geneeskundigen- ten 
deze stellig wordt ontkend en naar hunne 
meening, hetgeen oak door den hoogleeraar 
Pel wordt toegegeven, het trauma reclamant's 
ongeschiktheid voor den dienst niet zou hebben 
tengevolge gehad, indien bij hem niet aanwezig 
ware geweest de meerbedoelde constitutioneele 
aandoening van den aortawand ; 

dat derhalve het lichaamsgebrek, ter zake 
waar;an de gewezen reserve-kapitein von Stein 
voor den dienst bij het reserve-personeel der 
landmacht ongeschikt is geworden niet geacht 
moet warden te zijn ontstaan op een der wijzen 
als bedoeld in art. 43, 2°., van de ,,Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905"; 

dat hij oak aan geen enkele andere bepaling 
dier wet recht op pensioen kan ontleenen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren dat de bezwaren van den eervol 

ontslagen reserve-kapitein der infanterie C. H.' 
van Stein tegen de beslissing in zake zijn verzoek 
om pensioen, zijn ongegrond. 

Onze llfinister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
en, tegelijk'met het rapport van Onzen genoeni
den l\finister, in de Nederlandsche Staatscourant 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State (Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur) en aan 
den Militairen Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den lOden November 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
(Uitgeg. 30 Nov. 1917.) 
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12 Novernber 1917. Bll:SLUI'.l', tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van. 5 December 
1902 (Staatsblad n°. 207), houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 7, sub III, 
der Ongevallenwet 1901. S. 639. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
Waterstaat van 19 October 1917, n°. 3406, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 7, sub III, der Ongevallen
wet 1901; 

Den Raad van· State gehoord (ad vies van 
:30 October 1917, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
tloemden Minister van 9 November 1917, 
n°_ 3554, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met in.gang van 1 Januari 1918 te wijzigen 

Ons 1esluit van 5 December 1902 (Staatsblad 
n°. 207) en te bepalen als volgt: 

Het eenig artikel van Ons besluit van 5 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 207), wordt gelezen 
,ils volgt: 

,,De in artikel 7, sub III, der_ Ongevallenwet 
1901 bedoelde bedrijven, welke volgens hmmen 
,iard niet gedurende het. geheele jaar, maar 
slechts gedurende een zekeren tijd van het jaar 
worden uitgeoefend zijn de volgende : 

het vervaarcligen van ~ardappehneei, 
het vervaarcligen van beetwortelsuiker, 
het baklrnn van jodenpaaschbrood, 
de cichoreidrogerij." 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van clit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
za.l worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1917.) 

13 Noi•ember 1917. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 11 van het Koninklijk besluit 
van 14 December 1895 (Staa.tsblad n°. 222) 
tot uitvoering van onderscheidene bepa
lingen der wet toi regeling der brieven
posterij, laatstelijk gewijzigd bij dat van 
22 November 1916 (Staatsblad no. 511). 
:::'. 540. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 October 1917, n°. 17, Mdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 21 der wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsblad 1908, n°. 316), 

laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 29sten 
Juli 1916 (Staatsblad 364) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
23 October 1917, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 November 1917, 
n°. 17, Mdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te' 
bepalen: 

Art. 1. Artikel 11, § 1, eerste lid, van het 
Koninklijk besluit van den 14den December 
1895 (Staatsblacl n°. 222), tot uitvoering van 
onderscheidene bepalingen der wet tot rege
ling der brievenposterij, laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 22 November 1916 (Staatsblad 
no. 511) wordt gewijzigd en gelezen, als volgt.: 

,,In· gebruik blijven of worden gesteld: 
,,postzegels van ½, 1, 2, 2½, 3, 5, 7½, 

10, 12½, 15, 17½, 20, 22½,.25, 30 en 5() cent, 
f 1.-, f 2,50 en f 10.- ; 

,,postzegelboekjes ; 
,,postzegelrollen ; 
,,postbladen, voorzien van een zegelafdruk 

van 3, 5 of 12½ cent; 
,,briefomslagen, voorzien van een zegel-

11,fdruk van 5 of 12½ cent; 
,,enkele en dubbele briefkaarten,- elke kaart 

voorzien van een zegelafdruk van 2, 3, of ij 

cent; 
,,postbewijsformulieren, voorzicn van cen 

zegelafdruk vall' 12½ cent; 
,,andere noodige formulieren." 
Na het eerste lid van§ 4 van genoemd artikel 

wordt opgenomen een nieuw tweede lid, lui
dende als volgt : 

,,De ter voldoening van het recht op post
wissels gehechte postzegels mogen daarvan. 
door de gebruikers van den postwisseldienst
niet worden gescheiden." 

2. Artike 12 van Ons besluit van den 22sten: 
November 1916 (Staatsblad n°. 511) wordt ge
wijzigd en gelezen, als volgt : 

,,De in omloop zijnde postzegcls van 1 ~~ 
cent en van f 5.- worden buiten gebruik ge
steld met ingang van een door Onzen Minister 
van Waterstaat ,:ast te stellen tijdstip." 

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

·s-Gravenhage, den 13den November 1917. 

V. 1LHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1917.) 
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14 November 1917. BESLUIT, tot het verlee
nen van gedeeltelijke vrijstelling van de 
in 1918 af te nemen examens, bedoeld 
in de artt. 12 en 123 der Hooger-onderwijs
wet en 57 der wet tot regeling van het 
JVIiddelbaar Onderwijs voor hen die tij
dens het afleggen van het examen onder de 
wapenen zullen zijn of _wel minder dan 
10 maanden v66r het examen den mili
tairen dienst zullen hebben verlaten na 
daarin ten minste 12 maanden onafge
br~ken te ·hebben doorgebracht. S. 641. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 11 October 1917, n°. 16264/3, afdeeling 
Onderwijs; 

Gelet op de artt. 12 en 123 der Hooger-onder
wijswet en de artt. 55 eu 57 der wet tot regeling 
van het Middelbaar Onderwijs ; 

Geri.en liet Koninklijk besluit van 21 Juni 
1887 (Staatsblad n°. 106), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 Februari 1907 (Staats
blad n°. 57), artt. l en 2 van Ons besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 16 . November 1912 
(Staatsblad n°. 348), Ons besluit van 29 Januari 
1916 (Staatsblad no. 58), gewijzigd bij dat van 
6 April 1916 (Staatsblad n°. 157) en Ons besluit 
van 25 Januari 1917 (Staatsblad n°. 195); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
~ November 1917, no. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1917, 
n°. 19493, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat zij, die, na in 1914, 1915, 

1916 of 1917 hiervoor te zijn afgewezen, zich 
in 1918 opnieuw zullen onderwerpen aan een 
der examens, bedoeld in de artt. 12 en 123 
der Hooger-onderwijswet en in art. 57 der 
Wet op het Middelbaar Onderwijs, en bij het 
afleggen van het examen onder de wapenen 
zullen zijn of wel minder dan 10 maanden v66r 
het examen den militairen dienst zullen heb~ 
ben verlaten, na daarin ten minste 12 maanden 
onafgebroken te hebben doorgebracht, vrijge
steld zijn· van het examen : 

1 o. in die groepen, waarvoor hun bij het 
examen, in 1914, 1915, 1916 of 1917 gehouden, 
een voldoende of hooger eindcijfer is toege
kend; 

2°. in die onderdeelen der groepen met on
voldoende of lager eindcijfer, waarvoor hun 
bij het examen, in 1914, 1915, 1916 of 1917 

gehouden, een voldoende of hooger eindcijfer 
is toegekend. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de 1. itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal "orden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den November 1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, 
J1finister van Binnenlandsche Za.ken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 27 Nov. 1917.) 

15 November 1917. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 der Hooger
onderwijswet, van het Gereformeerd gym

· nasium te Amsterdam der Vereeniging voor 
Voorbereidend Universitair Onderwij~, ge
vestigd te Amsterdam. S. 642. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 October 1917, n°. 157193,afdeeling Onderwijs; 

Gelet op art. 157 der Hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 16 November 1911 

( Staatsblad n °. 340) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 October 1917, n°. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 November 1917, 
n°. 19057, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Gereformeerd gymnasium te Amsterdam 

der Vereeniging voor Voorbereidend Universi
tair Onderwijs, gevestigd te Amsterdam, met 
ingang van 1 November 1917 voor een tijdperk 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, om, 
met inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan zijne leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studien af te geven, dat met het getuig
schrift, in art. 11 der Hoogerondenvijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering -van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift ·zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 1Yl inister van Staat, 
}1I inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 30 Nov. 1917.) 
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15 November 1917. BESLUIT, tot aanw1Jzmg, W. H. Ittman, arts te Brouwershaven, tegen 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger- het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
onderwijswet, van het Marnix-gymnasium 10 Aug. 1917, n°. 145, 3• Afd., waarbij met 
te Rotterdam der Vereeniging voor middel- handhaving van het besluit van den Raad der 
baar onderwijs, handelsonderwijs en voor- gem. Brouwershaven van 31 Juli 1917 besloten 
bereidend hooger-onderwijs ·op Gerefor- is hem niet toe te laten als lid van dien Raad ; 
meerden grondslag, gevestigd te Rotterdam. Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
S. 643. schillen van Bestuur, ad vies van 27 Oct. 1917, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. no. 315; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
·6Octoberl917,n°.15721/3,afdeelingOnderwijs; _5 Nov. 1917, no, 9040, Afd. B. B.; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijswet; Overwegende : dat Ged. Staten bij hun besluit 
Gezien Ons besluit van 29 November 1911 van 10 Aug. 1917, n°. 145, 3e Afd., bovenbe-

{Staatsblad n°. 349) ; doeld besluit van.den Raad van Bronwershaven 
Den Raad van State gehoord (ad vies van hebben gehandhaafd, overwegende dat de Raad 

-30 October 1917, n°. 26); als gronden voor zijri beslnit aanvoert dat 
Gelet op het nader rapport van OnzenMinister vV. H. Ittman, als gemeente-geneesheer niet 

van 8 November 1917, n°. 19058, afdeeling alleen belast is met de armenprakrijk doch te-
Onderwijs; vens met het kosteloos verrichten van de vac-

Hebben goedgevonden en verstaan : cinatien en de doodschonw; dat hij als zoodanig 
het llfarnix-gymnasium te Rotterdam der is te beschonweri als ambtenaar vanwege het 

Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handels- gemeentebestuur aangesteld en daaraan onder
•onderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op geschikt, met welke betrekking, blijkens art. 23 
Gereformeerden grondslag, gevestigd te Rotter- der Gemeentewet, het lidmaatschap van den 
dam. met ingang van 1 Janna~i 1918 voor een Raad onvereenigbaar is; dat deze gronden a.Is 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, juist moeten warden beschonwd; dat de om
om met inachtneming der desbetreffende wette- standigheid, waarop de belanghebbende zich 
lijke voorschriften aan zijne leerlingen, aie het beroept, dat in plaatsen waar een geneesheer 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, woont, deze nit den aard der zaak tevens is 
een getuigschrift van bekwaamheid tot universi- belast met de koepokinenting en de doodschouw, 
taire studien a£ te geven, dat met het getnig- niets verandert aan het feit dat nij voor het 
s·chrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet verrichten van die functien als gemeente~ 
vermeld, wordt gelijkgesteld. · ambtenaar is aan te mer);:en; dat weliswaar de 

Onze Minister van Binnenlandsohe ZaJ.rnn is Gemeentewet genees-, heel- of verlosknndigen 
belast met de nitvoering van dit besh,it, dat I die met de armenpraktijk belast zijn, benoem
fo. het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor- baar verklaart als lid van·den Raad, doch dat 
den geplaatst, en waarvan afschrift zal warden de Gemeenteraad van Brouwershaven heeft be-
_gezonden aan de'.' Raad van State. slot_en den adressant niet toe te laten, niet op 

· 's-Gravenhage, den 15den November 1917. grand van zijne betrekking van gemeente-
WILHELMIN A. geneesheer met de armenpraktijk belast, maar 

De 1!finister vari Staat, op grand van zijne functies als doodschouwei· 
Minister van Binnenlandsche Zaken, en vaccinateur; 

CORT v. n. LINDEN. · dat tegen bovenbedoeld beslnit van Ged. 
(Uitgeg. 5 Dec. 1917.) Staten de appellant bij Ons in beroep is ge

komen, aanvoerende dat in eene kleine gemeente 
waar slechts een geneesheer is, nit den aard 
der zaak, aan dezen, naast armenpraktijk, 
wordt opgedragen het kosteloos verrichten van 
de vaccinatien en de doodschonw ; 

15 November 1917. BESLUIT, houdende beslis
sing dat een geneesheer, door het gemeente
bestuur niet alleen belast met de. armen
praktijk doch tevens met het kosteloos ver
richten van de vaccinatien en de dood
schouw, op grand van art. 23 litt. f Ge
meentewet uitgesloten is van het lidmaat
schap van den Raad. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

dat echter deze omstandigheid niet ten ge
volge mag hebben dat voor hem als geneesheer 
belast met de armenpraktijk, de nitzondering 
ophoudt te gelden kraohtens welke hij, hoewel 
gemeente-ambtena,ar, toch als raadslid mag 
optreden.; 
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Overwegende: dat de appellant door het 
gemeentebestuur is belast met de verrichting 
van de kostelooze vaccinatie en van de dood
sch·ouw; 

dat deze verrichtingen niet zijn begrepen in 
die, wel,ke hem zijn opgedragen als genees
kundige met de armenpraktijk belast ; 

dat hij mitsdien beldeedt een ambt als is 
bedoeld in art. 23 / der Gemeentewet, waar
mede het lidmaatschap van den Raad onver
eenig baar is ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebb.en goedgevonden en· verstaan: 

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

belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

15 November 1917. J\1.ISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
papier voor belangrijke bescheiden. 

Ofschoon de prijzen van papier in het alge
meen zeer gestegen zijn, en door mij dan ook 
bij herhaling op zoo groot mogelijke bezuini
ging in het. papiergebruik, zoowel in kwaliteit 
als in kwantiteit, is aangedrongen, mag hierin 
toch geen aanleiding gevonden worden om 
stukken, welke tot in de verre toekomst dienen 
te worden bewaard, zooals bescheiden voor
archieven, registers enz., op antler pa pier te_ 
drukken, dan. hetwelk vervaardigd is van ge
garandeerd zuivere lompen, waarvan door een 
watermerk in elk vel dient te blijken. 

Eveneens verdient het gebruik van de schrijf
machine geen aanbeveling voor belangrijke mi
nuten, aangezien dit schrift spoedig verbleekt 
en onleesbaar wordt. 

In overeenstemming met door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in haar voorloopig 
verslag op hoofdstuk V der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918 te dezer zake gemaakte 
opmerkingen, heb ik mitsdien de eer U voor
zooveel noodig te verzoeken in het vervolg met 
het bovenstaande rekening te houden. 

(W. V. d. B. A.) 

16 Novembet 1917. BESLUIT, tot nadere rege
ling van de vergoeding wegens het ge
bruik van eigen automobiel bij reizen, ten 
behoeve va-i het Rijk gedaan. S. 644. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Financien van 13 November 1917, n°. 97, 
Generale Thesaurie; 

Overwegende, dat de hooge stand der ben-
7,ineprijzen verhooging van de vergoeding we-

gens hPt gcbruik .-an eigen automobiel, zooals 
die vergoeding is vastgesteld laatstelijk bij Ons 
besluit van den 18 Mei 1917 (Staatsblad n°. 401} 
noodzakelijk maaLt ; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van het Reis
besluit 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt : 

Eenig artikel. 
De vcrgoeding wegens het gebruik .;,>111 eigen 

automobiel, laatstelijk vastgesteld bij Ons be
sluit van den 18 Mei 1917 (Staatsblad n°. 401), 
wordt, te rekenen van 1 November 1917, nader 
bepa:1ld op 40 cents per afgolegden kilometer. 

Onzc Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering va.n ,lit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gra,venhage, den 16den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 1llinister van Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 21 Nov. 1917.) 

16 November 1917. MISSIVE van den Minister 
van Waterstaat aan de Gedeputeerde 
Staten der provincien betreffencle kennis
geving van aanbestedingen en het uit
voeren van belangrijke openbare werken 
in eigen beheer. 

Ten behoeve van de bestrijding van werk
loosheid komt het mij gewenscht voor, voort
durend op de hoogte te worden gehouden van 
de gunningen van eenigszins belangrij);:e open
bare werken, mede met het doel om de organen 
der arbeidsbemiddeling (arbeidsbeurzen), door 
middel van het Dagelijksch Bericht cler onder 
mijn Departement ressorteerende Oentrale Ar
beidsbeurs, hieromtrent voor zooveel noodig 
in te lichten. 

Mitsdien heb ik de eer Uw College te ver
zoeken mij in het vervolg, te beginnen met 1 
December a.s., mededeeling te willen doen van 
de gunningen van in Uw provincie aanbestede 
openbare werken. 

Aangenaam zal het mij zijn Uw berichten 
zoo spoedig mogelijk na de gunningen te ont
vangen onder opgave van naam_ en adres van 
aanbesteder en aannemer, omschrijving van het 
werk, en vermelding der aannemingssom. 
Mocht tegen publicatie van de aannemingssom 
bezwaar bestaan, dan zal ik zulks gaarne bij 
Uw berioht vernemen. 

Werken_ met een aannemingssom beneden 
f 500 alsmede werken van Rijkswege uitbes'teed, 
behoeven niet te worden vermeld. 

Ook omtrent besluiten tot uitvoering van 
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belangrijke openbare werken in eigen beheer 
zal ik het, wanueer deze werken in Uw gewest 
zullen warden tot stand gebracht, op prijs 
stellen, door U te warden ingelicht. 

Ter voorkoming van tijdverlies zouden al 
Uw hierboven bedoelde berichten rechtstreeks 
kunnen warden gezonden aan den Directeur 
van den dienst der werkloosheidsverzekering en 
arbeidsbemiddeling te 's-Gravenhage. 

. (W. v. d. B. A.) 

17 November 1917. BESLUIT, houdende macihti
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 (Btaatsblad n°. 185). S. !l45. 

19 November 1917. BESLUIT, houdende mach
tiging tot afwijking van bepalingen van 
het Motor- en Rijwielreglement. 8. 61B. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op d~ voordracht van Onzen Minister van. 
Waterstaat van 16 October 1917, La. D, 
afdeeling W aterstaat ; 

Overwegende, dat het wegens de heerschende 
buitengewone omstandigheden noodzakelijk 
kan zijn afwijkingen toe te staan van bepalin
gen van het Motor- ei:J. Rijwielreglement; 

Gezien artikel 2 der Motcr- en Rijwielwet; 
Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 

overgelegde adviezen van de Gedeputeerde 
Staten _der provincien; 

Den Raad. van State gehoord (advies van 
13 November 1917, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 16 November 1917, La. C, 
Afdeeling Waterstaat; · 

Hebben goedgevonden e:ri verstaan: 
I. Onzen Minister van Waterstaat,. voor 

zooveel noodig, machtiging te verleenen om 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
bu1tengewone omstandigheden, voor het ge: 
heele R1jk of voor gedeelten daarvan, onder na
der te stel!en voorwaarden tijdelijk afwjjkin
gen toe te staan van bepalingen van het Mcitor-. 
en Rijwielreglement. 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsb.lad en in de Staatscourant 

geplaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, den 19den November 1917. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1917.) 

19 November 1917. BESLUIT, tot hetvaststellen 
van een verbod van nachtvaart en van 
nadere. bepalingen op het voeren van sein
lichten. S. 64 7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Juli 1917, L•. B., Afdee
ling Waterstaat, tot het in verband met de 
schaarschte van verlichtingsmiddelen vast
stellen van een verbod van nachtvaart en van 
nadere bepalingen op het voeren van sein · 
lichten. 

Gelet op de wet van 15 April 1891 (Staats
blad n•, 91), houdende bepalingen tot voorko
ming van aanvaring of aandrijving op de open
bare wateren in het Rijk, die voor de scheep
vaart open staan ; 

Den Raad var. State gehoord (advies van 
21 Augustus 1917, n°. 20); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November . 1917, 
L•. M., Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te !Jepalen: 
Art. 1. Het is, behoudens het bepaalde in 
beide volgende artikelen, den schippers en 

schepelingen verboden tusschen een uur na 
zonsonder1rnng en een uur v66r zonsopgang 
te varen op de openbare wateren in het Rijk, 
die voor de scheepvaart openstaan. 

Dit verbod geldt niet voor schippers en 
schepelingen van veerponten en veerbooten. 

In dringende gevallen geldt het verbocl 
voorts niet voor schippers en schepelingen 
van oorlogsschepen, werkvaartuigen der Marine 
en van schepen en vaartuigen in dienst van 

: of varende. ten behoeve van de Marine, het 
JOC)dswezen, de betonning, bebakening en ver
lichting, noch ook voor schippers en schepe

. lingen ·van schepen en vaartuigen in dienst 
, van of varende ten behoeve van de politie en 
: de douane. · 

· 2. Onze Minister van Waterstaat is be
. voegd wateren of gedeelten van wateren aan 
te wijzen, ten aanzien waarvan het in artikel 1 

'bedoelde verbod niet of niet , ten voile van 
toepassing zal zijn. 

, · 3. In bijzondere gevallen zal door of van
wege Onzen voornoemden Minister van het in 



1917 19 N O V E M B E R. 522 

artikel 1 bedoelde verbod ontheffing kunnen 
worden verleend. 

4. De verlichting van vaartuigen (veerpon
ten en veerbooten inbegrepen), vlotten, ankers, 
boeien, landingsbruggen en audere drijvende 
inrichtingen, voor zooveel die strekt ter voor
koming van aanvaring of aandrijving, mag, in 
afwijking van hetgeen daaromtrent in de 
scheepvaartreglementen mocht zijn bepaald, 
op alle wateren achterwege blijven gedurende 
het laatste uur v66r zonsopgang en het eerste 
uur na zonsondergang, terwijl gedurende die 
ureu de in de genoemde reglementen voorge
schreven dagseinen zullen moeten worden ver
toond of gegeven. 

5. Op de wateren, waarvoor het verbod 
van nachtvaart geldt, mag de verlichting en 
verdere seingeving van vaartuigen (veerponten 
en veerbooten inbegrepen) en de andere in 
artikel 4 genoemde voorwerpen, werken en in
richtingen, voor zooveel die- verlichting en 
verdere seingeving strekken ter voorkoming 
rnn aanvaring of aandrijving, in afwijking 
van hetgeen daaromtrent in de scheepvaartre
glementen mocht zijn bepaald, geheel achter
wege blijven. 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van 
toepassing ten aanzien van de vaartriigen, be
cloeld in het laatste lid van artikel 1, voor 
zoover niet voo~ die schepen door of van 
wege den betrokken Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat vrijstelling van ver
lichting is gegeven, 

6. In afwijking van het dienaangaande in 
de scheepvaartreglementen bepaalde, zal voor 
wateren, welke volgens artikel 2 door Onzen 
voornoemden Minister zullen :7-ijn aangewezen, 
op alle gier- en andere kabelponten en vrij
varencle stoom- of motor-veerbooten het witte 
toplicht achterwege mogen blijven. Door of 
van wege genoemclen Minister zal voorts ten 
aanzien van die wateren ook voor andere vaar
tuigen eene beperking of het achterwege laten 
der voorgeschreven seinen, voor zooveel die 
strekken ter voorkoming van aanvaring of 
aandrijving, kunnen worden toegestaan. 

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

's-Gravenhage, den 19den November 1917. 
WILHELl\HNA. 

De Ministe,· van Waterstaat, 0. LELY. 
(Uitgeg. 30 Nov. 1917.) 

19 November 1917. BESLUIT,totwijzigingvan 
het Reglement voor de Koninklijke 
lVIili taire Academie. S. 648. 

WIJ WILHELl\HNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 10 September 1917, 
II• Afd., n°. 19, en van 12 September 1917, 
7e Afdeeling, n°, 29 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9den October 1917, n°. 31) ;· 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 12 November 1917, ue Afd., 
n°. 105, ED van 15 November 1917, 7e Afdee
ling, n°. 29 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel Een. 
Het Reglement voor de Koninklijke lVIilitaire 

Academie, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 7 Juni 1912 (Staatsblad n°. 186), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 3 April 
1916 (Staatsblad n°. 154), wordt nader gewijzigd 
a.ls volgt: 

1 °. In de derde alinea van Artikel 7 wordt 
in plaats van : 

,,De eindexamens vangen aan" gelezeo: ,,Het 
eindexamen vangt aan". 

2°. In de vijfde alinea van genoemd _artikel 
warden de slotwoorden: ,,van het nieuwe Ieer
jaar" vervangen door: ,,van de lessen in het 
nieuwe leerjaar." 

3°. De derde alinea van Artikel 8 vervalt. 
4°. Tusschen de tegenwoordige vierde en 

vijfde alinea van Artikel 8, wordt eene nieuwe 
alinea ingelascht, luidende: 

,,De titulaire rangen worden in den regel 
toegekend gedurende de overgangsexamens der 
cadetten van de infanterie en de cavalerie. De 
rangen zelf worden toegekend aan hen, die :riaar 
een hooger studiejaar overgaan en wel.: aan hen, 
die bij de overgangsexamens voldaan hebben, 
spoedig na de beslissing omtrent de overgangs
examens der cadetten van de artillerie en de 
genie ; aan hen, die eerst bij het nader examen 
voldaan hebben, spoedig na de beslissing om
trent dit examen." 

5°. In de laatste alinea van Artikel 9 wordt 
in plaats van : ,,kan niettemin warden vergund 
het eindexamen af te leggen," gelezen : ,,kan 
niettemin door den voorzitter der Commissie 
voor het eindexamen worden vergund dit 
examen af te Ieggen,". 

6°. Onder c van artikel 10 wordt in plaats 
van: ,,het bij art. 57, onder 3°., bedoelde verlof", 
gelezen: ,,de bij art, 57, onder 3°., bedoelde 
vacantie.'' 
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7°. In het slot van Artikel 14 ver·valt: 
,, , zoomede dien van sergeant-majoor en van 
adjudant-onderofficier". 

8°. In de tweede alinea van Artikel 15 wordt 
achter ,,art. 19", ingelasoht: ,,de offioieren of 
burgerleeraren, bedoeld in de slotalinea van 
laatstgemeld artikel en den Kapitein bedoeld 
in art. 20". 

9°. Voor ,,commandant" in de eerste alinea 
van Artikel 16 wordt gelezen: ,,inspeoteur". 

10°. In Artikel 16 vervalt de derde alinea. 
11°. Onder 1° van Artikel 19 vervalt: ,,en 

het nieetkundig teekenen". 
12°. In 2°. van Artikel 19 vervallen de zins

deelen: ,,het _militair strafreoht", ,,(behalve 
dievanNederlandsoh-Indie)", zoomede: ,,reoht
lijnig en het topographisoh". 

13°. De aanhef van 3°. onder Artikel 19 
wordt gelezen : ,,de paardenkennis en het 
paardrijden ; voorts voor zooveel de oadetten 
der oavalerie betreft: de rij- en afriohtings
kunst, het gedeelte der tactiek, .... · enz." 

14°. In de laatste alinea van Artikel 19 
vervalt : ,, , de militaire aardrijkskunde van 
Nederlandsch-Indie" en wordt voor: ,,offioieren 
of leeraren" gelezen : ,,offioieren of burger
leeraren". 

15°. In de eerste alinea van Artikel 20 wordt 
tussohen : ,,de militaire wetten," en ,,de mili
tiaire administratie" ingelasoht : ,,het militair 
strafrecht,". 

16°. In Artikel 32, wordt onder a voor : 
,,waarbij hij werd ingedeeld" gelezen: ,,waar
voor hij werd bestemd". 

17°. In Artikel 32 vervallen onder b de 
woorden: ,,ter beoordeeling van den Minister 
van Oorlog". 

18°. Aan het slot van de eerste alinea van 
Artikel 35 wordt voor: ,,of ijver, dan wel om 
andere redenen, afhankelijk van eigen wil of 
van eigen toedoen, zijne bestemming niet volgt", 
gelezen: ,,of ijver, dan wel in geval hij om eenige 
andere reden, mits afhankelijk van eigen wil 
of van eigen toedoen, zijne bestemming niet 
volgt". 

19°. voor : ,,raad van administratie" in den 
aanvang van Artikel 36 wordt gelezen : ,,ad
ministrateur". 

20°. Artikel 4 7 vervalt. 
21°. In Artikel 48 vervalt in de eerste alinea 

het woord ,,bijzondere". 
22°. De inhoud van e onder Artikel 49 

wordt gelezen: ,,arrest in de politiekamer, al 
of niet verbonden met straf - na afloop yan 
het arrest - als genoemd onder c ;". 

23°. Het gestelde antler / .van hetzelfde 

Artikel wordt gelezen: ,,arrest in de provoost, 
hetzij met gewone voeding, hetzij om den 
anderen dag te water en te brood en al of niet 
verbonden met straf - na afloop van het ar
rest - als genoemd onder c.". 

24°. Punt a van Artikel 51 wordt gelezen : 
,,a. wegens ondeugden of handelingen die een 
sleoht voorbeeld v'oor andere oadetten op
leveren ;" 

tussohen c en d van dat zelfde artikel wordt 
een nieuw punt ingelasoht, luidende : 

,,c1• wegens gedragingen, die hem den 
officiersrang onwaardig doen zijn ;". 

25°. In Artikel 52 wordt in de derde alinea 
in plaats van ,,d" gelezen: ,,c1 of d". 

26°. De derde alinea van Artikel 58 wordt 
gelezen: ,,Overigens kan in bijzondere gevallen 
een kort verlof worden verleend.". 

27°. Het woord ,,soldij" aan het slot van 
Artikel 59 wordt vervangen door : ,,jaarwedde 
of soldij". 

28°. In Artikel 62 wordt in de op twee na 
laatste alinea het gedeelte luidende : ,,extracten 
uit het stamboek en uit de straflijst" gelezen : 
,,een uittreksel uit het stamboek en een af
schrift van de straflijst," terwijl in Artikel 62a 
in de voorlaatste alinea voor : ,,17" gelezen 
wordt: ,,27". 
· 29°. Achter het woord ,,kennis" aan het 
slot van de vierde alinea van Artikel 63 wordt 
de ,,." vervangen door ,, , " en wordt daar
achter geplaatst : ,,rechtstreeks aan het De
partement van Oorlog, onder overlegging van 
eene nieuwe aanvraag.". 

30°. In de laatste alinea onder a van Artikel 
66 wordt in plaats van : ,,meetkundige reeksen" 
gelezen : ,,de meetkundige reeksen", en irt 
plaats van: ,,stelkunst" ,,stelkunde". 

31°. Onder 2°. van b van Artikel. 66 wordt 
tussohen de woorden ,,en" en ,,snijding" ge-
plaatst het woord ,,de". . 

32°. Onder c van Artikel 66 wordt voor 
,,scheefhoekige" gelezen: ,,van scheefhoekige" 
en voor ,,meetkunst" ,,meetkunde". 

33°. Onder e van Artikel 66 wordt voor : 
,,cirkelvormige" gelezen : ,,de cirkelvormige". 

34°. Het opsohrift onder i van Artikel 66 
wordt gelezen: 
,,Gr o n d en v a n d e S t a a t s-, p r o
v in c i a 1 e- en g e.m e en t e-i n r i oh ting 

van Nederland". 
35°. Onder· n van Artikel 66 wordt in plaats 

van: ,,17de, 18de" gelezen: ,,17de en de 18de" 
en in plaats van: ,,19de en 20ste" ,,19de en 
de 20ste". 

360. In de laatste alinea van Artikel 74 
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wordt tusschen ,,getal" en ,,is" ingelascht : 
,, , zoo noodig naar .boven tot geheelen afge
rond,". 

370_ Aan Artikel 76 wordt als laatste alinea 
toegevoegd : 

,,Bedoeld versiag, zoomede de daarop betrek
king hebbende bescheiden worden, namens de 
commissie, door den· voorzitter en den secretaris 
onderteekend.' '. 

380. De letters ,,a" en ,,b" onderscheidenlijk 
v66r ·,,Algemeene bepalingen" en ,,Programma" 
van § 4 worden veranderd in: ,,A" en ,,B". 

390 Onder a van Artikel 82 wordt voor 
,,meetkundige" gelezen : ,,de meetkundige". 

40°. Onder b van Artikel 82 wordt voor. 
,,scheefhoekige" gelezen: ,,van scheefhoekige". 

41°. Onder a van Artikel 86 wordt voor 
,,derdemachtsworteltrekking" gelezen : ,,de 
derdemachtsworteltrekking". 

42°. In de eerste alinea onder b v-an Artikel 
86 · wordt voor ,,exponent aalvergelijkingen" 
gelezen : ,,exponentieele vergelijkingen", en in 
de tweede alinea onder b van dat zelfde Artikel 
wordt voor ,,sch~efhoekige" gelezen: ,,van 
scheefhoekige". 

430_ . Onder 2° van c van Artikel 86 wordt 
in· plaats van ,,snijding" gelezen : ,,de snijding". 

440_ De derde alinea van Artikel 97 wordt 
als laatste zin van de tweede alinea aangemerkt. 

45°. In I O van b onder Artikel 104 wordt 
voor ,,art. 20 en" gelezen : ,,art. 20 ; de officieren 
en burgerleeraren, bedoeld in de slotalinea v-an 
art. 19 en desgewenscht". 

460. In Artikel 105 wordt onder : 
A bij h 
B bij le 
E bij le en 
F bij l 
de naain van het studievak veranderd in : 

,,Teekenen". 
· 47°. In Artikel 105 wordt onder B bij · a 

gelezen: 
,,a. M i 1 i t a i r e a a r d r ij k s k u n d e. 

10. De geographische toestand van Neder
Jand uiteenmilitairoogpuntbeschouwd; 

2°. de hoofdbeginselen van ons vesting
stelsel en de inrichting onzer verdedi
gingslinien en stellingen in hoofd
trekken; 

3°. een overzicht van de organisatie van de 
legers van Belgie, Duitschland en 
Franlerijk; 

4°. een overzicht van het vestingstelsel der 
drie genoemde landen, in verband ·met 
de staatkundige en geographische toe
.standen in die rijken." 

48°. In Artikel 105 wordt onder: 
B bij / 
D bij h 
E bij h 
F bij gen 
H bij le 
de inhoud .van 3°. gelezen: 
,,de gedaante en de eigenschappen der ·kogel

baan ; trefkans ; de inrichting, de vervaardiging 
enhet gebruikvan de schootstafelsvoordehand• 
vuurwapenen; de wijze van vuren uit en de uit
werking van geschut en handvuurwapenen;". 

49°. Voor het gestelde onder ,,Toegepaste 
mechanica" v-ermeld bij b onder D en bij b 
onder H van Artikel 105 wordt gelezen : 

,,Belastingleer; leer der elasticiteit en vast
heid ; berekening van bouwconstructien ; hy
drostatica; hydrodynamica; hydraulica." 

50°. Het gestelde onder a van E en F van 
Artikel 105 wordt gelezen : 

,,a. M a 1 e i s c h e t a a 1. 
Vertalen uit het Maleisch in het Nederlandsch 

en omgekeerd ; overbrengen van een niet te 
moeilijk Maleisch handschrift in Latijnsche 
karakters; kennis van de hoofdzaken uit de 
Maleische spraakkunst ; eenige vaardigheid, om 
zich. aver eenvoudige onderwerpen mondeling 
in het Maleisch uit te drukken.". · 

510. Het gestelde onder c•van G en onder 
d van H van Artikel 105 wordt vervangen door: 

,,M a l e i s c h e t a a I. 
Vertalen uit het Maleisch in het Nederlandsch 

en omgekeerd ; overbrengen van een niet te 
moeilijk Tuialeisch handschrift in Latijnsche 
karakte~s; kennis vai::t de hoofdzaken uit de 
Maleische spraakkunst.": 

52°. ·waar in Artikel 105, v66r den naam 
van eenig studievak het teeken * voorkomt, 
v-ervalt dit teeken. 

53°. In Artikel 105 antler H bij_ m verv-alt 
in 1°. ,,en Ver-warming.". 
· 54°. Punt a van Artikel 106 wordt gelezen: 

a. schriftelijk en mondeling in de Maleische 
taal ; geheel of ten deele mondeling of schrifte
lijk in : de dienst- en exercitiereglementen, de 
dienstvoorschriften en de militaire wetten ;". 

55°. De eerste alinea van Atikel Ill vervalt. 
56°. In Artikel 115 wordt onder a voor 

,,extracten-stamboek" gelezen·: ,,uittreksels uit 
het stamboek" terwijl onder bvan datzelfde arti
kel voor ,,extracten-strafregister" in de plaats 
gesteld wordt: ,,afschriften van de straflijsten.". 

Artikel Twee. 
De Tabel, behoorende bij het Reglement in 

Artikel Een bedoeld, wordt vervangen door de 
nevenstaande Tabel. 
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TABEL BEHOORENDE BIJ HET REGLEMENT. 

TABEL aanduidende de samenstellin9 vun het aan de Koninlclijlce 11,Jilif.aire 
A cademie te verbinden personeel, zoomede de 1·e,qeling voor de vaststelling 
der traktemementen, jaarwedden, toelagen, daggelden, soldijen en andere 
vergoedingen van da,t personeel, enz. 

PERS ONEEL. 

A. Sta/. 

Gouverneur . 

Eerst.e--Officier 
Adjudant van den gouvern. 

K wartiermeester. 

Administrateur van klee-
ding, enz. 

Officieren van Gezondheid. 

Paardenarts . 
Bibliothecaris. . . . . . 
Amanuensis in het physisch 

kabinet en hetscheikun
dig laboratorium 

B. Officieren ingeileelJ bij de 
cadettencompa(Jnieen. 

Commandanten . 

Overige Officieren .· 

C. Onderwijzencl personeel. 

Rangen, 
betrekkingen of 
bestemmingen. 

Opper, of Hoofd
officier. (1) 

Hoofdofficier. ( 1) 
Eerste-Luitenant. 
(1) (2) 

Kapitein-kwart.
meester. (1) 

Kapit. of Eerste
Luitenant .. (1) 

Dirigeerend-offic .. 
van gezondheid 
der 3e klasse of 

officier v. gezond-
heid 1 e klasse. 
(1) 

offic. v. gezondh. 
2e klasse. (1) (3) 

1 e of 2e klasse (1) 
Burgerambtenaar. 

Burgerbeambte. 

K .. d . I ap1tems er 1n-
fanterie. ( l ) 

Lui tenants der in
fanterie. (1) 

1 

1 

1 
1 

2 

7 

Kapit. of 
Rit:m. 1 

Ritm. 1 
iioofden van onderwijs. Kapit. der (1) (4) 

artillerie. 1 
Kapit. der 

genie. 1 

wis-, natuur- en schei- Kapitein (1) (4) of 1 
Hoofd van onderwijs in de I 

kunde . . . . . . . . burgerleeraar. 
Leeraren in de wiskunde, de 

natuurkunde, de schei- lLuitenants (1) (2) 
kunde,de land-en volken- of burgerleera-
kunde vanNederlandsch- ren. 8 
Indie en deMaleische taal 

Luitenants der in-

L . d Tt . 1 fanterie, cavale-} eeraren 1n e m1 1 ane en rie, artillerie en 25 
aanverwante vakken - . genie (1) (2) of 

burgerleeraren D. Vast militair personeel 
beneden den o fficier s-

i-ang. (5) 

Militaire onder-1 gymnast. 
wijzersbeneden 
den rang van schermen. 
officier in : 

Sergeant of 
wachtm. (6) (7) 2 

Sergeant of 
wachtm. (6) (7) 2 

Bijzondere bepalingen. 

a. Het traktement van den gou.ver
neur en de toelage van gepension
neerde officieren, tijdelijkeleeraren, 
als bedoeld· onder f. ; de traktemen
ten en de toelagen van de officieren, 
behoorende tot het Nederlandsch
Indische leger ; de traktementen 
van de vaste burgerleeraren en be
ambten; de jaarwedden, de dag
gelden, de soldijen en de toelagen 
van het·vaste personeel, beneden 
den rang van officier, worden bij 
Koninklijk besluit geregeld. 

b. Le galdelijke vcrgceding, toe te 
kenn ~n aan de burgerleeraren en de 
burgerbeambten, be_do_eld onder /, 
wordt voor ieder hunner door den 
Minister van Oorlog bepaald. 

c. De gou.verneur, de eerste-officier en 
de paardenarts zijn gerechtigd tot 
het houden van een dienstpaard; 
de officieren bij de Academie werk
zaam en behoorende- tot een be
reden-w&pen ·of dienstvak, alsmede 
officieren aan de inrichting ver
bonden voor het onderwijs in 
paardrijden, zijn gerechtigd tot het 
houden van zooveel dienstpaarden 
als voor de officieren van hunnen 
rang bij bedoeld w11pen of dienst-
.vak is va-stgesteld. . 

De overige officieren, bij de Aca
demie werkzaam, zijn niet gerech, 
tigd tot het houden van een of 
meer dienstpaarden. 

d. Wijzigingen in de in de tweede 
kolom aangegeven rangen, waarii1 
de betrekkingen door de officieren 
en de verdere militairen worden 
vervuld, kunnen - indien wijzi
ging in de ·organisatie .van de wa: 
pens en dienstvakken daartoe aan
leiding geeft - bij · Koninklijk 
besluit worden aangebracht. 

e. Naar gelang van de behoefte kun
nen worden . verminderd of ver
meerderd: 

bij· Koninklijk besluit de aantal
len officieren- en burgerleeraren, 
benevens het aantal paarden, 
hiervoren vermeld bij c. ; 

bij Ministerieele beschikking de 
aantalleri onderofficieren, korpo
raals en manschappen, behoorende 
tot het vaste personeel. 

f. Het geven van onderricht kan ook 
worden opgedragell'aan gepension-
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PERS ONEEL. 

Conducteur der artillerie . · 
Belast met het toezicht op 

en de administratieve 
werkzaamheden verbon
den aan: 

den inwendigeh en den 
huishoudelijken dienst . 

de vernieuwing en het 
onderhoud van de ge
bouwen, het meubilair, 
enz ..... 

de voeding . 
Vuurwerker . . 
Administrateur der com-

pa.gnie oppa.ssers 
Administrateur der cadet

tencompagnieen . . . . 
Fouriers .......• 
Schrijvers op het bureel 

van den gouverneur . . . 
Schrijver op het bureel 

van den kwartiermeester 
Onderofficier in de biblio-

theek ....... . 

Rangen, 
betrekkingen of 
bestemmingen. 

1 e of 2• klasse. 

Adjudant-onder
officier. 

Idem. 
Idem. 

Sergeant-majoor. 
Sergeant-majoor. 

(8) 

Sergeant-majoor. 
Fourier. 
Schrijver 1 e, 2• of 

3• klasse. 

Idem. 

Sergeant. (9) 
. Sergeanten der in

fanterie of van 
het regiment ge
nietroepen. 

Voor het practisch onder- Wachtm. der ca-
richt dercadetten en voor valerie, (10), 
het verrichten van huis- Serg. o_f Wachtm. 
houdelijke;·inwendige--en· -- der a,rtillerie , 
andere diensten . . . . Korporaals der tn-

fanterie. 
Korporaals der ca

valerie. 
Tamboers. (ll) 

Sergeant-majoor, Sergeant- Sergearit-majoor, 
of Korporaal-tamboer . Sergeant of Kor

Hoefsmid 

Timmerman 

Koks, cadettenkeuken .. 
Bijkoks, cadettenkeuken . 
Kok rnanschappen 
Machinist-stoker 
Hulpstokers . . . . . . 
Oppasser in de lithographie 
Schilder . . . . . . . . 

Oppassers 

,Hoofdverpleger . . 

Hospitaalbedienden 

poraal. 
Werkman 2° of 1•1 

klasse. 
W erkman 2e of 1 e 

klasse. 
Korporaal-kok. 
Soldaat. 
Korporaal-kok. 
Soldaat. (12) (13) 
Idem .. (13) (14) 
Idem. (13) 
Idem. (12) (13) 

Soldaten der in-
fanterie, cavale
rie,vesting-artil
lerie, genietroe
pen en burger-
werklieden. ( 15) 

{

Sergeant-majoor } 
of Sergeant
hoofd verplegers 

I Hospitaal- · I 
, bediende (17) 

I I 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

2 
3 

2 

1 

1 

17 

2 

2 

5 
6 

1 

1 

1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

(16) 

2 

Bijzondere bepa\ingen. 

neerde officieren of aan burger
leeraren van eene inrichting van 
middelbaar of hooger onderwijs, 
terwijl in het belang van bedoekl 
onderwijs ook van de diensten van 
burgerbearnbten kan worden partij 
getrokken. · 

g. Het aantal paarden voor het geven 
van rijkunstig onderricht wo'rdt, 
naar gelang van de behoefte, door 
den Minister van Oorlog bepaald. 

(I) De gouverneur en de overige offi-· 
cieren van de Koninklijke Militaire 
Academie worden in hunnen rang 
overcompleet gevoerd bij den staf 
van het wapen of het dienstvak, 
waartoe zij behooren. 

(2) Kunnen bij uitzondering en tijdelijk 
kapitein zijn. 

(3) Kan bij uitzondering en tjjdelijk 
officier van gezondheid lste klasse 
zijn. 

(4) Kunnen bij uitzondering en tjjdelijk 
majoor zijn . 

(5) De tot dit personeel behoorende 
militairen worden gedetacheerd bU 
de Koninklijke Mi!itaire Academic, 
en bij het korps of de inrichting, 
waartoa . zij behooren, boven de 
formatie gevoerd. 

(6) Kunnen ook Sergeant-majoor-In
structeur of Opperwachtmeester
Instructeur_ zijn. 

(7) Kunnen zoo noodig ook voor andere 
diensten worden. bestemd. 

(8) Kan ook Adjudant-onderofficier 
zijn. 

(9) Kan ook burgerbeambte zijn. 
(10) Een kan den rang van Opper

wachtrneester-Instructeur · be
kleeden. 

(11) Allen kunnen tamboer lste klasse 
en 3 hunner kunnen compagnies
Korporaal-tarnboer· zijn. 

(12) Kan ook Korporaal zijn. 
(13) Kunnen ook burgerwerk!ieden zijn. 
(14) Een kan Korporaal zijn. 
(15) Bij gebrek aan vrijwillig dienende 

militairen kunnen burgerwerklie
den worden aangenomen tot het 
verrichten van diensten, welke 
door oppassers worden vervuld. 

(16) Naar behoefte, door den Minister 
van Oorlog te bepalen. 

(17) Kunnen verpleger 2de klasse (ge 
diplomeerd) zUn. 
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Artikel Drie. 
Dit besluit wordt, voor wat de wijzigingen 

in Artikel 105 betreft, geacht in werking te zijn 
getreden bij den aanvang van bet leerjaar 
1917 /1918. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn belast met de uitvoering van dit Besfo.it, 
dat in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscourant" zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift ral worden gezonden aa-n den Raad 
,an State. 

's-Gravenhage, den 19den November 1917. 
WILHELMINA. 

De lvlinister van Oorlog, DE J ONGE. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1917.) 

9 November 1917. BEsLmT. tot schorsing 
van het besluit der gemeente .Almelo van 
26 October 1917, strekkende om een agent 
van politie 2de klasse te beschouwen als 
agent van politie lste klasse en hem de 
bezoldiging overeen)rnmstig dien rang te 
doen toekennen. S. fW'. 

Geschorst tot 1 Juni 1918. 

]9 Noi·wiber 1917. ARRKl:'T van <lell Hoogon 
Raad. 

Beroep van bek!aagde, die niet zou heb
ben gezorgd; dat zijn kind geregeld de 
school bezocht, op de omstandigheid, dat 
de hoofdonderwijzer geweigerd heeft het 
kind tot de school toe te laten orndat het 
niet gevaccineerd was. Verwerping van 
bet beroep door de· Rechtbank. 

Gobondenheid van den H. R. aan de op
vatting der Rechtbank omtrent dit ver
weer, dat n.l. beklaagde meende vrijgesteld 
te zijn niet orndat het kind de toegang 
was geweigerd, maar op grond van art. 7, 
60. der Leerplich twet. 

Bedoelde· weigering kon voor beklaagde 
geen beroep op overrnacht opleveren, omdat 
bij door voorafgaande kennisgeving, als 
bedoeld in art. 9 dier wet, ontheffing van 
zijn verplichting.had kunnen bekornen. 

Terecht oordeelde de Recht bank, dat voor 
een beroep op bet niet-ingeent ?.ijn, als 
vallende onder .art. 7 6°, bet bepaalde in 
art. 9 een ·onmisbare voorwaarde is, van 
welks vervulling ccbter blijkens bet vonnia 
niets is gebleken. 

(Leerplichtwet art. 7.) 

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

Raden: Mr;, S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
,J.- A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

H. J. U. ern1., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster· 
dam van 4 Mei 1917, waarbij in hooger beroep, 
met aanvnlling en verbetering van gronden, 
werd bevestigd bet vonnis van bet Kanton· 
gerecht aldaar van 9 Mei 1916, bij hetwelk de 
requirantals schuldig aan: ,,als ouder, krachtens 
de wet belast met de verzorging van een bij 
hem inwonend kind, dat als leerling op eene 
lagere sehool is geplaatst en nog niet buiten 
de leerverplichting valt, niet zorgen, dat het 
kind die school geregeld bezoekt, en ·zulks 
terwijl tijdens het plegen der overtreding geen 
zes maanden zijn verloopen, sedert een vroegerc 
veroordeeling van den sch uldige wegens een 
overtreding in § 1 art. 23 der Leerplichtwet 
bedoeld, ten aanzien van betzelfde kind on• 
herroepelijk is geworden", met toepassing der 
artt, 1, 6, 23 § 1 sub 3°. juncto § 2 al. 1 dei· 
Leerplichtwet, en art. 23 Sr., werd veroordeeld 
tot eene geldboete van f 15 en vervangende 
hechtenis van 5 dagen. 

Oonclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

De eischer, die bij het in hooger berocp met 
aanvulling en verbetering der gronden beves
tigde vonnis was veroordeeld, ter zake dat hij 
als ouder krachtens de wet belast met de ver
zorging van een bij hem inwonend kind, dat 
(ambtshalve) als leerling op eene .Jagere school 
was geplaatst en nog niet buiten de leerverplich· 
ting vie], niet had gezorgd, dat bet kind die 
school gereg-eld hezocbt en zulks bij eerste her
haling, beeft binnen den hiervoor. gestelden 
tijd eene mernorie van cassatie ingediend. Deze 
is echter blijkbaar door een ondeskundige hand 
gesteld, en het is rnij niet dmdelijk geworden, 
wat eigenlijk dnarin wordt bedoeld. Niet 
uitgesloten is het echter, dat de grief der me· 
morie dezelfde of ongeveer dezelfde is, als ik 
mijnerzijds tocb tegen het vonnis zou willen 
aanvoeren. lk laat derhalve de memorie 
rusten. 

Reeds in eersten &anleg had de beklaagde 
te zijner verdediging aangevoerd, dat de boofd
onderwijzer van de bij dagvaarding vermelde 
school (waarop zijn kind W:AS geplaatst) ge
weigerd had, bet kind tot de school toe te laten 
op grond van bet feit, dat het nietgevaccineerd 
was. Met verwerping van wat de Kanton
rechter ter weerlegging van dit verweer had 
aangevoerd, overwoog de Rechtbank : 

I 
,,dat het niet gevaccineerd .zijn van het kind 

inderdaad ingevolge art. 7, 6° der Leerplichtwet 
I in verband met art. 17 der Wet van_4Dec. 187~· 
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(S. 134), houdende Voorzieningen tegim Be
smettelijke Ziekten, eene reden tot vrijstelling 
oplevert ; dat echter beklaagde zich daarop 
niet kan beroepen, nu niet is gebleken, dat hij 
te dien aanzien de bij art. 9 der Leerplichtwet 
bedoelde kennisgeving heeft gedaan." 

Beklaagde heeft door zijne houding in dit 
en in de vorige gedingen, die zijn beeindigd 
door U we arresten van 28 Febr. J 916 (niet in 
het Weekblad opgenomen), getoond, dat het 
hem ernst is met zijne bezwaren tegen de 
koepokinenting. Onder deze omstandighe
den mag er wel dubbel oµ worden gelet, dat 
wat voor hem een gewetensvraag i~ niet wordt 
weggedoezeld onder het verzuimen van een 
formaliteit, wanneer de ,vet hiertoe niet dwingt. 
Het komt mij voor, dat dit het geval niet is 
en dat wat de Rechtbank tot weerlegging der 
verdediging aanvoert, hiertoe niet fan dienen. 

Deze verdediging toch was niet, dat het kind 
niet was gevaccineerd, doch dat de hoofdonder
wijzer aan het kind den toegang tot de school 
bad geweigerd, wat iets geheel anders is. 

Het recbt, dat art. 7, 6° der Leerplichtv,et den 
ouders en verzorgers geeft, zich te beroepen 
op het wettelijk verbod, het niet-ingeente 
kind de school te doen bezoeken, welk recht 
hun is verleend, omdat art. 30 der Wet van 
1872 hen in dit geval strafbaar zou maken. is 
krachtens art. 9 der Leerplichtwet gebonden 
aan de voorwaarde van voorafgaande kennis
geving van dezen vrijstellingsgrond aan den 
Burgemeester. Doch hiermede wordt h•in, 
ook wanneer niet blijkt, dat zij deze formaliteit 
hebben vervuld, nog niet de pas afgesneden tot 
een beroep op de feitelij!.ce onmogelijkheid, aan 
hunne verplichting uit de Leerplichtwet te 
voldoen, wanneer het schoolhoofd, ook zijner· 
zijds bevreesd voor eene strafvervolging 
krachtens art. 30 der Wet van 187ll, aan het 
uiet-ingeente kind den toegang weigert. Dit 
verweer, hetwelk de beklaagde in deze vorm 
niet fo de reeds genoemde vroegere gedingen, 
doch blijkens het bestreden vonnis zelf wel in 
dit geding heeft gevoerd, is een beroep op 
overmacht, en wordt in dit vonnis niet weer
legd. Het vonnis is dus ten opzichte· van de 
weerlegging dezer verdediging nie~ behoorlijk 
met redenen omkleed. 

Daar hierdoor is geschonden art. 221 in ver
band met art. 257, beide van Sv., concludeer 
ik tot vernietiging van het bestreden vonnis 
en verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Amsterdam om op het bestaande hooger 
beroep op nieuw te worden berecht en afgedaan. 

De .Rooge Raad, enz. : 
Gehoord het verslag· van den Raadsheer 

Grntama; 
Gelet op de door den requirant tijdig inge

diende memorie : 
0., dat bij het bestreden vonnis, voor zoover 

thans van belang, ten laste van den requiran t 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
dat hij niet heeft gezorgd, dat in de maand 
Maart 1916 zijn dochtertje Elisabeth Maria U., 
geboren 3 April 1906, die bij hem inwoonde en 
met wier verzorging hij als vader krachtens de 
wet was belast, de , lagere school in pcrceel 
n°. 75 aan de 2de Jan van der Heydenstraat · 
te Amsterdam, waarop dat kind als leerling 
was geplaatst, geregeld bezoekt, hebbende toch 
dat kind, dat nog niet buiten de leerverplichting 
viel, in genoemde maand ,1es schooltijden ver
zuimd, en we! op 1 en 3 Maar.t,. telkens des 
voor- en namiddags, en op 2 en· 4 Maart, telkens 
des voormiddags ; 

0., dat de requirant, als beklaagde, in hooger 
beroep te zijner verdedigirig heeft aangevoerd, 
gelijk hij zulks reeds ·in eersten aanleg had ge
daan, dat de hoofdonderwijzer van de bij dag
vaarding vermelde schooi geweigerd heeft meer· 
genoemd kind tot de school toe te laten, op 
grond van het feit, dat het kind niot gevacci
neerd was; 

0., dat de Rechtbank deze verdediging heeft' 
verworpen, daarbij overwegende, dat zij zich 
niet vereenigt met het gevoelen van den Kan
tonrechter, dat de beklaagde had te zorgen, dat 
zijn kind gevaccineerd werd, daar toch niemand 
verplicht is zijn kind te laten vaccineeren ; 
dat het niet gevaccineerd zijn van het kind 
inderdaad ingevolge art. 7, 6° der Leerplicht
wet in verband met art. 17 der Wet van 4 Dec. 
1872 (S. 134), · houdende voorzieningen tegen 
Besmettelij ke Ziekte~, eene red en tot vrijstel
ling oplevert ; dat echter de betdaagde zich 
daarop niet kan beroepen, nu niet is gebleken, 
dat hij te dien aanzien de bij art. 9 der Leer
plichtwet bedoelde kennisgeving heeft gedaan ; 

0., dat in de memorie, afgezien van eenige 
verdere bijvoegingen wier zin niet duidelijk is, 
als hoofdzaak het gemelde verweer als grief 
tegen het-vonnis der Rechtbank wordt te berde 
gebracht; 

0. hieromtrent : 
dat kennelijk de Rechtbank het verweer 

heeft opgevat in dien zin, dat. de requirant 
meende vrijgesteld te, zijn van de naleving der 
ook op hem krachtens art. 1 der Leerplichtwet 
rustende ·verplfohting, niet ·omdat de hoofd
onderwijzer het kind den toegang weigerde, 
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maar op grond van art. 7, 6°, dierzelfde wet· 
0., dat ten aanzien van deze opvatting van 

<les requirants verweer, nu zij geenszins in 
strijd is met den zin der bewoordingen, zooals 
het boven uit het vonnis werd overgenomen, 
<le Hooge Raad in het geding in cassatie is 
gebonden aan die van den lageren rechter, 
waarbij dan tevens niet uit het oog mag worden 
verloren, dat de bedoelde weigering in het 
algemeen de uit de Leerplichtwetvoortvloeiende 
verplicb ting niet kon opheffen, en zij voor den 
requirant geen beroep op overmacht kon op
leveren, omdat bij door voorafgaande kennis
geving aan den Burgemeester onthefling van 
die verplichting hr.d kunnen bekomen ; 

0. dat, dit zoo zijnde, door de Rechtbank 
volkomen te recbt is geoordeeld, dat voor een 
beroep op de bewu~te omstandigbeid, als 
vallende onder art. 7, 6°, de bepaling van art. 9 
der Leerplichtwet, voorscbrijvende voor derge
hjk beroep een voorafgaande kennisgeving aan 
den Burgemeester, - voor welk kind en op 
welken grond aanspraak op vrijstelling wordt 
gemaakt ; - deze onmisbare voorwaarde is, 
van welker vervulling echter blijkens bet vonnis 
niets is gebleken, terwijl nu het hier geldt een 
beroep op een omstandigheid, welke de straf
baarheid zoude opheffen, vermelding daarvan 
in de dagvaarding onnoodig, ja onjuist zoude 
:v.ijn, al hetwelk nog te meer geldt ten aanzien 
van bet verzuim der bedoelde kennisgeving, 
immers onmisbare voorwaarde voor zoodanig 
beroep; 

0., dat alzoo bet beroep in cassatie is or.ge
grond; 

Verwerµt bet beroep. (N. J.J 

20 Novembe1· 1917. BESLUIT, tot onteigening 
van een gedeelte van een perceel in de ge
meente Oosthuizen, ten behoeve van het 
onderboud van den zeedijk van het heem
raadschap van den Schardam en Keuken
dijk. S. 650. 

:20 November 1917. · BESLUIT, op grand van 
artikel 3 der wet van 16 December 1916 
(Staatsblad n•. 553), boudende nadere bij
zondere maatregelen ten opzichte van de 
Kamers van arbeidmet het oog op de tegen
woordige buitengewone omstandigheden. 
s. 651. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Up de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 No
vember 1917, n°. 2847, afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 3 der wet van 16. December 

1917. 

' 1916 (Staatsblad n°. 553), houdende nadere 
bijzondere maatregelen ten opzic:hte van de 
Kamers van arbeid met het oog op de tegen
woordige · buitengewone omstandigheden; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen 1 en 2 van voormelde wet zijn 

van toepassing op in het jaar 1918 te houden 
verkiezingen en vast te stellen kiezerslijsten voor 
de Kainers van arbeid. 

Voorts: kunnen in 1918 tot leden eener Ka
mer van arbeid warden gekozen zij, die niet 
aan alle in artikel 8 der wet op de Kamers 
van arbeid gestelde vereischten voldoen, maar 
in 1917 verkiesbaar waren, en zullen op de 
bovenbedoelde kiezerslijsten behalve de namen 
van hen, die daarop uit anderen hoofde moeten 
warden gebracbt, mede warden geplaatst de 
namen van hen, die voorkomen op de in 1917 
vastgestelde en . in dat jaar niet meer voor 
wijziging vatbare kiezerslijsten, een en antler 
onder het voorbehoud, onderscheidenlijk bij de 
artikelen. 1 en 2 der wet van 16 December 
1916 (8/aatsblad n°. 553) gem9,akt. 

Onze ·Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten November I917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Lanrtbottw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1917.) 

20 November 1917. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent vrijdom van den accijna 
voor zout, benoodigd in fabrieken tot 
vervaardiging van briketten, dienende als 
brandstof. :-;. (it,:!. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op ·de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 3den November 1917, n°. 66, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 74, lr. c, der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227) houdende be
palingen omtrent den accijns ·op het zout ; 

Den Raad van State'gehoord (advies van 13 
November 1917, n°. 27); 

Gelet op bet nader r'apport van Onzen voor
noemden Minister van 16 November 1917, 
no. 206, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Voor het zout, benoodigd in fabrieken tot 
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vervaardiging van briketten, dienende als 
brandstof, wordt vrijdom van den accijns toe

·gestaan en zulks op den voet van het Konin]dijk 
beshiit van 19 Augustus 1898 (Staatsbladn°.202). 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelli: in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-G:ravenhage, den 20sten November 1917. 
WILHELMINA. 

De },[inister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 1 Dec. 1917.) 

21 November 1917. BESLUIT, tot vaststelling 
der voorwaarden voor de opneming en 
verpleging van krankzinnigen in 's Rijks
gestich t te W oensel. :::. 653. 

Wr.r WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 24 September 1917, n°. 12~7'.8, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen en van Onzen 
Minister van Justitie van 5 October 1917, lste 
afd. C n°. 503; 

Gelet op art. 10 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 27 April 1912 (Staatsbladn°. 165); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1917, n°. 25); 

21 November 1917. BESLUI~', houdende nadero 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besiuit van 
5 December 1902, Slaalsblad n°. 206, tot 
vaststelling van een algemeenen muatregel 
van bestuur als bedoeld in de artikelen 52, 
twee.de en derde lid, en 59, sub l, 3 en 4, 

' der Ongevallenwet 1901, laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk ·besluit van 27 Juli 
1917, Staalsblad no. 501. S. 654. 

WIJ WlLHKLMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 October 1917, n°. 3231, afdee
ling ArbeiLlersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweede en' derde lid der 
Ongevallenwet 1901 (St,iatsblad l\JlO, n°. :241), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 Fe
bruari 1911, Staatsblad n•. 62; 
. Den .Raad van State ·gohoord (advies van 

6 Novemb~r 1917, no. 37); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 November 1917, 
n°. 3620, Afdeeling Arbeider,verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 5 December 1902, 

Staatsblad n°. 206, laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 27 Juli 1917, Staat~blad n•. 501, en te be
palen als volgt: 

Eeni,q artikel. 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 10 November 1917, n°. In het eerste lid van artikel 10 van Ons be-
14032, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, sluit voornoemd worden de woordeii, volgende 
en van 19 November 1917, lste afd. C. n°. 530; op ,,40,000 guiden", vervangen door de woor-

Hebben goedgevonden en verst~an: den: ,,indien het meer dan 500,000 gulden en -
te bepalen, dat de voorwaarden voor de op- niet meer dan 600,000 gulden bedraagt, vovr 

neming en verpleging van krankzinnigen in een bedrag van ten hoogste 60,000 gulden, 
de Rijksgestichten te Medemblik en te Grave, en indien het meer dan 600,000 gulden be
vastgesteld bij Ons besluit van 23 November ; draagt, voor een bedtag van ten hoogste ee11 
1904 (Staatsblad n°. 243), gelijk dat is gewijzigd I tiende ·gedeelte van het pand, uit schnldbrie
bij Ons besluit van 11 Juli 1911 (Staatsblad I ven ten taste van denzelfden schu!denaar be
n0. 203 ), ook van toepassing zullen zijn op de i staan". 
?Pn~~ing .e'.1 verpleging van krankzinnigen in I Tusschen het eerste lid en het tweede lid 
s R1Jksgest10ht te W oensel. : van voornoemd artikel 10 wordt ingevoegd een 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken i nieuw lid lbis luidende als volgt: 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering I ,,De bevoegdheid om· een pand, als in het 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden I voorgaand lid bedoeld, voor een bedrag van 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge- I meer dan 60,000 gulden te doen bestaan in 
zonden aan den Raad van State en aan de I schuldbrieven ten Jaste van denzelfden schul
Algemeene Rekenkamer. denaar, kan door Onzen Minister, belast met 

's-Gravenhage, den 2lsten November 1917. i de uitvoering der Ongevallenwet 1901, in tijden 
WILHELMINA. ! van oorlog, oorlogsgevaar of 'andere buiten-

De Minister van Staat, , gewone omstandigheden worden beperkt tot 
lrfinister van Binnenlandfche Zaken, 

1 
door hem aan te wijzen schuldbrieven". 

CORT v. D. LINDEN. ' Onze Minister van Waterstaat is belast 
De 1Winister van Justitie, B. ORT. 1 met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

(Uitgeg. 21 Dec. 1917.) 1 Staat.sblar/. zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2lsten November 1917. 
WILHELMINA. 

De .Minister van vVaterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 5 Dec. 1917.) 

23 November 1917. BESLUIT tot wijziging van 
het Landstorm-Besluit (Staatsblad 1913, 
n°. 273). S, 655. 

_ W1J WlLHffiLMINA, 101z. 

_ Op de gemeenschappelijke voo·rdracht van 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine, 
van 5 November 1917, -Afd. Dienstplicht, 
n°. 1 L., en van 21 November 1917, Bureau 
S/B, n°. 54; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
mogelijkheid te openen tot het vaststellen van 
bijzondere bepalingen nopens de rimgschikking 
van gezaghebbenden van den landstorm en de 
bezoldiging van tot den landstorm behooren
den, zoomede tot het toelaten van landstorm
plichtigen tot een vrijwillige verbintenis bij 
den landstorm ; 

Hebben goedgevonden en veistaan: · 
1 °. buiten verdere werking te stellen Ons 

besluit van 8 April 1915 (Staatsblad n°. 176), 
voor zooveel daarbij tijdelijk is gewijzigd en 
aangevuld art. 24 van het Landstorm-Besluit; 

2° .. het 3de lid van art. 24 van het.Land
storm-Besluit te doe,n luiden : 

,,3. Gezaghebbenden van den landstorm wor
den gerangschikt onder militairen van den 
rang, met wie zij in positie zijn gelijkgesteld. 
In bijzondere.gevallen kunnen Onze Ministers 
van Oorlog en van Marine, ieder voor zooveel 
'.:em betreft, van deze bepaling doen afwijken, 
indien zij het wegens de belangen van den 
dienst of van de gezaghebb6Ilden van den land
storm noodig acbtten."; 

3°. tusschen de artt. 24 en 25 v:m het Land
storm-Besluit een nieuw artikel op te nemen, 
luidende: 

,,Art. 24bis. In bijv.ondere gevallen kunnen 
Onze. Ministers van Oorlog en van Marine, 
ieder voor zooveel hem betreft, bijzondere rege
lingen vaststellen ten aanzie_n van het genot 
van traktement, jaarwedde, soldij en verderc 
vergoedingen uit '·s Hijks kas door tot den. 
landstorm behoorenden, indien die 2\!linisters 
het wegens de belangen van den dienst en van 
de tot den· landstorm behoorenden noodig 
achten. Bij die regelingen kan ten aanzien 
van gezagbebbenden van den landstorm worden 
afgeweken van bet bepiuilde in art. 24, vierdc 
lid."; -

4°. in art. 5/l, eerste lid, vau het LulHiSLunu
Besluit te doen vervallen betgedeelte, luidende: 

,,die niet behooren tot de mi!itie, de land
weer of den landstorm, noch wegens uit anderen 
hoofde op hen ruster{de verplichting reeds tot 
dienst bij de zec- of landmacht kunnen wor
den geroepen", en. dat gedeelte te vervange11 
door : ,,als vermeld in art. 8, derde en vierde 
lid, der wet". 

Onze Ministers van Oorlog en van llfarine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van <lit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarrnn 
afscbrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1917. 

WILHELMINA. 

De Minister van· Oorlog, DE JoNGE. 

De .Minister van J1arine, J. J. RAMBONNET. 

(Uif,qeg. 7 Dec. 1917.) 

23 No_ve1nbei· 1917. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het Bisschoppelijk College te Roermond 
der vereeniging Bisschoppelijk College, 
gevcstigd te Roer1nond. ~- 656. 

WIJ WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9.0ctober 1917, n°. 157223, afdeeling Onder
,vijs; 

Gelet op art. 157 der Hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 15 November 1911 

(Staatsblad n°. 337); 
Den Raad van State gchoord (advies van 

6 November 1917, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 November 1917 
n°. 19484, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van het Bisschop

pelijk College, gevestigd te Roer1nond, met 
ingang van 16 November 1917, voor een tijd
perk van zes jaren aan te wijzen a!s bevoegd, 
om, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voor_schriften, aan hare leerlingen, 
die bet onderwijs tot het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universit3iire studien ar te geven, dat met 
het getuigschrift, in art. 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt. gelijkgesteld. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 
, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
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in het StaaJ;sb.lad en in de Staatscourant zal 
warden geplaatst, -en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1917. 

WILHELMINA. 

De 1"J!I inister van Staat, 
111inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 11 Dec. 1917.) 

23 November 19.17. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwij swet van het Roomsch-Katholiek 
gymnasium te Tilburg, van de Roomsch
Katholieke Stichting ,,St. Odulphus Ly
ceum", gevestigd te Tilburg. S. 657. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9 October 1917, n°. 15717/3, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwij s~et; 
Gezien Ons besluit van 9 Januari 1912 (Staats

blad n°. 7); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 November 1917, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 November 1917, 
n°. 19485, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Roomsch-Katholiek gymnasium te Ti/

burg, van de Roomsch-Katholieke ~tichting 
,,St. Odulphus-Lyceum", gevestigd te Tilburg, 
te rekenen van 1 September 1917 voor een 
tijdperk van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, 
om, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan zijne leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebbl)n 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studien af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel 11 der Hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van <lit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1917. 

WILHELJIUNA. 

De .iJI inister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D LINDEN. 

( Uitgeg. 11 Dec. 1917.) 

23 November 1917. BESLUIT, houdende toe
passing van art. 40 der Armenwet. 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de kosten van 
ondersteuning van den armlastige J. Post; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 7 No
vember 1917, n°. 323; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
19 November 1917, n°. 14345, Afd. Volks
gezondheid en Armwezen; 

Ovewegende: dat Johannes Post in October 
1916 met zijn gezin uit Weesper)rnrspel in Den 
Haag kwam; 

dat hij op 15 Mei 1917 met zijn gezin uit 
Den Haag naar Baarn vertrok, waar.hij werk 
hoopte te vinden ; 

dat het Burgerlijk Armbestuur van 's-Gra
venhage de helft van de kosten van de reis 
naar Baarn, zijnde f 15, heeft betaald ; 

dat de politie te Baarn bij aankomst voor. 
het gezin Post een onderkomen heeft gezocht 
bij particulieren, waarin hij slechts geslaagd is 
tegen eene vergoeding van f 5 per dag voor kost 
en inwoning; . 

dat Post daarop Yoor rekening van het 
gemeentebestuur van Baarn naar Heerlen is 
vertrokken om te trachten daar werk te vinden 
en toen hij daarin geslaagd was, met gezin en 
inboedel daarheen is gezonden ; 

dat voor een en antler door het gemeente-
bestuur f 50 is uitgegeven ; · 

dat over de betaling zijner ondersteunings
lrnsten geschil is ontstaan tusschen de gemeente
besturen van Baarn en 's-Gravenhage; 

dat Ge.deputeerde Staten van·Utrecht, omdat 
de beide betrokken gemeenten in meer dan eene 
provincie zijn gelegen, deze aange]egenheid 
ingevolge art. 40, 1 e lid, der Armenwet te Onzer 
kennis hebben gebracht; 

Overwegende : dat al heeft het Burgerlijk 
Armbestuur te 's-Gravenhage de helft der trans
portkosten voor het gezin Post naar Baarn 
betaald, daarin nog geen aanleiding ligt om 
aan te nemen dat het Armbestuur hot gezin 
uit Den Haag wenschte te verwijderen ten einde 
de kosten van de ondersteuning van zich af te 
schuiven; 

dat toch .het Armbestuur redelijkerwijze 
mocht verwachten dat Post, die gedurende den 
winter door werk in zijn onderhoud had kun
nen voorzien en zelf verzocht te vertrekken 
naar Baa,rn, waa,r hij beweerde werk te kunnen 
vinden, in staat zou zijn, door arbeid zijn gezin 
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te onderhouden, temeer daar hij terugkeerde 
naar een streek, waar hij ook vroeger reeds 
werk had gevonden ; 

dat onder deze omstandigheden het verstrek
ken van reisgeld niet als ongeoorloofde afschui
ving lmn worden aangemerkt ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan : 

te verldaren, dat er geen termen bestaan 
om de kosten van de ondersteuning van J. 
Post door de gemeente Baarn ten laste van de 
gemeente 's-Gravenhage te doen toekomen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. cl. B. A.) 

26 November 1917. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Delft van 26 October 1917, strekkende tot 
benoeming van eene commissie van onder
zoek in zake het politiecorps alclaar. S. 658. 

Geschorst tot l J1ini 1918. 

26 November 1917. BESLUIT, tot vaststelling 
van bijzondere pensioensbepalingen voor 
het in' slands vasten dienstinN ederlandsch
I ndie overgegaan Europeesch en Inlandsch 
personeel van de voormalige Steenkolen 
Maatschappij ,,Poeloe Laoet':. S. 659. 

WIJ WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 21 September 1917, 9de Afdee
ling, n°. 43; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
2 October 1917, n°. 26); 

Ten aanzien van hen, die worclen gepensi
onneerd met toepassing van het Reglement op 
het verleenen van pensioenen aan Europeesche 
burgerlijke ambtenaren (Indisch Staatsblad 1881, 
n°. 142, juncto 1892, n°. 175) telt de tijcl cloor
gebracht in dienst van de Steenkolen Maat
schappij ,,Poeloe Laoet" voor het bereiken van 
den vollen ouderdom van achttien jaren niet 
mecle bij de berekening van den voor p·ensioen 
geldigen diensttij d. 

Over de inkomsten, genoten gedurencle den 
diensttijd bij genoemde maatschappij, worden 
geen bijclragen ten behoeve van de Indische 
burgerlijke pensioenen gevorclerd. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst en werkt terug tot' 1 
October 1913. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer en dat 
gelijktijdig in de Staatscourant en in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten November 1917. 

WILHELMINA 

De 1liin. van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 7 Dec. 1917.) 

29 November 1917. WET, tot verandering in 
het Ilde, IIIde en IVde hoofdstuk der 
Grondwet. S. 660. 

Gezien de nadere voordracht van Onzen Vergelijlc over de wetten van 18 Jlfei 1917, tot 
voornoemden Minister van 22 November 1917, het in overweging ne-men van voorstellen van ver-
9de Afdeeling, n°. 31 ; andering, onderscheidenlijlc in het IIe, III• en 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- IV• hoofdstulc, in de Additionnele Artilcelen en 
palen als volgt: van artilcel 192 der Grondwet, opgenomen in de 

Art. 1. Voor hen, die op den 30sten Sep- Staatsbladen nos. 398, 399 en 400 van dat jaar : 
tember 1913 waren verbonden aan detoenmalige Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, n°. 226, 1-16 
Steenkolen Maatschappij ,,Poeloe Laoet" en en n°. 359, 1-5; 1916/17, n°. 44, 1-50 en 
met ingang van 1 October daaraanvolgende in n°. 45, 1-15. 
Nederlandsch-Indischen dienst zijn overgegaan, De beraadslagingen in de Tweede Kamer zijn 
zal bij de berekening van hun diensttijd geldig te vinden in de Ha~delingen dier Kamer 1916/17, 
voor pensioen, in aanmerking komen de tijd, ! blz. 128-135, 137-153, 160-176, 178-195, 
door hen antler genot van doorloopende inkom- ; 198--223, 225-251, 253-308, 310-367, 369-
sten in den dienst van genoemde maatschappij 380, 382-388, 392-425, 427-448 (algemeene 
doorgebracht, met uitzond~ring van den tijd, beschouwingen); 449-496, 498--543, 545-583 
gedurende welken buitenlandsch verlof is ge- (kiesrecht); 605-627, 629-647, 649-668, 670 
noten. , -677, 680-695 (onderwijs-artikel); 719-726, 

Het bedrag van het pensioen wordt berekend 728--741, 744-792 (additionnele artikelen) 
naar den in dienst van den Lande doorgebrach- en die der Eerste Kamer in de Handelingen dier 
ten tijd en de gedurende dezen dienst genoten Kamer 1916/'17, blz. 598-610, 613-634 en 
inkomsten. 635-655. 
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De drie wetsontwerpen zijn op _21 Decemher 1916 
in de Tweede Kamer (zie Hand. 1916/'17, .b_lz, 
971 en 972) en op 16 Mei 1917 in de Eerste 
Kamer aangenomen. 

De ingevolge artikel 195 der Grondwet vereischte 
ontbinding der Kamers na aanneming· van de 
wetten van 18 lYiei 1917 (S. 398--400) is gevolgd 
bij besluit van 19 Mei 1917 (S. 402) en wel met 
den 27sten Juni 1917, terwijl bij hetzelfde besluit 
de eerste samenkomst der nieuwe Ka'fl'_l,ers is·be
paald op 28 Juni 1917. 

De wetsontwerpen, waarbij de bovenvermelde 
veranderingen in de Grondwet defi,nitief werden 
voorgedragen, zijn aan de nieuwe Tweede Kamer 
ingediend bij Koninklijke boodschap van 9 Juli 
1917 (Bijl. Hand. 2•Kamer 1917,n°. 180, 1-5). 

De behandeling.in de Tweede Kamer is.gevolgd 
in de zitting van 25 September -1917· (H andelin
gen 1917/18, blz. 25-28), waarin de wetten wer
den aangenomen resp. met 71 tegen 2, algemeene 
(75) en 74 tegen 1 stem, en in de Eerste Kamer 
in de zitting van 29 Novemher 1917 (Handelin
gen 1917/18, blz. 34-42), waar zij aangenomen 
zijn resp. met 42 tegen 1, 42 tegen 1 en 41 tegen 
2 stemmen. De wetten zijn daama opgenomen 
in de Staatsbladen 660-662 .van 1917 .. 

lngevolge de Publicatie van 29 November 1917, 
S. 663, is de plechtige afkondiging geschied op 
12 December 1917, des middays te twaalj uur, 
van welk.oogenblik a/ zij, met de onveranderd ge
bleven hoofdstukken en . artikel~n, de Grondwet 
van het Koninkrijk der Nederlanden vormen. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ ••• _doen te weten: 

Alzoo Wij in _overweging genonien hebben, 
datd,e wet van 18 Mei 1917 (Staatsblad n°. 398), 
heeft verklaard dat er grond bestaat om het 

.daarbij vastgestelde voorstel van verandering 
in het Ilde ,IIIde en IV de hoofdstuk der Grond, ._ 
wet van het Koninkrijk der N ederlanden in over
weging te nemen ; 

Zoo_ is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
1 · In a1·tikel 21 der Grondwet wordt in 

de plaats van: ,,eene maand", gelezen: ,,twee 
maanden'.'. . 

§ 2. 'In artikel 73, tweede lid, der .Grond
wet wordt in de plaats van: ,,twee maanden", 
gelezen : ,,drie maanden". 

§ 3. Artikel 80 der Grondwet wordt ge
lezen: 

De leden der Tweede Kamer worden recht
streeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, 
tevens Nederlanders of door de wet als.Neder-· 
landsche onderdanen erkend, die den .door de 
wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie 
en twintig jaren mag zijn, hebben beniikt en 

door de vronwelijke ingezetenen, die aan gelijke · 
voorwaarden voldoen, indien en voor zoover 
de wet haar, niet nit hoofde van aan het bezit 
van maatschappelijken welstand ontleenderede
nen, kiesbevoegd verklaart. Ieder kie:zer brengt 
slechts eene stem nit. 

De wet bepaalt, in hoeverre de nitoefening 
van het kiesrecht wordt ·geschorst voor de .. 
militairen bij de zee- en de landmacht· voor 
den tijd, gednrende welken zij zich onder de 
wapenen bevinden: 

Van de nitoefening van het kiesrecht zijn 
nitgesloten zij, wien dat recht bij ·onherroepe
lijke rechterlijke µitspraak is ontzegd; zij die 
rechtens van hnnne vrijheid zijn beroofd; zij 
die _krachtens onherroepelijke reahterlijke nit-. 
spraak wegens krankzinnigli.eid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over hnnne goederen hebben verloren en ·zij 
die van de onderlijke macht of de voogdij over 
een of meer hnnner kinderen ontzet zijn. Aan 
onh&roepelijke veroordeeling tot eene vrijheids
straf van meer dan een j aar of wegens bedelarij 
of landlooperij, zoomede aan meer dan twee,. 
binnen een: door de wet te bepalen tijdperk 
vallende, onherroepelijke rechterlijke uitspra
ken openbare dronkenschap vaststellende, 
verbindt de wet tijdelijk of blijvend verlies 
van kiesrecht. 

De uitoefening van het kiesrecht is verplicht 
volgens regels door de wet te stellen. 

§ 4. Artikel 81 der Grondwet wordt ge
lezen: 

De Tweede Kamer bestaat uit honderd leden, 
gekozen op den grondslag van evenredige ver
tegenwoordiging. 

_ Alles wat verder .het kiesrecht en de wijze 
van verkiezing betreft, wordt door de wet ge
regeld .. B 

§ 5. Artikel82 der Grondwet wordt gelezen : 
. De Ecrste_Kamer bestaat nit vijftig leden .. 

Zij worden verkozen door de Staten der pro
vincien Qp de wijze bij de wet te bepalen. 

§ 6. Artikel 84 der _Grondwet wordt ge
lezen: · 

Om _lid der Tweede Kamer te kunnen -zijn 
wordt vereischt, dat men Nederlander of door 
de wet als Nederlandsch onderdaan erkend zij, 
niet ·krachtens onherroepelijke rechterlijke nit
spraak wegens kr¥1kzinnigheid of zwakheicl 
v.an vermogens, de· beschikking of het beheer 
"over zijne goederen hebbe verloren, noch. van de 
verkiesbaarheid ontzet zij en den onderdom 
.van dertig jaren vervuld hebbe. 

§ 6a. Artikel 89 der Grondwet wordt ge
lezen: 
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De leden ontvangen eene schadeloosstelling 
van f 3000 'sjaars· benevens, volgens regels 
door de wet te stellen, vergoeding voor reis
kosten. 

De in het vorige lid bedoelde schadeloosstel-. 
ling wordt niet genoten door de leden, die het 
ambt van Minister bekleeden, noch ook door 
hen, die gedurende eene geheele zitting afwezig 
bleven. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van/ 100 's jaars voor elk jaar, gedurende het
welk zij, zoo ·vo6r als na de totstandkoming 
<lezer bepalingen, lid der Kamer waren, tot een 
maximum van f 2000. Het pensioen vervalt 
met den dag, waarop het afgetreden lid 
na herkiezing weder in het genot van de 
in het eerste lid bedoelde schadeloosstelling 
treedt. 

§ 7. Artikel 90 der Grondwet wordt ge
lezen : 

Orn lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, 
moet men voldoen aan dezelfde vereischten als 
voor het lidmaatschap der Tweede Kamer zijn 
gesteld. 

§ 8. Artikel 96, vierde lid, der Grondwet 
vervalt. 

§ 9. Artikel 98 der Grondwet wordt ge
lezen: 

Voor zoover de wet niet anders bepaalt, on
derzoekt elke Kamer de geloofsbrieven harer 
nieu w inkomende led en, en beslist de geschillen, 
welke aangaande die geloofsbrieven of de ver
kiezing zelve oprij zen, volgens regels door de 
wet te stellen. 

§ 10. Artikel 127, eerste lid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

De leden der Provinciale Staten worden 
voor vier j aren rechtstreeks gekozen door de 
mannelijke ingezetenen der provincie, tevens 
Nederianders of door de wet als Nederland
sche onderdanen erkend, die den door de 
wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden 
<lrie en twintig jaren mag zijn, hebben be
reikt en door de vrouwelijke ingezetenen der 
].lrovincie, die aan gelijke voorwaarden vol
doen, indien en voor zoover de wet haar, niet 
uit hoofde van aan het bezit van ma,atschap, 
]Jelijken welstand ontleende redenen, kiesbe
voegd verklaart. De verkiezing geschiedt 
op den grondslag van evenredige vertegen
woordiging. 

§ ll. Artikel 127, tweede lid, der Grondwet 
wordt gelezen: 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 80 zijn 
van toepassing. 

§ 12. Artikel 127, derde lid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

Zij treden tegelijk af · en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

§ 13. Artikel 127, vierde lid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

Orn lid der Provinciale Staten te kunnen 
zijn wordt vereischt, dat men Nederlander of 
door de wet als N ederlandsch onderdaan erkend 
en ingezeten der provincie zij, niet krachtens 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, 
de beschikking of het beheer over zijne goederen 
hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid 
ontzet zij en den ouderdom van vijf en twintig 
jaren vervuld hebbe. · 

§ 14. Artikel 132 der Grondwet wordt ge
lezen: 

Omtrent het beraadslagen en stemmen gel
den de regels in de artikelen 105, 106 en 107, 
eerste lid, ten aanzien van de Kamers der Sta
ten-Generaal voorgeschreven. 

§ 15. Artikel 143, eerste lid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

Aan het hoofd der gemeente staat eeu raad, 
welks leden rechtstreeks voor een bepaald aan
tal jaren worden gekozen door de mannelijke 
ingezetenen der gemeente, tevens N ederlanders 
of door de wet als N ederlandsche onderdanen 
erkend, die den door de wet te bepalen leeftijd, 
welke niet beneden drie en twintig jaren mag 
zijn, hebben · bereikt en door ·de vrouwelijke 
ingezetenen der gemeente, die aan gelijke voor
waarden voldoen, indien en voor zoover de wet 
haar, niet uit hoofde van aan het bezit van 
maatschappelijken welstand ontleende redenen, 
kiesbevoegd verklaart. De verkiezing ge
schiedt op den grondslag van evenredige ver
tegenwoordiging. 

§ 16. Artikel 143, tweedelid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 80 zijn 
van toepassing. 

§ 17. Artikel 143, derde lid, der Grondwet 
wordt gelezen : 

Orn lid van den raad te kunnen zijn wordt 
vereischt, dat men Nederlander of door de wet 
a}s N ederlandsch onderdaan erk end en ingezeten 
der gemeente zij, niet krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens, de beschikking 
of het beheer over zijne goederen hebbe ver
loren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij 
en den ouderdom van drie en twintig jaren 
vervuld heb be. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den ·29sten No

vember 1917. 
WILHELMINA. 

De 1rlinister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDO:N. 

De 111inister van Justitie, B. ORT. 

De jJ,f inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De JJfin. van JJ:Iarine, J. J. R!sMBONNET. 

De 1liiniste1·van Financien, TREUB. 

De 1liinister van Oorlog, DE JoNGE. 

De Min. van Waterstaat; C. LELY. 

De ~/Jfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De JJI in. van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1917.) 

29 November 1917. \VET, tot verandering van 
artikel 192 der Grondwet. i3. 661. 

Vergelijk over de wetten van 18 Mei 1917, tot 
het in overweging nemen van voorstellen van ver
andering, onderscheidenlijk in het II•, Ill• en 
IV• hoofdstuk, in de Additionnele Artikelen en 
van artikel 192 der Grondwet, opgenomen in de 
Staatsbladen nos. 398, 399 en 400 -van dat jaar : 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, n°. 226, 1-16 
en n°. 359, 1-5; 1916/17, n°. 44, 1-50 en 
no. 45, 1-15. 

De beraadslagingen in de Tweede Kamer zijn 
te vinden in de H andelingen dier Kamer 1916/17, 
blz. 128-135, 137-153, 160-176, 178-195 , 
198-223,22,5-:.251,253-308,310-367, 369-
380, 382--388, 392-425, 427-448 (algemeene 
beschouwingen);449-496,498-543,545-583 
(kiesrecht); 605-627, 629-647, 649-668, 670 
-677, 680-695 (onderwijs-artikel); 719-726, 
728-741, 744-792 (additionnele artikelen) 
en die der Eerste Kamer in de If.andelingen dier 
Kamer 1916/17, blz. 598-610, 613-634 en 
635-655. 

De drie wetsontwerpen zijn op 21 December 1916 
in de Tweede Kamer (zie Hand. 1916/'17, blz. 
971 en 972) en op 16 JJfe( 1917 in de Eerste 
Kamer aangenomen. 

De ingevolge artikel 195 der Grondwet vereischte 
ontbinding der Kamers na aanneming van de 
wetten van 18 Mei 1917 (S. 398-400) is gevolgd 
bij besluit van 19 jJ,J ei 1917 (S. 402) en wel met 
den 27sten Juni 1917, terwijl bij hetzelfde besluit 
de eerste samenkomst der nieuwe Kamers is be
paald op .28 Juni 1917. 

De wetsontwerpen, waarbij de bovenvermelde 
veranderingen in de Grondwet de-finitief werden 
voorgedragen, zijn aan de nieuwe Tweede Ka1ner 
ingediend bij Koninklijke boodschap van 9 Juli 
1917 (Bijl. Hand. 2• Kamer 1917, n°. 180, 1-5). 

De behandeling in de Tweede Kamer is gevolgd 
in de zitting van 25 September 1917 (Handelin
gen 1917/18, blz. 25-28), waarin de wetten wer
den aangenomen resp. met 71 tegen 2, alge meene 
(75) en 74 tegen l stem, en in de Eerste Kamer 
in de zitting van 29 November 1917 (Handelin
gen 1917/18, blz. 34-42), waar zij aangenomen 
zijn resp. met 42 tegen l, 42 tegen 1 en 41 tegen 
2 stemmen. De wetten zijn daarna opgenom en 
in de Staatsbladen 660-662 van 1917. 

lngevolge de Publicatie van 29 November 1917, 
S. 663, is de plec,htige afkondiging geschiedt op 
12 Dec,ember 1917, des middays te twaalf uur, 
van welk oogenblik af zij, met de onveranderd ge
bleven hoofdstukken en artikelen, de Gron dwet 
van het Koninkrijk der Nederlanden vormen. 

WIJ WILHELMINA, E::S:z ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
da.t de wet van 18 Mei 1917 (Staatsblad n°. 400), 
heeft verklaard dat er grand bestaat om het 
daarbij vastgestelde voorstel van verandering 
van artikel 192 der Grondwet van het Ko
nink rijk der N ederlanden in overweging te 
nemen; 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Artikel 192 der Grondwet wordt gelezen als 
volgt: 

Het onderwijs is een voorwerp van de aan
houdende zorg der Regeering. 

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens 
het toezicht der Overheid, en bovendien, voor 
zoover het algemeen vormend zoowel lager_ als 
middelbaar onderwijs betreft, behoudens het 
onderzoek naar de bekwaamheid en de zede
lijkheid van den onderwijzer, een en antler bij 
de wet te regelen. 

Het openbaar onderwijs wordt, met eerbie
diging van ieders godsdienstige begrippen, bij 
de wet geregeld. 

In elke gemeente wordt van Overheidswege 
voldoend openbaar algemeen vormend lager 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen. Volgens bij de wet te stellen regels 
kan afwijking van deze bepaling warden toege
laten, mits tot het ontvangen van zoodanig 
onderwij s gelegenheid wordt gegeven. 

De eischen van deugdelijkheid, aan het ge
heel of ten deele uit de openbare kas te bekos-
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tigen onderwijs te stellen, worden bij de wet 
geregeld, met inachtneming, voor zoover het 
bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid 
van richting. 

Deze eischen worden voor het algemeen 
vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit de 
openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs 
en van het openbaar onderwijs even afdoende 
wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt 
met name de vrijheid van het bijzonder onder
wijs betreffende' de keuze der leermiddelen en 
de aanstelling der onderwijzers geeerbiedigd. 

Het bijzonder algemeen vormend lager onder
wijs, dat aan de bij de wet te stellen voonvaar
den voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf 
als het ~penbaar onderwijs uit de openbare 
kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden 
vast, waarop voor het bijzonder algemeen 
vormend middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden 
verleend. 

De Koning doet jaarlijks van den staat van 
het ondenvijs aan de Staten-Generaal verslag 
geven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra ;enhage; den 29sten N ovem

ber 1917. 
WILHELl\HN A. 

De JJ;J inister van Buitenlandsche Z aken, 
J. LOUDON. 

De 1Winister van Justitie, B. ORT. 

De Minister van Staat, 
1Winister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De Min. van Marine, J. J. RHIBONNET. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De Minister van Oorlog, DE JONGE. 

De 1Winister van Waterstaat, C. LELY. 

De 1lf in. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De ,Win. van J(olonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. l Dec. 1917.) 

29 November 1917. 'WET, tot verandering in 
de .A.dditionnele .A.rtikelen der Grondwet. 
s_ 662. 

Vergelijk over de uetten van 18 1rl ei 1917, tot 
het in overweging nemen van voorstellen van ver
andering, onderscheidenlijk in het II•, III• en. 
IV• hoofdstuk, in de Additionnele Artikelen en 
van artikel 192 der Grondwet, opgenomen in de 
Staatsbladen nos. 398, 399 en 400 van dat jam· : 

Bijl. Hand. 2• Kamei· 1915/16, n°. 226, 1-16 
en n°. 359, 1-5; 1916/17, n°. 44, 1-50 en 
n°. 45, 1-15. 

De beraadslagingen in de Tweede Kamer zijn 
te vinden in de Handelingen dier Kamer 1916/17, 
blz. 128-135, 137-153, 160-176, 178-195, 
198-223,225-251,253-308,310-367,369-
380, 382-388, 392-425, 427-44S (algemeene 
beschouwingen);449-496,498-543,545-583 
(kiesrecht); 605-627, 629-6,1,7, 649-668, 670 
-677, 680-695 (onderwijs-artikel); 719-726, 
728-741, 744-792 (additionnele artikelen) 
eii die der Eerste Kamer in de Handelingen dier 
Kamer· 1916/'17, blz. 598-610, 613-634 en 
635-655. 

De drie wetsontwerpen zijn op 21 December 1916 
in de Tweede Kamer (zie Hand. 1916/'l 7, blz. 
971 en 972) en op 16 JJfei 1917 in de Eerste 
Kamer aange.nomen. 

De ingevolge artikel 195 der Grondwet vereischte 
ontbinding der Kamers na aanneming van de 
wetten van 18 Mei 1917 (S. 398--400) is gevolgd 
bij b,.;luit van 19 JlilJi 1917 (S. 402) en wel met 
den 27st~n Juni 1917, terwijl bij hetzelfde beslmt 
de eersfo samenkomst der nieuwe Kamers is be 
paald op 28 JH1i 1917. 

De wetsontwerpen, waarbij de bo'J)envermelde 
veranderingen in de Grondwet definitief werdn1 
lloorgedragcn, zifn aan de nieuwe Tweede Kamer 
ingediend /Jij Koninklijke boods~hap van 9 Jnl,: 
1917 (Bijl. Hand. 2• Kamt'r 1917, n •. 180. -5). 

De behande!,ing in de Twe.3de Kamer i.i gev,,,lgd 
in de zi;ting van 25 Septembe.- 1917 (Hariddin
gen 1917/18, blz. 25-28), u·aarin de wetten wer
den uang6··,omen resp. met 71 tegen 2, algemeene 
(75) en 74 tegen l stem, en in de Eerste Kamer 
in de zitting van 29 November 1917 (Handelin
gen 1917/18, blz. 34-42), waar zij aangenomen 
zijn resp. met 42 tegen 1, 42 tegen I en 41 tegen 
2 stemmen. De we'ten zijn daarna opgenomen 
in de Staatsbladen 660-266 van 1917. 

lngevolge de Publicatie van 29 November 1917, 
S. 663, is de plechtige aflcondiging geschiedt op 
·12 December 1917, des middags te twaalf uur, 
van welk oogenblik af zij, met de onveranderd ge
bleven hoofdstukken en artilcelen, de Grondwet 
van het Koninlcrijk der Nederlanden vormen. 

WIJ WILHELJ\UN.A., ENZ .•. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ,Le wet van 18 :Mei 1917 (Staafsb/ad n•. 399), 
heeft verklaard dat er grond bestaat om het 
daarbij vastgestelcl voorstel van verundering in 
de Additionnele .A.rtikelen der Grondwet van 
het Koninkrijk der Nederlanden in overweging 
te nemen; 
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Zoo.is het, dat Wi.i, den Raad van State, enz. 
§ I. · Artikel VI der Additionnele Artikelen 

der Grondwet wordt gelezen als volgt: 
Behoudens het recht des Konings tot ontbin

ding, blijft de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, zooals zij op het tijdstip der afkondiging 
van de wet -houdende veranderingen in de 
Grondwet, is samengesteld, bestaan tot op den 
dag der in de laatste zinsnede bedoelde·opening 
van de zitting der Staten-Generaal. Zijn v66r 
dien dag verkiezingen noodig ter vervulling 
van plaatsen, die door ontslag, overlijden of 
.om· eene andere reden openvallen, dan geschie
den deze, met inbegrip van het onderzoek van 
de geloofsbrieven, volgens de op den dag der 
genoemde afkondiging bestaande kiezerslijsten 
en geldende bepalingen. De Koning bepaalt het 
tijdstip der opening van de Kamers, zoo kort 
mogelijk na de verkiezingen in art. XI bedoeld. 

§ 2. Artikel VII der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking van bovenstaand artikel II,
worden in de Kieswet, tot de wet daaromtrent 
nader zal hebben beschikt, de volgende ver
anderingen gebracht: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
De leden van de Tweede Kamer der Staten

Generaal worden gekozen door de mannelijke 
ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders of 
door. de wet als Nederlandsche onderdanen 
erkend, · die den leeftijd van vijf en twintig 
jaren bebben bereikt. 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
· Onder hen, die den leeftijd van vijf en twintig 

jaren bebben bereikt, verstaat deze wet hen, 
die den leeftijd bebben bereikt v66r of op den 
15den Mei. 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 

uitgesloten : 
zij, wien het kiesrecht ontzegd is bij eene 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak ; 
zij, die rechtens van hunne vrijheid zijn 

beroofd; 
zij, dio krachtens onherroepelijke recbterlijke 

uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, of van 
de ouderlijke macht of de voogdij over een of 
meer hunner kinderen ontzet zijn ; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak tot eene gevangenisstraf van meer clan 
een jaar zijn veroordeeld, gedurende drie jaren 
nadat hunne straf is volbracht en levenslang 
wanneer voor de tweede maal eene gelijke straf 
is opgelegd ; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak wegens bedelarij of landlooperij zijn ver
oordeeld, gedurende drie jaren nadat hunne 
straf is volbracht, gedurende zes jaar, indien de
straf voor de t_weede maal, en levenslang, indien 
de straf voor de derde maal opgelegd is ; 

zij, die bij onherroepelijke _rechterlijke uit
spraken binnen een tijdsverloop van drie jaar 
meer clan tweemaal zijn veroord_eeld wegens 
een strafbaar feit, insluitende openbare dron• 
kenschap, gedurende drie jaren nadat de laatste 
uitspraak onherroepelijk is geworden. 

Met onherroepelijke veroordeeling wordt 
gelijk gesteld vrijwillige betaling van het 
maximum van geldboete overeenkomstig arti
kel 74 Wetboek van Strafrecht en vrijwillige be
:taling van geldboete krachtens een bij verstek 
gewezen rechterlijke uitspraak. 

Artikel 4 vervalt. 
Artikel 5 wordt gelezen. als volgt : 
De uitoefening van het kiesrecht van mili

tairen bij de zee- en landmacht in werkelijken 
dienst kan door Ons voor het geheele · Rijk of 
voor een bepaald gedeelte warden geschorst, 
zoolang de dienstplichtigen krachtens artikel 
185 der Grondwet geheel of ten deele buiten
gewoon onder de wapenen· warden gehouden. 

Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
Voor de bevoegdheid tot het kiezen van leden 

van den gemeenteraad gelden dezelfde regelen 
als die welke in de artikelen 1-5 voor de be" 
voegdheid tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ge
steld, met <lien verstande, dat men bovendien 
ingezeten3 der geme.ente moet zijn. 

Artikel 8, tweede lid, vervalt. 
Uit artikel 9, eerste lid, vervallen de woorden : 

,,de bepalingen waaraan zij het kiesrecht ont
leenen". 

Artikel 9, tweede en derde lid, wordt ge. 
lezen: 

Is eene gemeente in kieskringen of in stem
districten of zijn de kieskringen in stemdis
tricten verdeeld, clan wordt daarenboven, zoo 
mogelijk met aanduiding van straat en nummei-, 
melding gemaakt van de plaats hunner vroning . 
op den lsten Februari van het jaar der vast
stelling, en van den kieskring en van het 
stemdistrict, waartoe zij dientengevolge be
hooren. 

D_e kiezers van wie de plaats der woning 
niet met zekerheid kan warden aangewezen, 
behooren tot het eerste stemdistrict der ge
meente of, is de gemeente in kieskringen ver
deeld, tot den eersten kieskring en het eerste 
stemdistrict daarvan. 
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De artikelen 10 tot en met 21 vervallen. 
Artikel 22 wordt gelezen aLs volgt : 
Onze Minister van Justitie doet jaarlijks 

v66r den 15den Februari aan de burgemeesters 
toekomen eene gewaarmerkte opgaaf van de 
namen in alphabetische volgorde gesteld, en 
van de voornamen, met vermelding van plaats 
en dagteekening van geboorte, van de manne
lijke personen, die v66r of op den 15den Mei 
den leeftijd van vijf en twintig jaren zullen 
hebben bereikt en op wie toepasselijk is het 
bepaalde in artikel 3 met uitzondering van hen 
die rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd. 

Artikel 23 vervalt. 
De artikelen 24 tot en met 27 en artikel 32 

vervallen. 1 

In artikel 34, eerste lid, vervallen aan het 
slot de woorden: ,,en de aanteekeningen om
trent schorsing, daarin te maken overeen
komstig de bepalir>gen dezer wet". 

Artikel 34, derde lid, wordt gelezen : 
Afschrift of afdruk van de van kracht ge

worden kiezerslijst wordt onverwijld gezonden 
aan den voorzitter van het hoofdstembureau 
in den kieskring. Aan hem geschiedt ook mede
deeling van de wijzigingen, welke de lijst ten
gevolge van rechterlijke uitspraken ondergaat. 

Artikel 35 vervalt. 
In artikel 36, eerste lid, wordt in plaats van 

de woorden : ,,der in artt. 33 en 35 bedoelde 
kennisgeving", gelezen : ,,der in art. 33 bedoelde 
kennisgeving' '. 

Artikel, 36, tweede lid, vervalt. 
Artikel 50, tweede lid, eerste zinsnede, wordt 

gelezen als volgt : 
De mededeelingen en kennisgevingen in de 

artt. 30 en 33 bedoeld, geschieden bij aange
teekenden brief. 

Het derde lid van artikel 50 vervalt. 
Artikel 51 wordt gelezen : 
Voor de verkiezing van de ierlen der Tweede 

Kamer wordt het Rijk, voor de verkiezing van 
de leden der Provinciale Staten iedere provincie 
verdeeld m .kieskringen, welke op de bij deze 
wet gevoegde tabellen A en B zijn aangewe
zen. Voor de verkiezing van de leden van den 
gemeenteraad worden de gemeenten van meer 
clan 20,000 zielen verdeeld in drie kieskringen. 
Gedeputeerde Staten, den raad gehoord, regelen 
de verde~ling in kieskringen. Zij zorgen daar
bij dat iedere kieskring een ongeveer gelijk .ge
deelte der bevolking omvat. 

De kieskringen voor de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer worden door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken na inge
wonnen advies der Gedeputeerde Staten, die 

voor de verkiezing van de leden der Provinciale 
Staten door de Gedeputeerde Staten verdeeld 
in stemdistricten, in dier voege, dat een stem
district in den regel niet meer dan duizend 
kiezers bevat en in geen geval samenvoeging 
van gemeenten of deelen van verschillende ge
meenten plaats heeft. 

Voor de verkiezing van de leden van den 
raad kan eene gemeente of kunnen de kies 
kringen waarin eene gemeente is verdeeld in 
stemdistricten worden verdee]d. Eene plaatse
lijke verordening, aan de Gedeputeerde St&ten 
mede te deelen, ~telt die verdeeling vast. 

Achter art-ikel 51 worden ingevoegd : 
Art. 51a. Er is een centraa] stemburea.u, 

gevestigd te 's-Gravenhage. 
Het is samengesteld uit vijf leden. De leden 

en drie plaatsvervangende leden worden door 
Ons benoemd en ontslagen. De benoeming ge
schiedt voor vier jaren. 

Uit de leden worden door Ons de voorzitter 
en de plaatsvervangende voorzitter aangewezen. 

Bepalingen ter regeling van de werkzaamhe
den van het centraal stembureau worden vMt
gesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Deze algemeene maatregel wijst ook het lokaal 
aan waar het centraal stembureau zijne zittin
gen houdt. 

Art. 51 b. Voor de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer en der Provinciale Staten 
wordt in elken kieskring een hoofdstembureau 
ingesteld. Het is gevestigd in de gemeente aan
gewezen op de tabellen genoemrl in artikel SL 

Het hoofdstembureau is samengesteld uit 
een voorzitter en vier andere leden. 

Voorzitter is de burgemeester der gemeente 
v.aar het hoofdstembureau is gevestigd. De 
andere leden en drie plaatsvervangende leden 
worden benoemd en ontslagen, door Ons 
voor d.e hoofdstembureaux ter verkiezing van 
de leden der Tweede Kamer, door de Gedepu
teerde Staten voor die ter verkiezing van de 
leden der Provinciale Staten. 

Voor de verkiezing van de leden van den raad 
van eene gemeente, die in kieskringen is ver
deeld, wordt in elken kieskring een hoofdstem
bureau ingesteld. In elke niet in kieskringen 
'lerdeelde gemeente wordt, behoudens het be
paalde in art. 51 c, derde lid, een hoofdstem
bureau ingesteld. Het tweede lid van dit arti
kel is hierbij van toepassing. 

In gemeenten, die in kieskringen zijn ver
deeld, is de burgemeester voorzitter van het 
hoofdstembureau van den kieskring waar binnen 
het gemeentehuis is gelegen ; voor de overige 
hoofdstembureaux wordt de voorzitter door 
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den gemeenteraad benoemd en ontslagen. Hij 
wordt benoemd uit de leden van den raad. De 
a~dere leden en drie plaatsvervangende leden 
worden door den gemeenteraad benoemd en 
ontslagen. 

De benoemingen krachtens dit artikel te 
doen geschieden voor vier. jaren. 

De hoofdst'embureaux houden hunne zittin
gen in de gemeenten die · in kieskringen zijn 
Terdeeld, in de stemlokalen door den gemeente
r11,ad aan te wijzen ; in de andere gemeenten in 
het stemlokaal van het eerste stemdistrict van 
de gemeente waar het is gevestigd. 

Art. 51 (). Voor de verkiezing van de leden 
der Provinciale Staten treedt het hoofdstem
bureau van den kieskring, waarin de gemeente 
is gelegen waar de vergadering der Staten wordt 
gehouden, tevens als centraal stembureau op_ 

Voor de verkiezing van de ]eden van den 
raad van eene gemeente die in kieskringen is 
Terdeeld, treedt het hoofdstembureau, van 
hetwelk de burgemeester voorzitter is, tevens 
als centraalstembureau op ; in de ov.erige ge
meenten treedt het hoofdstembureau tevens 
a,]s centraalstembureau op. 

In de gemeenten, welke voor· de verkiezing 
v11,n de leden van den raad niet zijn verdeeld in 
stemdistricten, treedt het stembureau tevens 
11,ls hoofd- en als centraal st'embureau op. 

Art. i'il d. Op den dag der candidaatstelling 
kunnen oij den burgemeester, voorzitter van 
het hoofdstembureau, ter secretarie van de ge
meente waar dit is gevestigd, van des voor
middags negen uur tot des namiddags vier uur 
iijsten van c_andidaten worden ingeleverd. 

Ten minste drie dagen v66r den dag der 
candidaatstelling geschiedt hiervan in elke ge-. 
meente openbare kennisgeving. 

Iedere lijst wordt onderteekend door ten 
minste vijf en twintig kiezcrs, bevoegd tot deel
neming aan de verkiezing waarvoor de inle
vering· geschiedt. Betreft het de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer of der Pro
vinciale Staten, dan geschiedt de onderteeke
ning door kiezers, .voorkomencle op de kiezers
lijst van eene gemeente gelegen binnen den 
kieskring waarin de lijst worat ingeleverd, 
en wordt, tenzij de kieskring slechts eene ge
meente omvat, tevens achter den naam van 
ieder der ondorteekenaars de gemeente ver
mel<l, op welker kiezerslijst hij voorkomt. 
Betreft het de verkiezing van de leden van den 
raad van eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, dan kunnen de lijsten van candidaten 
op den dag der candidaatstelling op de in het 
eerste lid vermelde uren 'lj'Orden ingelever<l bij 

cl en voorzitter van het hoofdstembureau in 
elken kieskring en geschiedt de onderteekening 
door kiezers, die bevoegd zijn te stemmen 
binnen den kieskring waarin de lijst wordt 
ingeleverd. 

Dezelfcle kiezer mag niet meer dan ecne lijst 
onderteokenen. 

De vorm en de inrichting cler lijsten worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. Deze wijst tevens aan den tijd en de 
plaats waarop formulieren kosteloos voor de 
kiezers verkrijgbaar moeten zijn. 

Art. 51 e. De eandidaten worden met Ter
melding van hunne voorletters en woonplaats 
op de lijsten geplaatst in de volgorde waarin 
door de onderteekenaars aan hen de voorkeur 
wordt gegeven. 

Art. 51 /. Op dezelfde lijst mogen ten hoog
ste tien candidaten worden geplaatst. 

Indien het betreft de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer, of der Provinciale 
Staten of van den raad van eene gemeente, die 
in kieskringen. is verdeeld, mag dezelfdo can
didaat niet voorkomen op meer clan eene van 
de lijsten, ingeleverd in denzelfden kieskring. 

Indien het betreft de verkiezing van de lC'den 
van den raad van eene gemeente die niet in 
kieskringen is verdeeld, mag dezelfde candidaat 
niet voorkomen op. meer dan eene lijst. 

Art. 51 g. Bij de .inlevering van eene lijst 
kunnen de onderteekenaars schriftelijk een ge
machtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen, 
bevoegd tot het verbinden van de lijst over
eenkomstig artikel 54 /. 

Art. 51 h. Bij de lijst ~ordt overgelegd de 
schriftelijke verklaring van iederen daarop 
voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt. in 
de plaats hem op de lijst aangewezen. 

De onderteekening van de verklaring moet 
zijn gelegaliseerd door den burgemeester ·van 
de woonplaats van den candidaat. 

Artikel 52 wordt gelezen : 
De inlevering der lijsten gesohiedt persoonlijk 

door een der onderteekenaars. De candidaten 
kunnen daarbij tegenwoordig zijn. 

De voorzitter van bet hoofdstembureau stelt 
een bewijs van ontvangst ter hand aan den
gene, die de lijst inlevert. 

De voorzitter van het hoofdstembureau doet 
de bij hem ingeleverde lijsten onverwijld op de 
secretarie der gemeente waar het hoofdstem
bureau is gevestigd voor een ieder ter inzage 
nederleggen. 

Artikel 53 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau onderzoekt de lijsten. 
Voldoet eene lijst niet aan de eisohen gestcld 
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in artikel 51d, derde lid ; is een candidaat niet 
aangeduid met vermelding van zijne voorletter~ 
en woonplaats, of ontbreekt eene verklaring als 
vermeld in artikel 51 h, dan geeft het hoofd
stembureau hiervan, met aanduiding van het 
verzuim, onverwijld bij aangeteekenden brief 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs kennis 
a.an hem, die de lijst heeft ingeleverd. Voor 
den aangeteekenden brief wordt vrijstelling 
verleend van het aanteekenrecht bedoeld in 
artikel 11 der wet van 15 April 1891 (Staatsblad 
-n°. 87), en vervalt de aanspraak op schadever
goeding bedoeld in artikel 12 dier wet. 

Binnen drie dagen na den dag waarop de 
kennisgeving is verzonden, kan hij, die de lijst 
heeft ingeleverd, het verzuim in de kennis
geving aangeduid herstellen ter secretarie der 
gemeente waar het hoofdstembureau is ge
vestigd. 

Bij verhindering of ontstentenis van hem, 
die de lijst heeft ingeleverd, treed t voor de toe
passing van dit artikel en van de artikelen 54a, 
54b en 54c in diens plaats een der andere onder
teekenaars van de lijst, in de volgorde waarin 
zij haar hebben onderteekend. 

Achter artikel 53 worden ingevoegd : 
Art. 53a. Uiterlijk op den veertienden dag 

na de inlevering beslist het hoofdstembureau 
in eene bpenbare zitting over de geldigheid der 
lijsten en over de handhaving van de daarop 
voorkomende candidaten, met inachtneming 
van hetgeen in de beide volgende artikelen is 
bepaald. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
aangekondigd in een der nieuwsbladen van de 
gemeente waar het hoofdstembureau . is ge
vestigd of, bij gebreke daarvan, van eene na
burige gemeente. 

Art. 53b. Ongeldig zijn de lijsten : 
a. die niet zijn ingeleverd met inachtneming 

van artikel 51d, eerste lid, en artikel 52, eerste 
lid; 

· b. die niet door het vereischt getal bevoegde 
kiezers zijn onderteekend. Bij de vaststelling 
van <lit getal blijven buiten aanmerking de 
onderteekenaars, achter wier naam ontbreekt 
de vermelding in artikel 51d, derde lid, gevor
derd, of die meer dan eene lijst hebben onder
teekend; 

c. die niet voldoen aan de voorschriften 
vastgesteld bij den algemeenen maatregel van 
bestuur in artikel 51d, laatste lid, bedoeld; 

d. waarop, door toepassing van artikel 54, 
alle candidaten zijn geschrapt. 

Artikel 54 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau schrapt, in de volg-

orde in dit artikel aangewezen, van de lijst,m 
de candidaten : 

a. die niet daarop zijn geplaatst op de wijze 
in artikel 5le bepaald ; 

b. van wie niet is overgelegd de verklaring 
vermeld in artikel 517. ; 

c. die voorkomen, indien het betreft de ver
kiezing van de leden der Tweede Kamer, 
der Provinciale Staten 9£ van den· raad van 
eene gemeente, die in kieskringen is verdeeld, 
op meer clan eene in den kieskring ingeleverde 
lijst, indien 'het betreft de verkiezing. van de 
leden van den raad van eene gemeente die 
niet in kieskringen is verdeeld, op meer clan 
eene lijst; 

d. die op de lijst voorkomen na het ten 
hoogste toegelaten aantal. 

Achter artikel 54 worden ingevoegd : 
Art. 54a. · Binnen twee dagen na den dag 

waarop door het hoofdstembureau over de 
geldigheid der lijsten en over de handhaving 
der daarop voorkomende candidaten is beslist, 
kan hij, die eene lijst heeft ingeleverd, van de 
beslissing waarbij zij ongeldig is verklaard, of 
een candidaat is geschrapt, in beroep komen 
bij de Gedeputeerde Staten. 

Art. 54b. De Gedeputeerde Staten behan
dele.n het beroep in eene openbare vergadering, 
te houden binnen acht dagen na den dag waar
op het is ingekomen. · ·, - -· .. •- -

Dag en uur der vergadering worden onver
wijld door Onzen Commissaris in de provincie 
medegedeeld aan hem die het beroep heeft in
gesteld en aan het hoofdstembureau. 

Bij de behandeling kan hij die het beroep 
heeft ingesteld dit beroep, en de voorzitter 
of een der andere leden van het hoofdstem
bureau de beslissing van dit bureau toelichten. 

Art. 54c. De Gedeputeerde Staten beslissen 
op het beroep bij een met redenen omkleed be
sluit, uiterlijk op den dag na de behandeling. 

Zij deelen hun besluit onverwijld mede aan 
hem die het beroep heeft ingesteld en aan het 
hoofdstembureau. 

Art. 54d. Nadat de termijn voor beroep is 
verstreken, of in geval van beroep, nadat het 
besluit van de Gedeputeerde Staten aan het 
hoofdstembureau is medegedeeld, doet dit 
bureau de geldige lijsten, na die te hebben 
genummerd in de volgorde door het lot aan
gewezen onverwijld toekomen aan het centraal 
stem bureau. 

Art. 54e. Het centraal stembureau maakt 
onverwijld de lijsten openbaar. 

De openbaarmaking geschiedt : 
indien het betreft de verkiezing van de leden 



1917 29 ~ 0 V E M B E R. 542 

der Tweede Kamer of der Provinciale Staten, 
door plaatsing van de lijsten, naar de kieskrin
gen gerangschikt en met vermelcting van haar 
nummers, in de Staatscourant ; indien het be
treft de ,verkiezing van de leden van den raad, 
door nederlegging van de lijsten ter inzage voor 
een ieder op de secretarie der gemeente, als 
het geldt eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld,. naar de kieskringen gerangschikt 
en met vermelding van de nummers der lijsten. 
Van de nederlegging geschiedt tegelijk open bare 
kennisgeving. 

Bovenclien warden de lijsten zoo spoedig 
mogelijk in afschrift aangeplakt, indien het 
betreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer of der Provincrale Staten, in · alle ge
meenten van den kieskring in welken de lijsten 
zijn ingeleverd, indien het betreft de verkiezing 
van de leden van den raad in de gemeente 
waar de verkiezing plaat_s heeft. Daartoe war
den afschriften van de lijsten door het hoofd
stembureau toegezonden aan de burgemeesters 
van de betrokken gemeenten. 

Art. 54/. Binnen zeven dagen na den dag 
waarop de lijsten overeenkomstig het tweede 
lid van het vorig artikel zijn openbaar gemaakt, 
kunnen de gemachtigden der onderteekenaars 
van lijsten deze tot eene groep verbinden doo~ 
eene daartoe strekkenda gemeenschappelijke 
verklaring schri_ftelijk bij het centraal stem
bureau in te leveren. 

Dezelfde lijst kan uiet deel uitmaken van 
meer dan eene lijstengroep. Heeft een ge
machtigde meer dan eene verklaring, als ver
meld in het eerste lid, onderteekend, dan is 
zijne onderteekening onder iedere van deze 
verklaringen ongeldig. 

Onmiddellijk na afloop van den termijn ge
steld in het eerste lid wordt, op de wijze voor
geschreven bij artikel 54 e, tweede lid, openbaar 
gemaakt, welke lijsten tot eene groep zijn ver
bonden. 

Art. 54g. Binnen vijf en veertig dagen na 
de candidaatstelling geschiedt eene stemming 
over de Hjsten en de daarop voorkomende can
didaten. 

Indien het betreft de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer, der Provinciale Staten 
of van den raad van eene gemeente die in 
kieskringen is verdeeJd, geschiedt in iederen 
kieskring de stemmmg uitsluitend over de in 
dien kieskring ingeleverde lijsten en de daarop 
voorkomende candidaten. 

Artikel 55 wordt gelezen : 
Tenminste drie dagen v66r den tot stemming 

bepaalden tijd ontvangt elk kiezer, die bevoegd 

is aan de stemming deel te nemen, van den bur. 
gemeester der gemeente, op welker kiezerslijst 
hij voorkomt, eene kaart, bevattende eene 
oproeping voor de stemming. Op deze kaart 
warden vermelct zijn naam en voor!etters, het 
nummer, waaronder hij op de kiezerslijst voor
komt, het licbaam, waarin plaatsen moeten 
warden vervuld, het stemdistrict, waartoe hij 
behoort, de plaats der stemming in dat district, 
de tijd der stemming, de lijsten van candidaten 
in de volgorde der·nummers en de inhoud van 
art. 128 van bet Wetboek van Strafrecbt, 
zoomede eene herinnering aan de verplichting 
opgelegd bij art. 74, tweede lid. Indien het 
betreft de verkiezing van leden van den raad 
van eene gemeente, die in kieskringen is ver
deeld, wordt op de kaart tevens vermeld de 
kieskring, waartoe de kiezer behoort. 

De vorm en de inrichting dezer kaart warden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Aan den tot deelneming aan de stemming 
bevoegden kiezer die zijne kaart heeft verloren, 
of wiengeenkaart is toegezonden, wordt opzijne 
aanvraag door of van wege den burgemeester 
eene kaart uitgereikt, mits hijl voldoende van 
zijne identiteit' doe blijken. Tot de uitreiking, 
hier omschreven, is ook het stembureau be
voegd. 

Ten minste drie dagen v66r den tot stemming 
bepaalden tijd geschiedt tevens in elke gemeente 
openbare kenuisgeving van het lichaam, waarin 
plaatsen moeten warden vervuld, van den tijd 
der stemming en van den inhoud van artikel 128 
van het Wetboek van Strafrecht, zoomede eene 
herinnering aan de verplichting, opgelegd bij 
art. 74, tweede lid. 

Artikel 60 wordt gelezen: 
In elk stemdistrict is een stembureau. 
Elk stembureau bestaat uit vier leden, waar

van een voorzitter is. Bovendien warden daarin 
ten minste drie plaatsvervangende· leden be
noemd. 

Indien bij de beslissingen van het stembureau 
de stemmen staken, beslist de stem des voor
zitters. 

Artikel 61 wordt gelezen : 
De raad der gemeente, waarin het stem bureau 

zitting houdt, benoemt, behoudens het bepaalde 
in artikel 62, eerste lid, de leden en de plaats
vervangende leden van het stembureau uit zijn 
midden. 

De raad evenwel eener gemeente, welke meer 
dan een stemdistrict bev:at, kan buiten zijn 
midden inwoners dier gemeente, tevens kiezers, 
telkens voor den tijd van twaalf maanden tot 
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leden en plaatsvervangende leden der stem
bureaux benoemen. 

Artikel 62 wordt gelezen: 
De burgemeester is voorzitter van het stem

bureau in het ·eerste of eenige stemdistrict zijner 
gemeente. 

Hij kan zich laten vervangen door een lid van 
den gemeenteraad · daartoe · door den. raad aan 
te wijzen. 

De voorzitters van alle andere stembureaux 
worden door den gemeenteraad zooveel mogelijk 
uit zijn midden benoemd. Is het getal der be
schikbare gemeenteraadsleden niet toereikend 
om daaruit voorzitters voor alle stembureaux 
in de gemeente aan te wijzen, dan kan de raad 
daartoe inwoners van de gemeente, tevens 
kiezers, benoemen. 

Artikel 63 wordt gelezen: 
De bij de opening der zitting van het stem

bureau fungeerende voorzitter, leden of plaats
vervangende leden, kunnen slechts a.an dat 
stembureau aan de stemming deelnemen. 

Artikel 70 wordt gelezen : 
De burgemeester der gemeente, waar het 

· hoofdstembureau is gevestigd, dra.a.gt zorg, 
· dat stembiljetten tot een met twintig ten 
honderd van het getal der kiesbevoegden ver-
meerderd aant.aJ., tijdig warden in gereedheid 
gebracht en, indien het betreft de verkiezing 
van de leden der Tweede ·Kamer of der Provin
ciale Staten en de kieskring meer da.n eene 
gemeente omvat, in eene, aan het aantal der 
kiezers in iedere gemeente evenredige, hoe
veelheid aan de burgemeesters der gemeenten 
van den kieskring warden toegezonden in een 
verzegeld pak, waarop het aantal der zich 
daarin bevindende biljetten is vermeld. Geen 
andere stembiljetten mogen bij de stemming 
worden gebruikt. 

De kosten van het in gereedheid brengen van 
de stembiljetten warden naar evenredigheid 
va 1 het aantal verstrekte biljetten over de 
gemeenten verdeeld. 

Artikel 72 wordt gelezen : 
Op het stembiljet zijn aan de eene zijde ge

drukt de lijsten van candidaten, waarover 
de stemming moet geschieden, met vermelding 
van haar nummer en gerangschikt in de volg
orde der nummers; aan de keerzijde is gestem
peld de handteekening van den voorzitter van 
het hoofdstembureau. 

De verdere inrichting van het stembiljetwordt 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Aan artikel 74 wordt toegevoegd een lid, 
luidende: 

Ieder die volgens de kiezerslijst bevoegd is 

tot de keuze mede te werken, is verplicht iich 
binnen den voor de stemming .bepaalden tijd 
ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te melden 
bij het stembureau in het voor hem op de 'kie
zerslijst aangewezen stemdistrict, behalve in 
het geval voorzien bij art. 63 of bij het bestaan 
van eene geldige reden van verhindering. 

Artikel 76, laatste lid, wordt gelezen : 
Twee leden van het stembureau houden aan

teekening van het getal der verstrekte biljetten. 
Aan artikel 78 wordt de volgende zinsnede 

toegevoegd : 
. Tevens wordt aanteekening gehouden van 

de namen der kiezers die mochten weigeren 
een stembiljet in ontvangst te nemen. 

Artikel 84, laatste lid, wordt vervangen door 
Je volgende leden : 

De voorzitter van het stembureau zendt on
middellijk op de spoedigste wijze bericht van 
de schorsing der stemming a.an Onzen Com
missaris in de provincie. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de 
verkiezing van de leden van den raad in de 
gemeenten die niet in /itemdistricten zijn ver
deeld. 

Artikel 85, eerste lid, wordt gelezen : 
Onmiddellijk na onderteekening van het in 

het vorige artikel bedoelde proces-verbaal, 
wordt dit met de stembus en de verzegelde 
pakken, door den voorzitter vanhetstembureau, 
zoo hij de burgemeester is, in bewaring genomen 
en anders aan den burgemeester ter bewaring 
overgebracht. Deze levert alles op den dag, 
waarop de stemming wordt hervat, v66r den 
aanvang der stemming, opnieuw aan het stem
bureau in. 

Aan artikel 87 warden toegevoegd een derde 
en een vierde lid, luidende : 

Met afwijking van het bepaa!de in het eerste 
lid, kan het stem bureau tusschen de in artikel 86 
voorgeschreven verzegeling en de opening der 
stembus een tijctruimte laten van ten hoogste 
een uur, mits het stemlokaal niet verlatende en 
de stembus onder zijn toezicht houdende. 

Indien van deze bevoegdheid gebruik is ge
maakt, wordt hiervan en van het voldoen aan 
de daarvcior gestelde voorwaarden aanteekening 
gehouden in het proces-verbaal der stemming. 

Artikel 88 wordt gelezen: 
De voorzitter opentde stembiljetten. Hij deelt, 

na opening van elk biljet, den naam mede van 
den candidaat op wien eene stem is uitgebracht. 

De oudste der andere leden van het stem
bureau ziet bet stembiljet na. De beide overige 

i leden houden aanteekening van iedere uitge
! brachte stem. 
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Artikel 89, tweedo lid, wordt gelezen : 
Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten: 
waarop in geen stemvak het wit stipje zwart 

is gemaakt; 
waarop de namen van andere personen dan 

de candidaten, of waarop andere bijvoegingen 
geplaatst zijn; 

waarop in meer dan een stemvak het wit 
stipje zwart is gemaakt ; 

waarop de aanwijzing van eenen candidaat 
is gesohied op eene andere wijze dan is voor
gesohreven bij artikel 77 ; 

en de stembiljetten, die eene aanduiding van 
den kiezer bevatten ; 

of die niet voorzien zijn van den voorgeschre
ven stempel. 

Artikel 90 wordt gelezen: 
Terstond nadat alle stembiljetten zijn ge

opend en de daarop uitgebrachte stemmen op
genomen, maakt de voorzitter van het stem
bureau ten aanzien van iedere lijst bekend 
zoowel het aantal der op iederen candidaat 
uitgebrachte stemmen als het gezamenlijk 
aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 92 wortl t gelezen : 
Het proces-verbaal der stemming wordt door 

alle leden van het stembureau geteekend 
Het wordt met de verzegeltle pakken, in de 
artikelen 86 en 91 bedoeld, door het jongste lid 
van het stembureau onverwijld naar den voor
zitter van het hoofdstembureau overgebracht. 

Achter artikel 92 wordt ingevoegd : 
Art. 92 a. Het stem bureau deelt binnen twee 

dagen na den dag der stemming aan den bur
gemeester mede de namen van de kiezers 
binnen zijn ressort die zich niet hebben aange
meld overeenkomstig art. 74, tweede lid. 

Artikel 93 wordt gelezen : 
Het hoofdstembureau houdt den volgenden 

dag des namiddags te twee uren eene zitting. 
Is te voorzien, dat de processen-verbaal als

dan nog niet alle naar den zetel van het hoofd
stembureau kunnen zijn overgebracht, dan 
wordt de zitting door Onzen Commissaris in de 
provincie bij een met redenen omkleed besluit 
uiterlijk tot den derden dag op den dag der 
stemming volgenden -dag op door hem te bepa
len uur verdaagd. 

Bij de verkiezing van de leden van den raad 
wordt in de gemeenten welke slechts een stem
district bevatten en in die, door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, na inge, 
wonnen advies der Gedeputeerde Staten, aan
gewezen, de zitting gehouden onmiddellijk na 
afloop van de werkzaamheid, bedoeld in 
artikel 92, eerste zinsnede. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, en 83 
zijn van toepassing. 

Artikel 94 wordt gelezen: 
Het hoofdstembureau stelt in de bij artikel 93 

voorgeschreven zitting ten aanzien van iedere 
lijst vast: 

a. het aantal stemmen op ieder der candi
daten uitgebracht ; 

b. de som van de aantallen stemmen be
doeld onder a. Deze som wordt in deze wet 
stemcijfer genoemd. 

De voorzitter maakt de aldus verkregen uit
komsten bekend. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers 
kunnen bezwaren warden ingebraoht. 

Zij warden in het proces-verbaal der zitting 
opgenomen. 

Artikel 96 wordt gelezen : 
De processen-verbaal der zittingen van het 

hoofdstembureau met de processen-verbaal der 
stembureaux en de overeenkomstig de artikelen 
86 en 91 verzegelde pakken blijven berusten 
onder den voorzitter. 

Hij doet terstond afschrift van de processen
verbaal van de zittingen van het hoofdstem
bureau aanplakken en ter secretarie der ge
meente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
voor een ieder ter inzage nederleggen. 

Na afloop van den tijd waarvoor de ver
kiezing is geschied vernietigthij de processen-ver
baal der stem bureaux en de verzegelde pakken. 

Van deze vernietiging wordt .proces-vcrbaal 
opgemaakt. 

Artikel 97 wordt gelezen: 
Terstond na den afloop van de zitting in 

artikel 93 bedoeld brengt de voorzitter van het 
hoofdstembureau de uitkomsten bedoeld in 
artikel 94, tweede lid, ter kennis van het cen
traal stembureau. 

Artikel 98 worrlt gelezen : 
Terstond na ontvangst van alle uitkom

sten houdt het centraal stembureau eene zitting 
tot het vaststellen van den uitslag der ver
kiezing. 

Achter artikel 98 warden ingevoegd : 
Art. 98 a. Indien in verschillende kieskrin

gen lijsten zijn ingeleverd waarop dezelfde 
candidaten, in gelijk getal en in dezelfde volg
orde gerangschikt, zijn geplaatst, gelden deze 
gelijkluidende lijsten voor de vaststelling van 
den uitslag der verkiezing als eene lijst. 

Het centraal stembureau telt van deze ge
lijkluidende lijsten te zamen de stemcijfers en 
de aantallen op iederen candidaat uitgebrachte 
stemmen. 

Indien een of meer van deze gelijkluidende 
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lijsten deel uitmaken van eene lijstengroep, 
die niet uitsluitend uit gelijkluidende lijsten 
bestaat, zijn de bepalingen van het eerste en 
tweede lid slechts in zooverre van toepassing, 
dat als eene lijst gelden de gelijkluidende lijsten, 
die deel uitmaken van dezelfde groep, en even
eens als eene lijst de gelijkluidende lijsten, die 
niet deel uitmaken van eene groep. 

Art. 98 b. Het centraal stembureau deelt, 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 98 a en 98 d, eerste lid, de som der 
stemcijfers van alle lijsten door het aantal te 
vervullen plaatsen. 

Het aldus verkregen quotient wordt in deze 
wet kiesdeeler genoemd. 

Art. 98 c. Evenzoovele malen als de kies
deeler is begrepen in het stemcijfer eener lijst, 
wordt aan die lijst eene der te vervullen plaatsen 
toegekend. 

Is de som van de uitkomsten, die zijn ver
kregen door deeling van °den kiesdeeler in het 
stemcijfer van ieder der lijsten, kleiner dan het 
aantal der te vervullen plaatsen, dan wordt 
van de nog te vervu.llen plaatsen achtereen
volgens eene toegekend aan die lijsten, wier 
stemcijfers, bij de deeling door den kiesdeeler 
-de grootste overschotten hebben gelaten, bij 
welke toekenning lijsten die geen overschot 
hebben gelaten, worden geacht lijsten te zijn 
met het kleinste overschot. Voor het toe
kennen van deze overblijvende plaatsen komen 
niet in aanmerking lijsten, wier stemcijfer lager 
is dan 50 pCt. van den kiesdeeler. Wanneer 
alle lijsten, die hiervoor in aanmerking komen, 
een der overblijvende plaatsen hebben ontvan
.gen en er nog plaatsen toe te kennen blijven, 
worden deze plaatsen opnieuw toegekend aan 
-de lijsten, die na deeling van het stemcijfer door 
<len kiesdeeler het grootste overschot oplever
den, zoodat aan de lijst met het grootste over
schot het eerst een plaats wordt toegekend en 
zoo achtereenvolgens. Indien nog overblij
vende plaatsen toe te kennen zijn, worden 
deze toegekend aan de lijsten, wier stemcijfer 
lager is dan 50 pCt. van den kiesdeeler, en wel 
met dien verstamle dat het eerst een plaats 
wordt toegekend aan de lijst wier stemcijfer 
na deeling door den kiesdeeler het grootste 
overschot oplevert, en zoo achtereenvolgens ; 
wanneer hierna nog plaatsen toe te kennen zijn 
moeten deze op nieuw aldus worden toege
kend. Indien twee of meer van bovenvermelde 
overschotten gelijk zijn, beslist, zoo noodig, 
het lot. 

Art. 98 d. Ter bepaling van het aantal 
plaatsen toe te kennen aan lijsten ctie tot eene 
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groep zijn verhonden, wordt de groep beschouwd 
als eene lijst, met een stemcijfer gelijk aan de 
som der stemcijfers van de lijsten waaruit zij 
bestaat. 

De verdeeling der aan de groep toegekende 
plaatsen over de 1ijsten, waaruit de groep be
staat, geschiedt op de wijze voorgeschreven in 
de artikelen 98 b en 98 c. 

Art. 98 e. Indien door toepassing der voor
afgaande bepalingen aan eene lijst eene of meer 
plaatsen zouden moeten worden toegekend 
boven het aanta] harer candidaten, en deze 
lijst met eene andere lijst tot eene groep is 
verbonden, gaan die plaats of plaatsen over op 
de andere lijst. 

Is de l~jst met meer dan eene andere lijst ver
bonden, dan worden de plaats of de plaatsen 
toegekend aan eene of meer der verbonden lijs
ten, door voortzetting van de toepassing van 
artikel 98 d, tweede lid. 

Indien de lijst met is verbonden, of aan de 
verbonden lijsten reeds een aantal plaatsen 
gelijk aan dat harer candidaten is toegekend, 
word_en de overblijvende plaats of plaatsen aan 
eene of meer der a:µdere lijsten of lijstengroepen 
toegekend, door voortzetting van de toepassing 
van artikel 98 c, tweede lid. 

Art. 98 /. Ter vervulling van de aan iedere 
lijst toegekende plaatsen zijn gekozen de can
ctidaten der lijst, die het aantal stemmen 
hebben verkregen · gelijk aan den kiesdeeler, 
die is gebezigd tot toekenning van de plaatsen 
aan die lijst, 

Ter bepaling van het aantal stemmen door 
ieder van op eene lijst geplaatste candidaten 
verkregen, ,worden de stemmen, die. boven het 
aan den ldesdeeler gelijk aantal op een candidaat 
der lijst zijn uitgebracht, overgedragen op de 
candidaten dier lijst op wie een aantal stemmen 
kleiner dan de kiesdeeler, of geen stem, is uit
gebracht, in dier voege dat, voor zoover het 
aantal over te dragen stemmen dit toelaat, aan 
ieder van deze candidaten, in de volgorde 
waarin zij op de lijst voorkomen, zoovele van 
deze stemmen worden toegekend als het aantal 
der op hem uitgebracbte stemmen minder be
dr~agt dan de kiesdeeler. 

Art. 98 g. Hebben minder candidaten eener 
lijst dan plaatsen aan die li.1st zijn toegekend 
het aantal stemmen gelijk aan den kiesdeeler 
verkregen, dan zijn, ter vervulling van de over-
blijvende plaatsen, ctiegene van de overige 
candidaten der lijst gekozen die de meeste 
stemmen hebben ve~kregen. 

Heeft geen enkele candidaat eener lijst het 
aantal stemmen gelijk aan den kiesdeeler ver-

35 
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kregen, dan zijn, ter vervulling van de aan die 
lijst toegekende plaatsen, diegenen van de 
candidaten der lijst gekozen die de meeste 

. stemmen hebben verkregen. 
Voor zoover candidaten geene of een gelijk 

aantal stemmen hebben verkregen, bcslist de 
volgorde der lijst. 

Indien dezelfde candidaat op meer dan eene 
lijst het aantal stemmen vereischt om gekozen 
te zijn heefi verkregen, geldt hij als gekozen 
op de ujst die het lot. aanwijst, en wordt voor 
de toepassing vav. dit artikel en van artikel 98 f, 
eerste lid, zijn naa~ op de andere lijsten buiten 
rekening gelaten. De naam van.den candidaat 
die hierdoor op een lijst het aantal stemmen, 
vereischt om gekozen te zijn, verkrijgt, wordt 
op die lijst, voor de toepassing van dit artikel 
en van artikel 98 /, eerate lid, eveneens buiten 
rekening gelaten, indien die candidaat op een 
andere lijst dat aantal stemmen reeds verkre
gen had. 

Art. 98 h. Het centraal stembureau rang
schikt ten aanzien van iedere lijst de daarop 
voorkomende, niet gekozen, candidaten in de 
volgorde van het door ieder van hen verkregen 
aantal stemmen of, voorzoover zij geene of een 
gelijk aantal stemmen hebben verkregen, in de 
volgorde van de lijst. , 

Bij de toepassing van het eerste lid worden 
buiten rekening gelaten de namen van candi
daten, die op eene andere lijst zijn gekozen. 

Art. 98 i. Is bij de vaststelling van den nit
slag der verkiezing een candidaat overleclen, 
dan wordt voor de toepassing der artikelen 
98 /, eerste lid, 98 g en 98 h ·zijn naam bniten 
rekening gelaten. 

Art. 98 f. De voorzitter van het centraal 
stembureau maakt, in de bij artikel 98 voor
geschreven zitting, bekend : den nitslag der 
verkiezing ; de volgorde, vermeld in artikel 98 h;· 
het stemcijfer van iedere lijstengroep en van 
iedere lijst ; het aantal stemmen op ieder van 
de op iedere lijst geplaatste candidaten nitge
bracht, · en de getallen, die bij de toepassing 
van de artikelen 98 b en 98 d, tweede lid, als 
kiesdeeler zijn gebezigd. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, zijn van toepassing. 

Art. 98 k. De vorm en de inrichting der, 
ingevolge de artikelen 84, 91, 94, 98 j, 138, 
142 d, 142 e en 144 a op te maken, processen
verbaal worden vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestnur. 

Art. 98 I, De voorzitter van het centraal 
stemburean zendt onverwijld een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting aan de voor-

zitters der hoofdstem bureaux in de verschillende 
kieskringen. 

Art. 98 m. Het proces-verbaal der zitting 
van het centraal stembnrean voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer wordt ter
stond openbaar gemaakt door plaatsing· in de 
Staatscourant. 

Het blijfi berusten onder den voorzitter. 
Artikel 99 wordt gelezen als volgt : 
Leden der Eerste Kamer kunnen alleen zijn 

Nederlanders, of door de wet als Nederlandsche 
onderdanen erkenden, die niet krachtens on
herroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzmriigheid of zwakheid van vermogens. 
de bcschikking of het beheer over hunn1; 
goed&ren hebben verloren, noch van de ver
kiesbaarheid ontzet zijn, en den ouderdom van 
dertig jaren vervuld hebben. 

De artikelen 100 tot en met 114 vervallen. 
Artikel 115 wordt gelezen als volgt : 
De leden der Eerste Kamer wordcn op d,, 

door de Provinciale Wet bepaalde wijze gt·
kozen door de Provinciale Staten in de volgendo 
verhouding : 

Noordbrabant. 6 Friesland . 4 
Gelderland . 6 Overijssel . 3 
Zuidholland 10 Groningen. 3 
Noordholland. 9 Drenthe. 2 
Zeeland 2 Limburg 3 
Utrecht 2 50 

Artikel 122 wordt gelezen als volgt : 
De tot lid der Eerste Kamer benoemde legt. 

nevens zijn geloofsbrief, aan de Kamer over 
een uittreksel nit de geboorteregisters, bij ge
mis daarvan, eene akte van bekendheid, waaru; t, 
tijd en plaats zijner geboorte blijken, en eem, 
door hem zelven af te geven verklaring, ver
meldende alle openbare betrekkingen die hij, 
bekleedt. 

Artikel 125, eerste lid, word t gelezen als volg1 c 
W anneer een lid der Eerste Kamer ophond L 

Nederlander te zijn of krachterm onberroepe
lijke recHerlijke nitspraak wegens krankzinnig
beid of zwakheid van vermogens, de bescbikking: 
of bet bebeer over zijne goederen beeft verloren 
of van de verkiesbaarbeid ontzet is, hondt bij 
op lid _te zijn. 

.Artikel 126 wordt gelezen als volgt : 
Leden der Tweede Kamer-kunnen alleen zijn, 

Nederlanders, of door de wet als Nederlanclsche 
onderdanen erkenden, die niet krachtens on
berroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, de 
beschikking of bet bebeer over hnnne goedere1L 
bebben verloren, nocb van de verkiesbaarbefrl. 
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· ontzet zijn en den ouderdom van dertig jaren 
vervuld hebben. 

Art. 127 wordt gelezen : 
De leden der Tweede Kamer worden gekozen 

door hen die op de lijst van kiezers voor deze 
Kamer zijn gebracht. 

Artikel 128 vervalt. 
Artikel 129 wordt gelezen: 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden der Tweede Kamer is 
de voorlaatste Dinsdag der maand Mei. 

Alsdan worden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden derden Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

Artikel 130 wordt gelezen: 
In geval van ontbinding der Tweede Kamer 

geschiedt de candidaatstelling voor de ver
kiezing van de leden der nieuwe Kamer binnen 
veertig dagen na de dagteekening van het 
besluit tot ontbinding. 

Artikel 131 'wordt gelezen : 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

bepaalt v66r elke verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer den dag waarop de stemming 
zal, geschieden. 

De stemming geschiedt in alle kieskringen en 
in alle stemdistricten op denzelfden dag. 

De artikelen 132, 133 en 134 vervallen. 
Artikel 135 wordt gelezen : 
De benoemde ontvangt onverwijld van den 

voorzitter van het hoofdstembureau van den 
kieskring waarin de lijst, waarop hij is gekozen, 
is ingeleverd, een afschrift van het proces
verbaal der in artikel 93 voorgeschreven zitting 
van dit bureau en van de processen-verbaal 
der stemming, en van den voorzitter van het 
centraal stembureau een afschrift van het 
proces-verbaal cler in artikel 98 voorgeschreven 
zitting van dit bureau. 

In de gevallen voorzien in de artikelen 138, 
142 d, 142 e en 144 a, ontvangt de benoemde 
tevens een afschrift van het proces-verbaal cler 
zitting van het centraal stembureau waaruit 
zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

Artikel 136 wordt gelezen: 
De benoemde geeft binnen drie dagen na het 

bekomen van de afschriften bewijs van ont
vangst daarvoor af. 

Binnen vier weken na de dagteekening van 
het bewijs van ontvangst van bet afschrift 
van het proces-verbaal der zitting van het 
centraal stembureau waaruit zijne benoeming 
blijkt, geeft hij kennis aan den voorzitter 

van dit bureau, of hij de benoeming aan
neemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisge
ving voorbijgaan, geacht de benoeming Diet 
aan te nemen. 

Artikel 137 vervalt. 
Artikel 138 worclt gelezen : 
Wanneer een benoemde zijne benoeming niet 

aanneemt, worclt door het centraal stembureau; 
in eene zitting te houden binnen veertien dagen 
na de ontvangst door den voorzitter van de in 
artikel 136, tweede lid, bedoelde kennisgeving 
of na het verstriiken van den daarin gestelden 
termijn, in plaats van hem, die de benoeming 
niet heeft aangenomen, benoemd verklaard do 
candidaat, die voorkomt op de lijst waarop hij, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, i~ 
gekozen en die, naar de volgorde vastgestelcJ 
overeenkomstig artikel 98 h, voor benoeming 
in aanmerking komt. Daarbij wordt buiten 
rekening gelaten de naam van den candidaat, 
die is overleden, of die reeds lid der Tweede 
Kamer is. 

Dag en uur der zitting worden vooraf in de 
Staatscourant bekend gemaakt. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, zijn van toepassing. 

De voorzitter van ·het centraal stembureau 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het eerste lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

De artikelen 139 en 140 vervallen. 
Artikel 142, eerste lid, word t gelezen : 
De geloofsbrief moet door den benoemde, 

binnen twee maanden, na ontbiriding binnen 
een maand, na zijne dagteekening, bij de 
Kamer worden ingezonden. De griffier der 
Kamer doet aan den Minister van Binneniand
sche Zaken medecleeling van de ingekomen 
geloofs brieven. 

Achter artikel 142 worden ingevoegd: 
Art. 142 a. De Tweede Kamer gaat niet 

over tot het onderzoek van de geloofsbrieven 
ingezonden door de na periodieke aftreding ol 
ontbinding nieuw inkomende leden, dan nadat 
zijn ingekomen de geloofsbrieven van alle leden, 
of verstreken zijn de termijnen gesteld in 
artikel 142, eerste lid. 

Zij )::,eslist over de toelating niet dan nadat 
alle ingezonden geloofsbrieven zijn onderzocht. 

Art. 142 b. Het onderzoek der geloofsbrie
ven strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten en van de verbinding van lijsten, zooals 
zij door het centraal stembureau zijn openbaar 
gemaakt. 

35* 
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Art. 142 c. Indien de Tweede Kamer besluit 
tot niet toelating van de leden wegens de on
geldigheid van de stemming in een of meer stem
districten, geschiedt binnen veertien dagen, op 

· den· door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen dag, in die districten eene 
nieuwe _stemming en wordt de uitslag der ver
kiezing opnieuw vastgesteld. 

Art. 142 d. Indien de Tweede Kamer be
sluit tot niet toelating van een of meer leden 
wegens de onjuistheid van de vaststelling, door 
het centraal stembureau, van den uitslag der 
verkiezing, stelt dit bureau, in eene zitting 
te houden binnen veertien dagen na de ont
vangst door den voorzitter van de kennisgeving 
in artikel 1_42 f bedoeld, den uitslag, voor zoover 
n~odig, opnieuw vast, met inachtneming van 
, e beslissing der Kamer. 

Artikel 138, tweede, derde en vierde lid, is 
van toepassing. 

Art: 142 e. Indien de Tweede Kamer be
sluit tot ~et toelating van een benoemde op 
grond dat hij niet voldoet aan de vereischten 
voor het lidmaatschap, wordt door het centraal 
stembureau, in eene zitting te houden binnen 
veertien dagen na de ontvangst door den voor
zitter van de kennisgeving in artikel 142 f be
doeld, in de plaats van den niet toegelatene 
benoemd verklaard de candidaat, die voor
komt op de lijst waarop de niet toegelatene 
is gekozen ~n die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 98 h, voor benoeming 
in aanmerking komt. 

Artikel 138, eerste lid, laatste zin en tweede, 
derde· en vierde lid, is van toepassing. 

Art. 142 f. Van de besluiten der Tweede 
Kamer bedoeld in artikel 142 c geeft de 
griffier der Kamer onverwijld kenni~ aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van die bedoeld in de artikelen 142 d en 
142 e aan den voorzitter van het centraal 
stem bureau. 

In artikel 144, eerste lid, vervallen de woor
den : ,,of na zijn verkiezing een bezoldigd 
Staatsambt aanneemt, dat hij niet reeds tijdens 
die verkiezing vervulde,". 

Artikel 144, tweede lid, vervalt. 
Achter artikel 144 worden ingevoegd: 
Art. 144 a. Onverminderd het bepaalde in 

de artikelen 138 en 142 e, doet Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken, wanneer buiten 
periodieke aftreding of ontbinding eene plaats 
in de Tweede Kamer openvalt, binnen veertien 
dagen nadat dit te zijner kennis is gekomen, 
hiervan mededeeling aan den voorzitter van 
het centraal stembureau. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling wordt in eene zitting van het 
centraal stembureau ter vervulling van de 
pla11,ts benoemd verklaard de candidaat, die 
voorkomt op de lijst waarop het uitvallend lid 
is gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 98 h, voor benoeming 

, in aanmerking komt. 
Artikel 138, eerste lid, laatste zm en tweeds 

en derde lid, is van toepassing. 
De voorzitter van het centraal stembureau 

brengt de benoeming ter kennis van den voor
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het tweede lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

Art. 144 b. Indien, in de gevallen voorzien 
in de artikelen 138, 142 e en 144 a, geen can
didaat meer voorkomt _ op de lijst waarop de
gene gekozen is wiens plaats moet worden ver
vuld, en deze lijst met eene andere lijst tot eene 
groep is verbond~n, wordt de op deze laatste 
lijst voorkomende candidaat, ,die, naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig arti
kel 98 h, voor benoeming in aanmerking komt, 
benoemd verklaard. 

Is de lijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 98 e, tweede lid, beslist aan welke van 
de verbonden lijsten de plaats zal worden toe
gekend. De op deze lijst voorkomende can
didaat, die, naar de volgorde vastgesteld over
eenkomstig artikel 98 h, voor benoeming in 
aanmerking komt, wordt benoemd verklaard. 

Artikel 138, eerste lid, laatste zin, is van 
toe passing. 

Art. 144 c. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem die is benoemd ingevolge de 
artikelen 138; 142-d, 142 e, of 144 a, strekt 
zich niet uit tot punten rakende de wettigheid 
der verkiezing van toegelaten leden. 

De artikelen 149 en 150 vervallen. 
Artikel 151 wordt gelezen: 
Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel 51 d 

inlevert, wetende dat zij voorzien_ is van hand
teekeningen van personen, die niet bevoegd zijn 
tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor 
de inlevering geschiedt, terwijl zonder die 
handteekeningen geen voldoend aantal voor 
eene geldige lijst zou overblijven, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of eene geldboete van ten hoogste 
honderd twintig gulden. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij, die weten
de dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de 
verkiezing, eene voordieinlevering bestemde lijst, 
als bedoeld b~i artikel 51 _d, heeft onderteekend. 
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Artikel 15lbis vervalt. 
De artikelen 152 en 153 worden gelezen 

als volgt: 
Art. 152. De kiezer die verzuimt de ver

pjichting opgelegd bij art. 74, tweede lid, 
na te komen, ontvangt binnen veertien dagen 
na den <lag der stemming eene uitnoodiging 
van' den burgemeester zijner woonplaats om 
zich binnen andermaal veertien dagen, naar 
verkiezing schriftelijk of mondeling ten over
staan van den. burgemeester of een door dezen 
aangeweze:ri ambtenaar, te verantwoorden ter 
zake van zijn verzuim. 

Indien de burgemeester oordeelt, dat voor 
het niet nakomen van d~ verplichting opgelegd 
bij art. 74, tweede lid, eene geldige reden is 
aangevoerd, wordt aan de zaak geen verder 
gevolg gegeven. In het omgekeerde geval 
zendt de burgemeester de stukken door aan 
den met de vervolging belasten ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie onder mededeeling 
dat hem van eene geldige reden van verhinde
ring niet is gebleken. 

Art. 153. De kiezer, die niet voldoet aan 
de verplichting opgelegd bij art. 74, tweede lid, 
wordt tenzij den rechter van eene geldige reden 
van verhindering blijkt, gestraft met berisping 
of met geldboete van ten boogste drie 
gulden. 

Indien tijdens bet plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onberroepelijk is 
~eworden, of de deswege opgelegde geldboete 
nijwillig is betaald, wordt geldboete van ten 
hoogste tien gulden opgelegd. 

De uitspraak is aan hooger beroep noch 
cassatie onderworpen. 

Indien de straf van berisping wordt opge
legd aan een afwezig gebleven beklaagde, 
wordt eene schriftelijke vermaning van den 
Kantonrechter om aan de verplichting opgelegd 
bij art. 74, tweede lid, in het vervolg te vol
doen, aan den• veroordeelde van wege bet open
baar ministerie beteekend op de wijze, voorge
schreven bij art. 144 van bet Wetboek van 
Strafvordering. 

Artikel 157 wordt gelezen als volgt: 
De in artikel 151 bedoelde strafbare feiten 

worden als IIUSdrijven, die in de artikelen 153, 
154, 155 en 156 bedoeld, warden als over
tredingen besc!iouwd. 

Artikel 158 vervalt. 
Achter artikel 165 wordt ingevoegd: 
Art. 166. De tekst van de Kieswet wordt 

op Onzen last ·in het Staatsblad geplaatst in 

eene doorloopend genummerde reeks van 
artikelen met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhalingen daarin van artikelen of 
gedeelten van artikelen. 

§ 3. Artikel VIII der Aclditionnele Artike
len der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking, van bovenstuand artikel II, 
worclen in de Provincial\! Wet, totdat de wet 
daaromtrent nader zal hebben beschikt, de 
volgende verancleringen gebracht: 

Artikel 3 wordt gelezen: 
De leden der Staten warden gekozen door 

hen, die volgens de in artikel 8 der Kieswet be
doelde lijst daartoe bevoegd zijn. 

Artikel 4 verv:alt. 
Artikel 5 wordt gelezen : · 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden der Staten is de laatste 
Dinsdag der maand Februari. 

Alsdan warden canclidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden eersten Dinsdag van Juli moeten af
treden. 

Artikel 6 vervalt. 
Artikel 7 wordt gelezen: 
Gedeputeerde Staten bepalen v66r elke ver

kiezing van de leden der Staten den dag waar
op de stemming zal geschieden_ 

De stemIIUng geschied t in alle kieskringen 
en in all~ stemdistricten op denzelfden dag. 

Artikel 8 wordt gelezen : 
In afwijking van bet bepaalde in artikel 51 f 

cler Kieswet, mogen op dezelfde lijst ten 'hoogste 
twintig candidaten warden geplaatst. 

De artikelen Sbis, 9, 9bis en 9ter ver
vallen. 

Artikel 10 wordt gelezen : 
De benoemde ontvangt onverwijld van den 

voorzitter van het hoofdstembureau van den 
kieskring waarin de . lijst, waarop hij is ge
kozen, is ingeleverd, een afschrift van het 
proces-verbaal der in artikel 93 der Kieswet 
voorgeschreven zitting van dit bureau en van 
de processen-verbaal der stemming. 

Hij ontvangt onverwijld van den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in ar
tikel 51 c, eerste lid, der Kieswet, een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting waarin de 
uitslag der verkiezing is vastgesteld en, in de 
gevallen bedoeld in de artikelen 11 a, 11 b, 70 c 
en 70 d, tevens een afschrift van bet proces. 
verbaal waaruit zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

Artikel 11 wordt gelezen : 
De benoemde geeft binnen drie dagen na 
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het bekomen van de afschriften bewijs van 
ontvangst daarvoor af. 

Binnen vier weken na de dagteekening van 
het bewijs van ontvangst van het afschrift 
van bet in artikel 10, tweede lid, genoemde 
proces-verbaal waaruit ·zijne benoeming blijkt, 
gee-ft hij kennis aan den voorzitter van het 
daarin bedoeld hoofdstembure~u, of hij de be
noeming aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

Achter artikel 11 worden ingevoegd : 
Art. 11 a. Wanneer een benoemde zijne be

noeming niet aanneemt, wordt door het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 51 c, eerste 
lid, der Kieswet, in eene zitting te houden 
binnen veertien dagen na de ontvangst door 
den voorzitter van de in artikel 11, tweede lid, 
bedoelde kennisgeving of na het verstrijken van 
den daarin gestelden termijn, in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, be
noemd verklaard de candidaat, die voorkomt 
op de ~ijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen en die, naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
98 h der Kieswet, voor benoeming in aanmer
king komt. Daarbij wordt buiten rekening 
gelaten de naam van den candidaat, die is 
overleden, of die reeds lid der Staten is. 

Artikel 53 a, tweede lid, en artikel 138, 
derde en viercle lid, cler Kieswet zijn van toe
passing. 

Art. 11 b. Onverminderd het bepaalde in 
het vorige artikel en in artikel 70 d, cloen de 
Gedeputeerde Staten, wanneer buiten perio
dieke aftreding eene plaats in de Staten open
valt, binnen veertien dagen nadat dit te hunner 
kennis is gekomen, hiervan mededeeling aan 
den voorzitter van het hoofdstembureau aan
gewezen in artikel · 51 c, eerste lid, der Kies
wet. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling wordt in eene zitting van het 
hoofdstembureau ter vervulling van de plaats 
benoemcl verklaard de candidaat, die voorkomt 
op de lijst, waarop het uitvallend lid is gekozen, 
en die, naar de volgorcle vastgesteld overeen
komstig artikel 98 h der Kieswet, voor be
noeming in aanmerking komt. 

Artikel 11 a, eernte lid, laatste zin, dezer wet 
en de artikelen 53 a, tweede lid, en 138, derde 
lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

De voorzitter van het hoofdstemburea,u, aan
gewezen in artikel 51 c, eerste lid, der Kieswet, 
brengt de benoeming ter kennis van den voor-

zitter van het hoofdstembureau van den k.ies
kring in welken de in het tweede lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

De artikelen 12, 13 en 14 vervallen. 
Artikel 15, tweede lid, wordt gelezen: _ 
De geloofsbrief moet door den benoemde 

binnen twee maa.nden na zijne dagteekening 
bij de Staten warden ingezonden. 

Artikel 17, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Leden der Staten kunnen alleel_l zijn ingezete
nen der provincie, die Nederlander of door de 
wet als Nederlandsch onderdaan erkend zijn, 
niet krachtens onherroepelijke rechterlijke uit
spraak wegens krankzinnigheid o{ zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, noch van 
de verkiesbaarheid ontzet zijn en den ouderclom 
van vijf en twintig jaren vervuld hebben. 

Artikel 20, tweede lid, wordt gelezen : 
Wanneer personen, zich in dien graad be

staande, te gelijker tijd zijn gekozen, wordt de 
oudste in jaren voor benoemde gehouden. 

Artikel 23, tweede lid, vervalt. 
Het opschrift van § 3 van het tweede hoofd-

stuk wordt gelezen : 
Van de aftreding van de leden der Staten. 
Artikel 24 wordt gelezen : 
De leden der Staten treden te gelijk af met 

den eersten Dinsdag der maand Juli. 
De aftredenden zijn dadelijk herk.iesbaar. 
Artikel 25 vervalt. 
Artikel 26 wordt gelezen : 
Die ter vervulling eener· tusschentijds open

gevallen plaats tot lid d er Staten gekozen is, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
,viens plaats hij is gekozen, moest aftreden. 

In artikel 59, eerste lid, wordt, in plaats van 
,,zes jaren", gelezen: ,,vier jaren". 

Het tweede lid wordt gelezen : Zij treden 
te gelijk af m~t den eersten Dinsdag der 
maand Juli. 

Artikel 60 vervalt. 
Artikel 70 wordt gelezen: 
De vergadering onderzoekt de geloofsbrieven 

der nieuw inkomende leden en beslist de ge
schillen, welke aangaande die _ geloofsbrieven 
of de verkiezing zelve oprijzen. 

Zij gaat niet over tot het onderzoek van de 
geloofsbrieven, ingezonden door de na perio
dieke aftreding nieuw inkomende leden, da~ 
nadat zijn ingekomen de geloofsbrieven van 
alle leden, of verstreken is de termijn, gesteld 
in arti!J:el 15, tweecle lid. Zij beslist over de 
toelating niet clan nadat alle ingezond~n ge
loofs brieven zijn onderzocht. 
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Achter artikel 70 warden ingevoegd : 
Art. 70 a. Het onderzoek der geloofsbrieven 

strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten van candidaten en van de verbinding 
van lijsten, zooals zij door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, eerste lid, der 
Kieswet, zijn openbaar gemaakt. 

Art. 70 b. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van de kden wegens de on
geldigheid van de stemming in een of meer 
stemdistricten, geschiedt binnen 14 dagen, op 
den dom: de Gedeputeerde Staten te bepalen 
dag, in die districten eene nieuwe stemming 
en wordt de uitslag der verkiezing opnieuw 
vastgesteld. 

A tt. 70 c. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van een of meer leden, wegens 
<le onjuistheid van de vaststelling van den 
uitslag der verkiezing door het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 51 c, eerste lid, 
der Kieswet, stelt dit bureau, in eene zitting 
te houden binnen vee1tien dagen na de ont
vangst door den voorzitter van de kennisgeving 
in ar tikel 70 g bedoeld, den uitslag, voor zoover 
noodig, opnieuw vast, met inachtneming van 
<le beslissing der vergadering. 

Artikel 53 a, tweede lid, en artikel 138, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepas
sing. 

Art. 70 d. Indien de vergadering besluit 
tot niet toelating van een benoemde, op grand 
dat hij niet voldoet aan de vereischten voor het 
lidmaatschap, of op grand van artikel 20, wordt 
door het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 51 c,' eerate lid, der Kieswet, in eene 
zitting te houden binnen veertien dagen na de 
ontvangst door den voorzitter van de kennis
geving in artikel 70 g bedoeld, in plaats van 
den niet toegelatene benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt op de lijst waarop de 
niet toegelatene is gekozen, en die, naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 
98 h der Kieswet, voor benoeming in aanmer
king komt. 

Art1kel 11 a, eerste lid, laatste zin, dezer 
wet en de artikelen 53 a, tweede lid, en 138, 
derde en vierde lid, der Kieswet zijn van toe
passing. 

Art. 70 e. Indien, in de gevallen voorzieu 
in de artikelen 11 a, 11 b, en 70 d, geen can
didaat ineer voorkomt op de lijst waarop de
gene is gekozen wiens plaats moet warden ver
vuld, en deze lijst met eene andere lijst tot 
eene groep is verbonden, wordt de op deze 
laatste lijst voorkomende candidaat, die, naar 
de volgorde vastgesteld overeenkomstig ar-

tikel 98 h der Kieswet, voor benoellllng in aan
merking komt, · benoemd verklaard. 

Is de lijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
ar tikel 98 e, tweede lid, der Kieswet, beslist 
aan welh.e van de verbonden lijsten de plaats 
zal warden toegekend. De op deze lijst voor
komende candidaat, die, naar de' volgorde vast
gesteld overeenkomstig artikel 98 h der Kieswet, 
voor benoeming in aanmerking komt, wordt 
benoemd verklaard. · 

Artikel 11 a, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

Art. 70 f. De vorm en de inrichting der, 
ngevolge de artikelen 11 a, llb, 70 c en 70 d 

op te maken, processen-verbaal warden vast
gesteld bij algemeenen maatregel van be
stllur. 

Art. 70 g. Van de besluiten der Staten· be
doeld in de artikelen 70 c en 70 d geeft de griffier 
der Staten onverwijld kennis aan den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in arti
kel 51 c, eerste lid, der Kieswet. 

Art. 70 h. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem, die is benoemd ingevolge de 
9' .. ~ikelen 11 a, 11 b, 70 c, of 70 d, strekt zich 
niet uit tot panten rakende de wettigheid der 
verkiezing van toegelaten leden. 

Aan artikel 73 wordt toegevoegd een derde 
lid, luidende : 

Het eerate lid is niet van toepassing bij de 
beslissing over de toelating van de na periodieke 
aftreding nieuw inkomende leden. 

Achter artikel 182 wordt ingevoegd : 
Art. 183. Op Onzen last wordt de tekst van 

de artikelen der Provinciale wet, die verwijzen 
naar artikelen of gedeelten van artikelen 
der Kieswet, in overeenstemming gebracht, 
voor zooveel die verwijzingen betreft, met den 
ingevolge art. 166 ·der Kieswet bekend te 
maken tekst dier wet, en in het Staatsblad 
geplaatst. 

De wet van 5 November 1852, Staatsblad 
no. 197, gewijzigei bij de wet van 28 April 1897, 
Staatsblad n°. 111, houdende regeling van de 
verdeeling der provincien in kiesdistricten, enz., 
wordt ingetrokken. 

§ 4. Artikel IX der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking van bovenstaand artikel II, 
warden in de Gemeentewet, · totdat de wet 
daaromtrent nader zal hebben beschikt, de vol
gende veranderingen gebracht: 

Artikel 5 wordt gelezen : 
De leden van den raad warden gekozen door 

hen, die volgens de in artikel 8 cler Kieswet 
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bedoelde lijst tot het kiezen van leden van den 
raad bevoegd zijn. 

Artikel 6 vervalt. 
Artikel 7 wordt gelezen: 
De gewone tijd ter candidaatstelling voor 

de verkiezing van de leden van den raad is 
de tweede Dinsdag der ·maand April. 
- Alsclan worden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden eersten Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

Artikel 8 vervalt. 
Artikel 9 wordt gelezen : 
Burgemeester en Wethouders bepalen voor 

elke verkiezing van de leden van clen raad den 
dag waarop zoo noodig de stemming zal ge
schieden. 

De stemming geschieclt in alle stemdistricten 
op denzelfden dag. 

Artikel 10 wordt gelezen: 
In afwijking van het bepaalde in artikel 51 d 

cler Kieswet, wordt in gemeenten, waarin het 
aantal kiezers voor den gemeenteraad volgens 
de kiezerslijst minder dan 1250 bedraagt, de 
onclerteekening vereischt van ten minste 1/ 50 

gedeelte van het aantal dier kiezers. 
Is het aantal dier kiezers minder dan 150, 

dan worclt de onderteekening van ten minste 
drie kiezers vereischt. 

Achter artikel 10 worden ingevoegd: 
Art. 10 a. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 51 / der Kieswet, mogen op eene lijst 
ten hoogste vijf candidaten meer worden ge
plaatst dan het aantal te vervullen plaatsen 
bedraagt. Indien de gemeente in kieskringen 
is verdeeld, mogen op elke lijst ten hoogste vijf 
candidaten meer worden geplaatst dan een 
derde gedeelte van het aantal te vervullen 
plaatsen bedraagt. 

Art. 10 b. Inclien op de lijsten evenveel 
candidaten voorkomen als plaatsen te ver
vullen zijn, verklaart het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid der 
Kieswet, alle candidaten benoemd, zoodra de 
termijn van beroep tegen de beslissing van dit 
bureau over de gelcligheicl der lijsten en over 
de handhaving van de daarop voorkomende 
canclidaten is verstreken, of, in geval van be
roep, . zoodra cle beslissing van Gedeputeerde 
Staten aan het bureau is medegedeeld. 

Is slechts eene lijst ingeleverd en komen 
daarop meer candidaten voor clan plaatsen te 
vervullen zijn, dan verklaart het hoofdstembu
reau, aangewezen in artikel 51 c, tweecle lid, 
der Kieswet, zoodra de in het eerste lid bedoelde 
termijn is verstreken, of de daar bedoelde be-

slissing aan dit bureau is medegedeeld, zoo
vele van de candidaten benoemd, in de volg
orde waarin zij op de lijst voorkomen, als 
plaatsen te vervullen zijn. · 

Het hoofdstembureau, aangewezen in . arti
kel 51 c,,tweede lid, der Kieswet, maakt van een 
en ander onmiddellijk proces-verbaal op, dat 
ter secretarie der gemeente voor een ieder 
ter · inzage word t nedergelegd, in afschrift 
woidt aangepla:kt en tegen betaling der kosten 
verkrijgbaar gesteld. 

Art. 10 c. Indien geene lijsten van candi
daten zijn ingeleverd, of op de ingeleverde lijs
ten niet zoovele candidaten voorkomen als 
plaatsen te vervullen zijn, verklaart' de voor
zitter van het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet, zoodra 
de tijd, bepaald in artikel 51 d, eerste lid, der 
Kieswet, is verstreken, dat niemand is be
noemd. 

De voorzitter maakt hiervan onmiddellijk 
proces-verbaal op, dat ter secretarie van de 
gemeente voor een ieder ter inzage wordt 
nedergelegd, in afschrift wordt aangeplakt 
en tegen betaling der kosten verkrijgbaar ge
steld. 

Binnen veertien dagen na de dagteekening 
van het proces-verbaal heeft, op den door 
Burgemeester en Wethouders te bepalen, aan 
Gedeputeerde Staten mede te deelen, dag, op
nieuw de candidaatstelling plaats. 

Art. 10 d. Indien, tengevolge van het on
geldig verklaren van lijsten, of het daarvan 
schrappen van candidaten, geen geldige lijst 
overblijft., of op de geldige lijsten te zamen 
minder candidaten voorkomen clan plaatsen te 
vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, zoodra . de termijn vermeld in 
artikel 10 b, eerste lid, is verstreken, of de daar 
becioelde beslissing van Gedeputeerde Staten 
aan dit bureau is medegedeeld, dat niemand is 
benoemd. 

Artikel 10 b, derde lid, en artikel 10 c, laatste 
lid, zijn van toepassing. 

De artikelen lObis, 11, llbis en llter ver
vallen. 

Artikel 12 wordt gelezen : 
Betreft het de verkiezing van leden van den 

raad van eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, clan ontvangt de benoemde onver
wijld van den voorzitter van het hoofdstem-. 
bureau, aangewezen in art. 51 c, tweede lid, 
der Kieswet, een afschrift van het proces
verbaal der zitting, waarin de uitslag der ver
kiezing is vastgesteld en, in de gevallen bedoeld 
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in de artikelen 16 a, 18 a, 38 a en 38 b, ·tevens 
een afschrift van het proces-verbaal waaruit 
zijne benoeming blijkt. 

In geval van stemming ontvangt hij tevens 
onverwijld van den voorzitter van het hoofd-, 
stembureau van den kieskring waarin de lijst, 
waarop hij is gekozen, is ingeleverd, een af
schrift van het proces-verbaal der in artikel 93 
der Kieswet voorgeschreven zitting van dat 
bureau en van de processen-verbaal der stem
ming. 

Betreft het de verkiezing van leden van den· 
raad van eene gemeente, die niet.in kieskringen 
is verdeeld, dan ontvangt de benoemde onver
wijld van den voorzitter van het hoofdstembu
reau een afschrift van het proces-verbaal der 
zitting, waarin de uitslag der verkiezing is vast
gesteld, en, in geval van stemming, ·afschriften 
van de daarvan opgemaakte processen-verbaal; 
in de gevallen bedoeld in de artikelen 16 a, 18 a, 
38 a en 38 b, ontvangt hij tevens een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting van het 
hoofdstembureau waaruit zijne benoeming 
blijkt. 

De afschriften· strekken · den benoemde tot 
geloofs brief. 

De artikelen l 3bis, 14 en 15 vervallen. 
Artikel 16 wordt gelezen : 
Burgemeester en Wethouders zorgen, dat 

Gedeputeerde Staten· van de in artikel 12 be
doelde • processen-verbaal, binnen acht dagen 
na de dagteekening daarvan, afschrift beko
men en geven hun kennis van het al. of niet 
aannemen der benoeming door een benoemde. 

Achter artikel 16 wordt ingevoegd : 
Art .. 16 a. Wanneer een benoemde zijne 

be11oeming niet aanneemt, wordt door het 
hoofdstembureau, aangewezen in .artikel 51 c, 
tweede lid, der Kieswet, in eene zitting, te hou
den binnen veertien dagen na de ontvangst 
door Burgemeester en Wethouders van. de in 
artikel 13 bedoelde kennisgeving of na het 
verstrijken van den in dit artikel gestelden 
termijn van vier weken, in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, be
noemd verklaard de candidaat; die voorkomt
op de lijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen, en die voor be
noeming in aanmerking komt, hetzij naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 98 k 
der Kieswet, hetzij, in het geval voorzien in 
artikel 10 b, tweede lid, naar de volgorde der 
candidaten op de lijst. Daarbij wordt buiten 
-rekening gelaten de naam van den candidaat, 
die is overleden, of die reeds lid van den 
raad is. 

Dag eri uur van de zitting w_orden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toepassing. 

Artikel 17, tweede lid, wordt gelezen : 
De geloofsbrief moet door den benoemde 

binnen twee maanden na zijne dagteekening 
bij den raad worden irigezonden. 

Achter artikel 18 wordt ingevoegd: 
Art. 18 a. Onverminderd het bepaalde in 

de artikelen 16 a en 38 b, wordt, wanneer buiten 
·periodieke aftreding eene plaats in den raad 
openvalt, behoudens het bepaalde in de artike
len 25, laatste lid en 26, vijfde lid; binnen 
veertien dagen nadat dit ter kennis is gekomen 
van den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, in eene zitting van d1t bureau ter 
vervulling van de plaats benoemd verklaard de 
candidaat, die voorkomt · op de lijst, waarop 
het uitvallend lid is gekozen, en die voor be
noeming in aanmerking komt, hetzij naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 98k 
der Kieswet, hetzij, in het geval voorzien in 
artikel 10 b, tweede _lid, naar de volgorde der · 
candidaten op de lijst. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

Artikel I 6 a, eerste lid, laatste zin, dezer 
wet en de artikelen 82, eerste- en tweede lid, 
83 en 94, derde en. vierde lid, der Kreswet zijn 
van toepassing. 

Artikel 19, eerste lid, word t gelezen als 
volgt: 

Leden van den raad kunnen alleen zijn de 
ingezetenen der gemeente, die Nederlander of 
door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend 
zijn, niet krachtens onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak, wegens krankzinnigheid of zwakheid 
van vermogens, de beschikking of het be]leer 
over hunne goederen hebben verloren, noch 
van de verkiesbaarheid ontzet zijn, en den 
ouderdom van drie en twintig jaren· vervuld 
hebben. 

Artikel 25 wordt gelezen: 
Een lid van den raad, een der in artikel 19 

·vermelde vereischten verliezende, of eene der 
in artikel 23 uitgesloten betrekkingen aan
nemende, houdt op lid te zijn. Hij geeft 
hiervan kennis aan den raad, met vermelding 
der reden. 

Indien de in de eerste zinsnede bedoelde 
kennisgeving niet is gedaan, en Burgemeester 
en Wethouders evenwel van oordeel zijn dat 
een der aldaar omschreven gevallen zich 
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voordoet, waarscbuwen zij den belangheb
bende. 

Het staat dezen vrij, de zaak binnen acht 
dagen daarna aan den raad te onderwerpen. 
Op 's raads beslissing zijn dan de artikelen 
33-37 van toepassing. 

De voorziening, overeenkomstig artikel 18 a, 
in de opengevallen plaats geschiedt binnen 
veertien dagen nadat de tepnijn gesteld in het 
vorig lid is verstreken, of, is de zaak aan den 
raad onderworpen, binnen eene maand nadat 
de eindmtspraak ter kennis is gekomen van den 
voorzitter van het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet. 

In artikel 26 wordt na-het vierde lid eennieuw 
lid ingevoegd, luidende: 

De voorziening overeenkomstig artikel 18 a, 
in de plaats van hem die van het lid.maatschap 
is vervalien verklaard, geschiedt binnen eene 
maand nadat de einduitspraak ter kennis is ge
komen van den voorzitter van het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, 
der Kieswet. 

Artikel 27 wordt gelezen : 
De leden van den raad hebben zitting ge

durende vier jaren. 
Zij treden om de vier jaren met den eersten 

Dinsdag van September te gelijk af. 
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 
De artikelen 28, 29 en 29bis vervallen. 
Artikel 30 wordt gelezen : 
Die, ter vervulling eener, buiten periodieke 

a~reding opengevallen, plaats, tot lid van den 
raad verkozen is, treedt af op het tijdstip waarop 
degeen, in wiens plaats hij is verkozen, moest 
aft red en. 

Artikel 30bis wordt gelezen: 
Indien vermeerdering van het aantal raads

leden noodig is, worden de open plaatsen bij de 
eerstvolgende, volgens artikel 7 te houden, 
verkiezing vervuld. 

lndien vermindering van het aantal raads
leden noodig is, treed t deze eerst in, wanneer 
door overlijden of bedanken eene plaats open
valt. 

Artikel 31 wordt gelezen : 
De raad onderzoekt de geloofsbrieven der 

nieuw inkomende leden en beslist de geschillen, 
welke aangaande die geloofsbrieven, of de ver
kiezing zelve oprijzen. 

Het onderzoek der geloofsbrieven strekt zich 
niet uit tot de ge!digheid van de lijsten van 

'candidaten en van de verbinding van lijsten, 
zooals zij door het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 51 c, tweede lid, der Kieswet, 
zijn openbaar gemaakt. 

De raad gaat niet over tot het onclerzoek van 
de geloofsbrieven, ingezonclen door de na 
perioclieke aftreding nieuw inkomende !eden, 
dan nadat zijn ingekomen de geloofsbrieven 
van al deze leden, of veratreken is de _termijn 
gesteld m artikel 17, tweede lid. Hij beslist 
over de toelating niet clan nadat alle ingezonden 
geloofsbrieven zijn onclerzocht. 

Van eJ!re genomen beslissing wordt terstoncl 
kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten en 
aan den benoemde. 

De niet toegelatene wordt met de redenen 
van 's raads beslissing bekend gemaakt. 

Artik"ll 32 vervalt. 
A1-tikel 38 wordt gelezen: 
Indien de !eden niet worden toege!aten 

wegens de ongeldigheid van de stemming in 
een of meer stemdistricten, geschiedt, binnen 
eene maand nadat de einduitspraak ter kennis 
is gekomen van Burgemeester en Wetbouders, 
op een door hen te bepalen en aan Gedeputeerde 
Staten mede te deelen dag, in die districten 
eene nieuwe stemming en wordt a.e uitslag der 
verkiezing opnieuw vastgesteld. 

Achter artikel 38 worden ingevoegd : 
Art. 38 a. Indien een of meer leden niet 

worden toegelaten, wegens de onjuistbeid van 
de vaststelling door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, van den uitslag der verkiezing, stelt 
dit bureau in eene zitting te houden. binnen 
eene maand nadat de einduitspraak ter kennis 
van d(ln voorzitter is gekomen, den uitslag, 
voor zoover noodig, opnieuw vast, met inacht
neming van die uitspraak. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toe passing. 

Art. 38 b. Indien een benoemde niet wordt 
toegelaten, op grond dat hij niet voldoet aan de 
vereischten voor het lidmaatschap of op grond 
van artikel 22, wordt door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 51 c, tweede lid, der 
Kieswet, in eene zitting, te houden binnen 
eene maand nadat de einduitspraak ter kennis 
van den voorzitter is gekomen, in de plaats 
van den niet-toegelatene benoemd verklaard de 
oandidaat, die voorkomt op de lijst, waarop de 
niet-toegelatene is gekozen en die voor benoe
ming in aanmerking komt, hetzij naar de volg
orde vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h der 
Kieswet, hetzij, in het geval voorzien in artikel 
10 b, tweede lid, naar de volgorde der canqida
ten op de lijst. 
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Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

Artikel 16 a, eerste lid, laatste zin, dezer wet 
en de artikelen 82, eerste en tweede lid, 83 en 
94, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toepassing. 

Art. 38 c. Indien, in de gevallen voorzien 
in de artikelen 16 a, 18 a en 38 b, geen candidaat 
meer voorkomt op de lijst, waarop degene is 
gekozen wiens plaats moet worden vervuld, 
en dezdijst met eene andere lijst tot eene groep 
is verbonden, wordt de op deze laatste lijst 
voorkomende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
benoemd verklaard. 

Is de lijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 98 e, tweede lid, der Kieswet, beslist, 
aan welke van de verbonden lijsten de plaats 
zal worden toegekend. De op deze lijst voor
komende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 98 h der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
wordt benoemd verklaard. 

Artikel 16 a, eerste· lid, laatste zin, is van 
toepassing, 

Art. 38 d. De vorm en de inrichting der, 
ingevolge de artikelen 10 b, 10 c, 10 d, 16 a, 18 a, 
38 a en 38 b op te maken, processen-verbaal 
worden vastgesteld ·bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Art .. 38 e. Het onderzoek van den geloofs
brief van hem, die is benoemd ingevolge de 
artikelen 16 a, 18 a, 38 a, of 38 b, strekt zich 
niet nit tot punten rakende de wettigheid der 
verkiezing van toegelaten leden. · 

Aan artikel 46 wordt toegevoegd een derde 
lid, luidende : 

Het eerste lid is niet van toepassing bij de 
beslissing over de toelating van de na periodieke 
a±treding nieuw inkomende leaen. 

In artikel 80, eerste lid, wordt, in plaats van 
,,zes jaren", gelezen: ,,vier jaren". 
Het tweede lid wordt gelezen : 

,,Zij treden te gelijk af met den.eersten Dins
dag der maand September." 

Artikel 81 vervalt. 
Aan artikel 294 wordt toegevoegdeen tweede 

lid, luidende : 
Op · Onzen last wordt· de tekst van de 

artikelen der Gemeentewet, die verwijzen 
naar artikelen of gedeelten van artikelen der 
Kieswet, in overeenstemming gebracht, voor 
zooveel die verwijzingen betreft, met den 
ingevolge art. 166 der Kieswet bekend te 

maken tekst dier' wet, en in het. Staatsblad 
geplaatst. 

Met afwijking van bovenstaand artikel II 
worden in de wet van 31 December 1913 
(Staatsblad n°. 469), tot toevoeging van de 
tecreinen langs den Nieuwen Waterweg en het 
Scheur, thans deel uitmakende van de ge
meenten 's Gravenzande en Naaldwijk, aan 
de gemeente Rotterdam, totdat de wet daarom
trent nader zal hebben beschikt, de volgende 
veranderingen gebracht : 

De artikelen 4, 5, 8, 9, 11, derde lid, en 17. 
vervallen. · 

§ 5. Artikel X der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt : 

' Na afkondiging van de wetten, houdende 
veranderingen in de Grondwet, heeft eene her
ziening plaats van de kiezerslijsten overeen
komstig de Kieswet, gelijk zij bij artikel VII 
is gewijzigd. 

Voor de herziening van de kiezerslijsten. 
worden de termijnen, genoemd in artikel 2, S, 
derde (thans tweede) lid, 22i en 24 dier wet, 
gesteld op den 2lsten dag na de bedoelde af
kondiging: De kiezerslijsten worden vastge
steld uiterlijk op den 49sten en definitief van 
kracht op den 103den dag na die afkondi-
ging. · 

De terni.ijnen in de artikelen 28, tweede en· 
derde lid, 29, 30, 31 en 33 der Kieswet gesteld, 
worden berekend alsof de dag der vaststelling 
was 22 Maart. 

De eerstvolgende berziening van de kiezen;
lijsten heeft plaats in 1919. 
· De in artikel 131 der Gemeentewet bedoelde 
verkiezing blijft geschieden volgens de bepa.
lingen welke gelden op den dag der in den 
aanhef bedoelde afkondiging, maar volgens 
de· kiezerslijsten zooals deze nieuw worden 
vastgesteld. 

§ 6. Artikel XI der Additionnele artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt: 

De verkiezingen voor de nieuwe Tweede 
Kamer der Staten-Generaal hebben plaats 
binnen een jaar na die afkondiging. 

§ 7. Artikel XII der Additionnele Artikelen 
der Grondwet wordt gelezen als volgt : 

De Provinoiale Staten en de gemeenteraden 
blijven, zooals zij op het ·tijdstip der afkondi
ging van de wetten houdende veranderingen 
in de Grondwet, zijn samengesteld, bestaan, de 
Provinoiale Staten tot den eersten Dinsdag van 
Juli 1919, de gerneenteraden tot den eersten 
Dinsdag van September van datzelfde jaar. 
Op genoemde dagen worden zij ontbonden. 
Zijn v66r die dagen verkiezJngen noodig ter 
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vervulling van plaatsen die door ontslag, 
overlijden of om eene andere reden openvallen, 
dan geschiedeii deze, met inbegrip van het 
onderzoek van de geloofsbrieven,_ volgens de 
op den <lag der genoemde afkondiging bestaande 
kiezerslijsten en geldende bepalingen. 

§ 8. Aan de Additionnele Artikelen der 
Grondwet wordt toegevoegd : 

Art. XIII. Binnen drie jaren na de afkondi
ging van de wetten, houdende veranderingen 
in de Grondwet, worden door den Koning 
de noodige wetsvoorstellen voorgedragen, ter 
uitvoering van het aangaande het algemeen 
vormend lager onderwijs bepaalde in ·artikel 
192, vierde, vijfde, zesde en zevende lid den 
Grondwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage, den 29sten No

vember 1917. 
WILHEUIINA. 

De 11!l iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De .Minister van Jiistitie, B. ORT. 

De M iniste1· van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De 1rlin. van },Iartne, J. J. RAMBONNET. 

De 111 in. van Financien, TREUB. 

De Min. van Oorlog, DE JONGE. 

De Min. van Waterstaat, C. LELY. 

De Min. van Landboiiw, Nfjverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Min. van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1917.) 

'l'ABEL A. Bedoeld in artilcel 51 der Kieswet. 

II 

III 

Gebied waarover de 
kieskring zich uit

strekt. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen I,II,IV, Ven VI 
vandeprov.Noordbra
bant, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen III, VII; VIII 
en IX van de prov. 
Noordbrabant, vol
gens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen I-V van de 
prov. Gelderland, vol
gens tabel B. 

Gemeente 
waar het 

hoofdstembri
reau is ge

vestigd. 

's Herto
genboseh. 

Tilburg. 

Arnhem. 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
XIII 
XIV 
xv 

XVI 
XVII 

XVIII 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen VI-X van 
de prov. Gelderland, 
volgens tabel B. 

De gemeente Rot
terdam (zonder Hoek 
van Holland). 

De gemeente 's Gra
venhage. 

De gemeenten, be
hoorende tot ·de kies
kringen III en IV van 
de prov. Zuidholland, 
volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen V, VI en VII 
van de prov. Zuidhol
land, volgens tabel B. 

De gemeente Am
sterdam. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen II, III en IV 
van de prov. Noordhol
land, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen V, VI en VII 
vandeprov.Noordhol
land, volgens tabel B. 

De prov. Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 
Overijssel. 
Groningen. 
Drenthe. 
Limburg. 

Nijmegen. 

Rotterdam. 

's Graven
hage. 

Leiden. 

Dordrecht. 

Amsterdam. 

Den Helder. 

Haarlem. 

Middelburg. 
Utrecht. 
Leeuwarden. 
Zwolle. 
Groningen. 
Assen. 
Maastricht. 

'.l.'ABEL B. Bedoeld in artikel 51 der Kieswet. 

Gebied waarover de kieskring 
zich uitstrekt. 

Geineente, waar het hoofclstenibiweau 
is gevestigcl. · 

NOORDBRABANT. 
L De gemeenten 's Hertogenbosch, 

Rosmalen, Den Dungen, St. :Mi
ehielsgestel, Schijndel, Vught, Hees
wijk, Dinther, Geffen, Nuland, Heesch, 
Nistelrode, Litb, Lithoyen, Berlicum. 

's H ertogenbosch. 

IL De gemeenten Grave, Escharen, 
Velp, Reek, Gassel, Linden, Cuyk en 
St. Agatha, Schayk, Beers, Uden, 
Mill en St. Hubert, Zeeland, Raven
stein, Dieden, Demen en Langel, 
Deursen en Dennenburg, Huisseling 
en Neer!oon, Boxmeer, ' Sambeek, 
Vierlingsbeek, Maashees en Overloon, 
Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, 
Wanroy, Beugen en Rijkevoort, Oef
felt, Haps, Oss, Berghem, Megen, 
Haren en Macharen, Oijen en Teeffe-
len, Herpen. Grave. 

I 

I 
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III. De gemeenten Tilburg, Goirle, Ber
ke!, Oisterwijk, Moergestel, Diessen, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Uden
hout, Gilze en Reijen, Boxtel, Esch, 
Helvoirt, Haaren, Cromvoirt, Liemp-
de. Tilburg. 

IV. De gemeenten Heusden, Bokhoven, 
Alem, Marem en Kessel, Empel en 
i\Ieerwijk, Engelen, Drongelen, Dus
sen, Hedikhuizen, Genderen, Herpt, 
Meeuwen, Oudheusden, Wijk en Aal
burg, Veen, Woudrichem, Rijswijk, 
Op- en Neer-Andel, de Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Giessen, 
Almkerk, Waalwijk, Baardwijk, Be
soijen, Capelle, Sprang, Vrij1ioeve
Capelle, Waspik, Vlijmen, Nieuwkuyk 
Drunen. · Heusden. 

V De gemeenten Helmond, Aarle
Rixtel, Beek en Donk, Li.esbout, 
Mierlo, Stiphout, Gernert, Bakel en 
Milheeze, Nunen, Gerwen en Neder
wetten, Heeze, Leende, Asten, Deur
ne en Liessel, Vlierden, Someren, 
Lierop, Budel, Maarheeze, Soeren
donk, Steirksel en ~assel, Veghel, Erp, 
Boeke!. Helmond. 

VI. De gemeenten Eindhoven, Aalst, 
Dommelen, Geldrop, Gestel en Blaart
hem, Oerle, Stratum, Strijp, Tongelre, 
Valkenswaard, Veldhoven en Mere
veldboven, Waalre, Woensel, Zeelst, 
Zcsgehuchten, Borke! en Schaft, Wes
terhoven, St. Oedenrode, Son en 
Breugel, Oirschot, Best, Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Oost-, West
en i\'Iiddelbeers, Bladel en Netersel, 
Bergeyk, Rensel, Hooge- en Lage 
Mierde, Hoogeloon, Hapert en Cas
teren, Eersel, Duizel en Steensel, 
Riethoven, Luyksgestel. • Eindhoven. 

VII. De gemeenten Breda, Ginneken en 
Bavel, Teteringen, Princenhage, Et
ten en Leur, Rijsbergen, Zundert, 
Chaam, Alphen en Riel, Baarle-
Nassau. Breda, 

VIII. De gemeenten Zevenbergen, Klun
dert, Willemstad, Standdaarbuiten, 
Hooge en Lage Zwaluwe, Ouden
bosch, Oosterhout, 's Gravenmoer, 
Raamsdonk, Geertruidenberg, Made 
en Drimmelen, Terheyden, Dongen, 
Fijnaart en Heiningen. Zevenbergen 

IX. . De gemeenten Bergen op Zoom, 
Putte, Ossendrecht, Woensdrecht, 
Huybergen, Halsteren, Nieuw Vosse
meer, Steenbergen en Kruisland, 
Roosendaal en Nispen, Rucphen en 
Vorenseinde, Hoeven, Dinteloord en 
Prinsland, Vi7ouw, Oud- en Nieuw-
Gastel. Bergen op Zoom. 

GELDERLAND. 
I. De gemeenten Arnhem, Rozendaal, 

Rheden. Arnhem. 
II. De gemeenten Renkum, Doorwerth, 

Wageningen, Ede, Scherpenzeel, 
Barneveld. Ede. 

III. De gemeenten Hoevelaken, Nij
kerk, Putten, Ermelo, Harderw~jk, 
Elburg, Doornspijk, Oldebroek, · Hat-
tem, Epe, Heerde. Oldebroek. 

IV. De gemeenten Apeldoorn, Voorst, 
Brumm en. Voorsi. 

V. De gemeenten Zutpben, Gorssel, 
Warnsveld, Laren, Lochem, Neede, 
Borculo, Ruurlo, Vorden, Eibergen, 
Groenlo, Lichtenvoorde. Zutphen. 

VI. De gemeenten Winterswijk, Aalten, 
Dinxperlo, Wisch, Ambt-Doetinchem, 
Stad-Doetinchem, Doesburg, Humme
lo en Keppel, Steenderen, Hengelo, 
Zelhem. Aalten. 

VII. De gemeenten Gendringen, Bergh, 
Didam, Zevenaar, Herwen en Aerdt, 
Pannerden, Duiven, Westervoort, 
Angel9, Wehl, Gent, Bemmel, Val-
burg, Elst, Huissen. Elst. 

VIII. De gemeenten Nijmegen, Ubbergen, 
Millingen, Beuningen. Nijmegen. 

IX. De gemeenten Heteren, Hemmen, 
Dodewaard, Kesteren, Echteld, IJ
zendoorn, Lienden, Maurik, Zoelen, 
'.riel, Wadenoijen, Ophemert, Varik, 
Est en Opijnen, Geldermalsen, Waar
denburg, Deil, Haaften, Herwijnen, 
Vuren, Buren, Beusichem, Culemborg, 
Beesd, Buurmalsen. Tie!. 

X. De gemeenten Heerewaarden, Dreu
mel, Appeltern, Wamel, Druten, 
Horssen, Batenburg, Bergharen, 
Ewijk, Wychen, ;Balgoy,. Overasselt, 
Heumen, Groesbeek, Brakel, Zuili
chem, Poederoyen, Nederhemert, 
Ammerzoden, Redel, Kerkwijk, Ga

· meren, Zalt-Bommel, Hurwenen, 
Driel, Rossum. W ychen. 

ZUIDHOLLAND. 

I. De gemeente Rotterdam (zonder 
Hoek van Holland). Rotterdam. 

II. De gemeente 's Gravenhage. 
. 's Gravenhagr;. 

III. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude, Koudekerk, Voor
schoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Val-· 
kenburg, Warmond, Sassenheim, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Voor
hout, Lisse, Hillegom, Katwijk, Was-
senaar. Leiden. 

IV. De gemeenten Alphen aan Jen 
Rijn (1 ), Boskoop, Bodegraven, Zwam
merdam, Hazerswoude, Ter Aar, 
Nieuwveen, Alkemade, Woubrugge, 
Rijnsaterwoude, Nieuwkoop, Zeven-

. (1) Hij de wet van 9 November 1917, S. 628, 
zijn de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en 
Oudshoorn tot eer. nieuwe gemeente Alphen 
aan den Rijn vereenigd, met ingang van 1 Ja
nuari 1918. Met deze wet is hierboven (punt 
IV) rekening gehouden. 
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hoven, Leimuiden, Gouda, Raastrecht, 
Woerden, Rietveld, Waarder, Bar
woutswaarder, Oudewater, Reken
dorp, Papekop, Lange Ruige Weide, 
Waddinxveen, Reeuwijk, Schoonho
ven, Vlist, Stclwijk, Ouderkerk a/d 
IJssel. Berkenwoude, Gouderak, Berg
ambacht, Ammerstol, Lekkerkerk, 
Krimpena/dLek,Krimpen a/d IJssel, 
Zoetermeer, Veur, Voorburg, Zegwaart, 
Stompwijk, Benthuizen, Pijnacker, 
N ootdorp, Berkel, Rillegersberg, Schie
broek, Bergschenhoek, Zevenhuizen, 
Bleiswijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Capelle a/d IJssel, Moordrecht, Moer-
kapelle. Goutla. 

V. De gemeenten Delft, Hof van Delft, 
Vrijenban, Schipluiden, Vlaardingen, 
Vlaardinger-Ambacht, Maassluis, 
Maasland, Rozenburg, Naaldwijk, de 
Lier, 's Gravenzande, Monster," Loos
duinen, Wateringen, Rijswijk, Schie
dam, Kethel en Spaland, Overschie, 
Rtitterdam (Hoek van J,Iollnnd). 

Delft. 

VI. De gemeenten Dordrecht, Dubbel
dam, l\!Ieerkerk, Ameide, Tienhoven, 
Noordeloos, Roog Blokland, Roor
naar, Groot-Ammers, Nieuwpoort, 
Langerak, Goudriaan, Ottoland, 
Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, 
Peursum, Stre.efkerk, Brandwijk, Mo
lenaarsgraaf, Bleskensgraaf, · Slie
drecht, W~jngaarden, Alblasserdam, 
Nieuw Lekkerland, Oud-Alblas, Pa
pendrecht, GcrinQ.4em, . Schelluinen, 
Arkel, Rardinxveld,-Leerdam, Schoon
rewoerd, Leerbroek, Nieuwland, As
peren, Reukelum, Kedichem, Vianen, 
Hagestein, Everdingen, Le=ond, 
Rei- en Boeikop. Dordrecht. 

VII. De gemeenten Ridderkerk, Zwijn
drecht, Rendrik-Ido-Ambacht, Reer
jansdam, IJssehnonde, Oost- en 
West Barendrecht, Poortugaal, 

Rhoon, Roogvliet, Pernis, Oud
Beijerland, Numansdorp, Zuid-Beijer
land, Klaaswaal, Reinenoord, Nieuw
Beijerland, Piershil, Goudswaard, 
's Gravendeel, Puttershoek, Maas
dam, Strijen, Mijnsheerenland, West
maas, Brielle, Oostvoorne, Zwarte
waal, Vierpolders of het Nieuwland, 
Nieuwenhoorn, Rellevoetsluis, Nieuw
Helvoet, Rockanje, Zuidland, Heke
lingen, Oudenhoorn, Spijkenisse, 
Geervliet, Reenvliet, Abbenbroek, 
Middelharnis, Sommelsdijk, Dirks
land, Melissant, Goedereede, Stellen
dam, Ouddorp, Oude Tonge, Nieuwe 
Tonge, Rerkingen, Ooltgensplaat, 
den Bommel, Stad aan 't Raringvliet. 

Ridderkerk. 

NOORDROLLAND. 

I. De .gemeente Amsterdam. 
Amsterdam. 

II. De gemeenten Den Helder, 7erschel
ling, Texel, Vlieland, Schagen, Sint 
j\faarten, de Zijpe, Wieringerwaard, 
Callantsoog, Petten, WierLgen, Bar
singerhorn, Oudkarspel," Zuid-Schar
-woude, Noord-Scharwoude, Sint-Pan
cras, Broek op Langedijk, Raren
karspel, Warmenhuizen, Koedijk, 
Bergen, Schoorl, Reer-Rugowaard, 
Nieuwe-Niedorp, Oude-Niedorp, Win-
kel, Anna Paulowna. Den Helder. 

III. De gemeenten Roorn, Berkhout, 
Beets, Oudendijk, Avenhorn, Ursum, 
Oterleek, Wognum, Nibbixwoud, 
Zwaag, B!okker, Schellinkhout, Wij
denes, Enkhuizen, Urk, Medemblik, 
Opperdoes, Twisk, Spanbroek, Op
meer, Roogwoud, Hensbroek, Ob
dam, Zijbekarspel, Abbekerk, Mid
woud, Wervershoof, Andijk, Groote
broek, Bovenkarspel, Roogkarspel, 
Westwoud, . Venhuizen, Purmerend, 
Kwadijk, Ilpendam, Landsmeer, 
Beemster, Oosthuizen, Warder, Scher
merhorn, de Rijp, Graft, Zuicl- en 
Noord-Schermer, .Wormer, Wijcle
wormcr, Jisp, Edam, Middelie, Mon-
1J.ikendam, Katwoude, Marken, Broek 
in Waterlaml, Nieuw,enclam, Buik-
sloot, Ransclorp. .Jioorn. 

IV. De gemeenten Zaandam, Zaanclijk, 
Koog a/d Zaan, Wormerveer, Oost
zaan, Krommenie, Westzaan, Assen
delft, Alkmaar, Oudorp, Egmond
binn<:ln, Egmond aan Zee, Heiloo, 
Limmen, Castricum, Reemskerk, 
Uitgeest, Akersloot. Zaandam. 

V. De gemeenten Raarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal, Schoten. Haarlem. 

VI. De gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Wijk aan Zee, Spaarndam, Raarlem
mermeer, Raarlemmerliede en Spaarn
woude, Reemstede, Bennebroek, 
Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Uit-
hoorn, Aalsmeer, Sloten. Velsen. 

VIL De gemeenten Weesp, Weespercar
spel, Diemen, Watergraafsmeer, Mui
den, Naarden, Huizen, Nederhorst 
den Berg, 's Graveland, Kortenhoef, 
Ankeveen, Laren, Bussum, Blaricum, 
Hilversum. Weesp. 

ZEELAND. 
I. De gemeenten Middelburg, Aagte

kerke, Arnemuiden, Dom burg, Grijps
kerke, Nieuw en St. Joosland, Oost
kapelle, Serooskerke, St. Laurens, 
Veere, Vrouwenpolder. .iYiiddelbury. 

II. De gemeenten Vlissingen, Biggeker
ke, Kbudekerke, Meliskerke, Oost- ell. 
West-Souburg, Ritthem, Westkapelle, 
Zoutelande. Vlissingen. 

III. De gemeenten Zierikzee, Brouwers
haven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, 
Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, 
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Haamstede, Kerkwerve, Nieuwer
kerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oos
terland, Ouwerkerk, Renesse, Seroos-
kerke, Zonnemaire. Zierikzee. 

IV. Do gemeenten Tholen, Oud-Vosse
meer, Poortvliet, Scherpenisse, St. 
Annaland, St. Maartensdijk, St. Phi
lipsland, Stavenisse, Wissekerke, Co-
lijnsplaat, Kortgene, Cats. Tholen. 

V De gemeenten Goes, Baarland, 
Borsselen, Driewegen, Ellewoutsdijk, 
's Gravenpolder, 's Heer-Abtskerke, 
's Heer-A.rendskerke, 's Heerenhoek, 
Heinkenszand, Hoedekenskerke, Ka
pelle, Kattendijke, Kloetinge, Krab
bendijke, Kruiningen, Nisse, Oude
lande, Ovezande, Rilland, Schore en 
Vlake, Waarde en Valkenisse, vVe
meldinge, Wolphaartsdijk, Yerseke. 

Goes. 

VI. De gemeenten Sluis, Aardenburg, 
Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede, 
Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, 
Oostburg, Retranchement, Schoon
dijke, St. Kruis, Waterlandkerkje, 
IJzendijke, Zuidzande. Slui1. 

VII. De gemeenten Hulst, Axel, Bosch
kapelle, Clinge, Graauw en Langen
dam, Hengstdijk, Hoek, Hontenisse, 
Koewacht, Neuzen, Ossenisse, Over
slag, Philippine, Sas van Gent, Stop
peldijk, St. Jansteen, Westdorpe, 
Zaamslag, Zuiddorpe. Hulst. 

UTRECH1'. 

· I. De gemeente Utrecht. Utrecht. 

II Het overig dee] der provincie. 
· Amersfoort. 

FRIESLAND. 

I. De gemeenten Leeuwarden, Leeu
warderadeel, Idaarderadeel, Me
naldumadeel, Tietjerksteradeel.· 

Leeuwarden. 

II. De gemeenten Dokkum, Ferwarde
radeel, Westdongeracleel, Oostdonge, 
radeel, Dantumacleel, Kollumerland 
en Nieuw-Kruislancl, Achtkarspelen, 
Ameland, Schiermonnikoog. 

Dokkum. 

III. De gemeenten Smallingerland, Op- · 
sterlancl, Ooststellingwerf, Weststel. 
lingwerf, Schoterland, Aengwirden, 
Utingeradeel. Sclwterland. 

IV. De gemeenten Sneek, IJlst, Sloten, 
Workum, Hindeloopen, Stavoren, 
Wijmbritseracleel, Hemelumer-01-. 
dephaert en Noordwolcle, Gaaster
Jand, Lemsterland, Doniawerstal, 
Haskerlancl, Rauwerclerhem, Hen-
naarcleradeel. Sneek. 

V. De gemeenten Franeker, Harlingen, 
Bolsward, vVonseradeel, Franekera
deel, Barradeel, 't Bildt, Baarclera-
deel. Franel.-er. 

OVERPSSEL. 

I. De gemeenten Zwolle, Dalfsen, 
Zwollerkerspel, Staphorst, Heino, 
Nieuwleusen. Zwolte. 

II. De gemeenten Kampen, Kamper
veen, Zalk, Wilsum, IJsselmuiden, 
Grafhorst, Steenwijk, Steenwijkerwolcl, 
Olclemarkt, Giethoorn, Kuinre, Blan
kenham, Blokzijl, Stad Vollenhove, 
Ambt Vollenhove, Zwartsluis, Hasselt, 
Genemuiclen, Wanneperveen. 

Kamr,en. 

III. De ge,'.neenten Deventer, Diepen
veen, Wijhe. 01st, Raalte, Holten, 
Bathmen. Deventer. 

IV. De gemeenten Stad-Ommen, Ambt
Ommen, Avereest, Stad Hardenberg, 
Ambt Hardenberg, Gramsbergen, Den 
Ham, Vriezenveen, Hellendoorn, 
Wierclen, Stad-Ommeri . 

V. De gemeenten Hengelo, Borne, 
Markelo, Goor, Rijssen, Diepenheim, 
Stacl Delden, Ambt Delclen, Haaks-
bergen. Hengel,,. 

VI. De gemeenten Almelo, Tubbergen, 
Olclenzaal, Losser, Ootmarsum, De-
nekamp,- Weerselo. Almelo. 

VII: De gerneenten Enschede, Lonncker.· 
.Enschede. 

GRONiNGEN. 

I. De gemeente Groningen. 
Groningen. 

II. De, gemeenten Zuidhorn, Grijps
kerk, Oldehove, •Ezinge, Aduard, de 
Leek, Marum, Grootegast, Oldekerk, 
Bedum, Winsum, Leens, Ulrum, 
Kloosterburen, Eenrum, Baflo, Warf
fum, Adorp, Middelstum, Kantens, 
,Usquert, Uithuizen, Hoogkerk. 

Bedum,. 

III. De gemeenten Appingeclam, Delf
zijl, Bierum, 't Zandt, Loppersum, 
Ten Boer, Slochteren, Stedum, Uit
huizermeeclen, Termunten, Noord-
dijk, Haren. Appingedam. 

IV. De gemeenten Winsohoten, Mid
wolcla, Nieuwwolda, Finsterwolde, 
Beerta, Nieuweschans, Zuidbroek, 
Noordbroek, Soheemda, Muntendam, 
Meeclen, Bellingwolde, Hoogezand, 
Sappemeer. . Winschoten. 
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V. De gemeenten Wedde, Onstwedde, 
Vlagtwedde, Oude Pekela, Nieuwe 
Pekela, Veendam, Wildervank. 

Oude Pelcela. 

DRENTHE. 

I. De gemeenten Assen, Anlo, Norg, 
Roden, Peize, Eelde, Zuidlaren, Vries, 
Smilde, Rolde. Assen. 

·II. De gemeenten Meppel, Havelte, 
Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, de 
Wijk, Zuidwolde, Diever, Dwingelo, 
Vledder. Meppel. 

III. De gemeenten Hoogeveen, Beilen, 
Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen, 
Coevorden,, Dalen, Schoonebeek, 
Sleen. II oogeveen. 

IV. De gemeenten Emmen, Odoorn, 
Borger, Gieten, Gasselte. Emmen. 

LIMBURG. 

I. De gemeente Maastricht. 
Maastricht. 

II. De gemeenten Bocholtz, Gulpen, 
Margraten, Mheer, Noorbeek, Oud
Valkenburg, Schin op Geulle, Simpel
veld, Slenaken, Vaals, Valkenburg. 
Wittem, Wijlre, Mesch, Eijsden, St. 
Geertruid, Rijckholt, Gronsveld, Ca
dier en Keer, Heer, St. Pieter, Oud
Vroenhoven, Ambij, Bemelen, Berg 
en Terblijt, Houthem. • GulpPn. 

III. De gemeenten Amstenrade; Bingel
radd, Brunssum, J abeek, Merkelbeek, 
Nuth, Oirsbeek, Schinnen, Schinveld, 
Born, Broeksittard, Geleen, Greven
bicht, Limbricht, Munstergeleen, 
Nieuwstadt, Obbicht, Sittard, Ur
mond, Stein, Elsloo, Beek, Spaubeek, 
Geulle, Bunde, Ulestraten, Itteren, 
Borgharen, Meerssen. Sittard. 

IV. De gemeenten Eygelshoven, Heer
len, Hoensbr_oek, Hulsberg, Kerkrade, 
Klimmen, Nieuwenhagen, Schaes
berg, Schimmert, Ubach over Worms, 
Voorendaal, Wijnandsrade. Ileerlen. 

V. De gemeenten Roermond, Echt, 
Herten, Horn, Linne, Maasbracht, 
Melick en Herkenbosch, Maasniel, 
Montfort, St. Odilienberg, Ohe en 
Laak, Posterholt, Roosteren, Stevens
weert, Susteren, Swalmen Vlodrop. 

Roermond. 

VI. De gemeenten Baexem, Beegden, 
Buggenum, Grathem, Haelen, Heel, 
Heijthuizen, Hunzel, lttervoort, 
Meijel, Nederweert, Neer, Neeritter, 
Nunhem, Roggel, Stamproy, Thorn,. 
Weert, Wessem. Weert, 

VII. De gemeenten Beesel, Belfeld, 
Holden, Kessel, Maasbree, Tegelen, 
Venlo. Venlo. 

VIII. De gemeenten Horst, Meerlo, Seve
num, Venray, Wanssum, Bergen, 
Gennep, Mook, Ottersum, Grubben
vorst, Arcen en Velden, Broekhuizen. 

Horst. 

29 Novemher 1917. PIJBLICATIE betreffende de 
plecbtige afkondiging van de vastgestelde 
veranderingen in de Grondwet. S. 663. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Aan alien, die· deze zullen zien of hooren 
lezen, salut ! 

Overwegende dat bij de wetten van 29 No
vember 1917 (Staatsbl.aden nos. 660-662), op 
de voorgeschreven wijze, eene herziening is tot 
stand gekomen van bet Ilde, illde en IVde 
Hoofdstuk, van artikel 192 en van de Additi
onnele Artikelen der Grondwet; 

dat volgens artikel 197 der Grondwet die 
veraudering plecbtig moet worden afgekondigd 
en bij de Grondwet gevoegd; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaau bij deze: 

10. In eene plechtige openbare zitting van 
den Hoogen Raad der Nederlanden, van elk 
der gerechtshoven en der arrondissementsrecht
banken zi•llen op den 12den December 1917, 
des middags te twaalf ure, door den griffier 
worden voorgelezen, van welke voorlezirig 
proces-verbaal zal worden opgemaakt: 

de wet van 29 November 1917 (Btaatsblad 
n° 660) tot verandering in bet Ude, IIIde en 
IV de H oofdstuk dei; Grondwet; 

de wet van 29 November 1917 (Staatsblad 
no. 661) tot verandering van artikel 192 der 
Grondwet; 
. de wet van 29 November 1917 (Staatsblad 

no. 662) tot verandering in de Additionnele 
Artikelen der Grondwet, voor zooveel betreft 
de § § 1, 6, 7 en 8 diet wet ; 

20. Op genoemd tijdstip van den 12den 
D3cemb3r 1917, des middags te twaalf ure, zal 
deze Onze publioatie worden afgelezen in iedere 
gemeente van de pui of voor de deur van het 
huis der gemeente .; 

3°. De bij voormelde wetten van 29 Nove)Il
ber 1917 (Staatsbladan nos. 660-662) vastge
stelde bepalingen vormen van net oogenblik 
der· pleohtige afkondiging af, met de onver
anderd gebleven hoofdstukken en artikelen, de 
Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen-
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landsohe Zaken zijn belast met de uitvoering 
van deze publioatie, welke in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No
vemhl'lr 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. 
De 211inister van J1tstitie. B. ORT. 

De Minister van Staat, 
~llinister van Binnenlandsche Zaken; 

CORT v. D. LINDEN. 
De JJfinister van Marine, J. ,J. RAMllONNE'l' 
De Minister van Ji'inanci;;n, TREUB. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
DeMini.~tervan Waterstaat, C. LELY. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid en}fa.rulel, 

POSTHUMA. 
De }J,Jinisler i:an Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1017.J 

29 Nov.ember 1917. BESLUIT, houdende be
slissing dat onder de ,,aan eene gemeente
lijke betrekking verbonden vaste inkom
sten", bedoeld in art. 2 H der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren", mede moet 
worden gerekend het deel, dat de provin
cie daarin bijdraagt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van E. H. 

:Berch Gravenhorst, gemeente-veearts te Leer. 
dam, tegen de beschikking van Onzen i\finister 
van Financien van 7 Juli 1917, Afd. Pens. 
n°; 59366, tot vaststelling van zijn pensioens
_grondslag ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
October 1917, n°. 300; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 24 November 1917, n°. 64, afd. 
Eensioenen ; 

Overwegende: dat bij bovenvermelde beschik • 
king de pensioensgrondslag van den belang
b.ebbende als gemeente-veearts te Leerdam met 
ingang van 1 October 1913 is vastgesteld .op 
.f 500; 

dat van deze beschikking den belanghebbende 
kennis is gegeven onder mededeeling, dat de 
hem door de provincie Zuid-Holland verleende 
toelage van f 400 niet in zijn pensioensgrondslag 
.als gemeente-veearts te Leerdam kan worden 
opgenomen ; dat aan het genot van die toelage 
de verplichting is verbonden om ten behoeve 
van de provincie de in art. 3 der ,,regeling om
i;rent het toekennen van toelagen uit de Pro
vinoiale kas aan veeartsen in Zuid-Holland ge-

1917. 

vestigd" bedoelde diensten te bewijzen ; dat 
zij' dus niet genoten wordt voor eeil.ige 'dienst
praesta tie ten behoeve van de gemeente Leer
dam en derhalve niet aan eene gemeentelijke 
betrekking verbonden is ; 

dat de belanghebbende bij schrijven van 9 
September 1917 zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven; dat omtrent zijne bezwaren daar
tegen het gevoelen moge worden ingewonnen 
van de Afdeeling van den Raad van State voor. 
de Geschillen van Bestuur, aanvoerende dat hij 
zich niet met de zienswijze van Onzen Mi
nister kan vereenigen omdat hij als gemeente
veearts nog f 400 geniet uit provinciale fondsen ; 
clat in art. 2 der ,,regeling omtrent het toeken
nen van toelagen uit de Provinciale kas aan 
veeartsen in Zuid-Holland gevestigd" wordt 
gezegd: ,,Wanneer gemeenten, hetzij uit eigen 
middelen, hetzij daartoe door bijzondere' ver~ 
eenigingen in staat gesteld, aai:J. eenen op het. 
platteland gevestigden veearts toelagen of be
zoldigingen verleenen tot een gezamenlijk be
drag van meer dan f 150, kunnen Gedeputeerde 
Staten op aanvrage der besturen dier gemeenten, 
de provinciale toelage verhoogen tot gelijk 
bedrag als door de gemeenten wordt bijgedragen, 
tot een maximum van f 400" ; dat zijn toelag'e 
derhalve dient als eene tegemoetkoming in zijn 
tractement van gemeente-veearts, al·wordt deze 
hem op aanvraag van het gemeentebestuur van 
Leerdam ook verstrekt uit de provinciale 
fondsen; 

Overwegende : dat art. 2 H der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 onder 
,,wedde" verstaat de ,,aan eene gemeentelijke 
be trekking ver bond en vaste inkomsten'' en arti
kel 18 dier wet ,,het bedrag der wedde" doet 
in aanmerking komen voor de vaststelling van 
den pensioensgrondslag; 

dat we! is wa,ar art. 2 A bij de omschrijving 
van het begrip ,,gemeente-ambtenaren" spreekt 
van betaling der wedden ,,uit gemeentelijke 
inkomsten", maar dat, in verband met het even
genoemde artikel 2 H, de wedde ook dan ge
acht moet worden voor haar volle bedrag uit 
gemeentelijke inkomsten te worden gekweten 
als de provincie daarin voor een deel bijdraagt, 
hetzij dan dat dit gedeelte rechtstreeks aan 
den betrokken ambtenaar wordt uitgekeerd, 
dan wel in de gemeentekas wordt gestort als 
aanddel in de wedde van den ambtenaar ; 

dat nu de toelage, welke aan den belang
hebbende wordt verstrekt uit de provinciale 
fondsen, inderdaad beschouwd moet w9rden 
als eene bijdrage in de jaarwedde van den 
gemeente-veearts; 

30 
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clat dit te eercler moet worden aan genornen 
nu de provinciale toelage alleen worclt verstrekt 
op aanvrage van het gemeentebestuur ; 

clat hiertegen niet afdoet, dat aan de toe~ 
kenning der provinoiale toelage de voorwaarden 
zijn verbonden, dat de veearts jaarlijks ten 
minste twee besprekingen of lezingen zal hou
den toegankelijk voor de veehouders uit de 
provinoie, en dat hij jaarlijks een verslag om
trent den algemeenen gezondheidstoestand van 

. clen veestapel in zijn streek aan Gedeputeerde 
Staten moet inzenden, daar immers het bedrag 
der toelage, dat gelijken tred houdt met de 
cloor het gemeentebestuur toegekende bezoldi
ging, tot een maximum van f 400, duidelijk 
_doet uitkomen dat zij niet bedoelt te zijn eene 
vergoeding voor het bewijzen van de diensten 
in deze voorwaarden genoemd, maar tot naaste 
doel "heeft eene tegemoetkoming aan de ge
meente te verzekeren in. het traotement van 
clen gemeente-veearts; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den pensioensgrondslag van E. H. Berch 

Gravenhorst, gemeente-veearts te Leerdam, te 
rekenen van 1 October 1913, vast te stellen op 
f 900. 

Onze Minister van Financien is belast; enz. 
(W. Y. d. B. A.) 

1 December HH 7. ilESL UIT, 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 (Staats
bl,ul 11°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 664. 

l December 1917-. WET, boudende maatregelen j 

tot het verkrijgen van !)ene juiste statistiek 
van voortbrenging on verbruik. S. 665. 

WIJ WlLHffiLMINA, enz ... <.loen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, maatregelen te nemen 
tot het verkrijgen van eene juiste statistiek 
van voortbrenging en verbruik hier te lande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Oentraal Bureau voor de Statis

tiek is bevoegd, met mauhtiging en onder 
toezicht van Onzen Minister van Binnenland· 
sche Zaken, de Oentrale Cornmissie voor de 
Statistiek gehoord, rechtstreeks of door tus
schenkomst van ambtenaren en deskundigen, 
de opgaven en inlichtingen in te winnen, die 
het noodig acbt tot het verkrijgen van eene 

juiste statistiek van voortbrenging en verbruik 
hier te lande, ook over reeds verloopen jaren. 

Alie ingczetenen en andere binnen het Rijk 
in Europa verblijf houdende personen, met 
uitzondering van de hoofden der Departe
menten van algemeen bestuur, zijn verplicht 
de gevraagde opgaven en inlichtingen te ver
strekken. 

2. Tot het verkrijgen van schriftelijke op· 
gaven en inlichtingen wendt het Centraal 
Bureau zich per aangeteekenden brief tot de 
betrokken personen. 

Deze zijn verplicht de gestelde vragen bin
nen dertig dagen na de dagteekening van den 
aangeteekenden brief duidelijk en zonder voor· 
behoud naar waarheid te beantwoorden, tenzij 
uitstel voor !anger terrnijn is toegestaan. 

Artikel 19 der wet van 5 Augustus 1850 
(Staatsblad n°. 45) is ten deze toepasselijk. 

2bis. In bijzondere gevallen kan Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken den Direc
tenr van het Centraal Bureau voor de Statis
tiek, alsmede de door dezen aangewe7,en amb
tenaar· en deskundigen machtigen in7,age te 
vorderen van boeken en bescheiden. 

3. Het is aan de ambtenaren van het Cen
traal Bureau en aan de deskundigen, ten dienste 
van dat bureau werkzaam, verboden de ont
vangen opgaven · en inlichtingen, in artikel 1 
bedoeld, alsmede de verkregen gegevens, in 
a.rtikel 2bis bedoeld, verder bekend te maken 
dan voor de uitoefening van hunne t:!ak ge
vorderd wordt. 

4. Onze Minis~er van Binnenlandsche Zaken. 
de Centrale Commissie voor de Statistiek ge
hoord, is bevoegd ter zake van de uitoefen_ing 
van de bevoegdheden, in de artikelen 1 en 2 
bedoeld, nadere voorschriften vast te stellen. 

5. De personen die, hoewel daartoe in staat, 
weigeren of nalatig zijn de opgaven of in-. 
lichtingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, te 
verstrekken of weigeren inzage van boeken 
of bescheiden, bedoeld in art. 2bis, te v_er
le6nen, warden gestraft met heohtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

Hij die opzettelijk eene onjuiste opgave of 
inlichting, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, 
verstrekt of opzettelijk tot de verstrekking 
meewerkt, worclt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste twaalf duizend gnlden. 

Hij die opzettelijk de bij artikel 3 opgelegd& 
geheimhouding schendt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste 7,es maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
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gulden. Hij aan w1ens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt ge• 
straft met hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

De feiten, in het eerste lid van dit artikel 
strafbaar gesteld, worden beschouwd als over
tredingen, de in het tweede, derde en vierde 
lid bedoelde als misdrijven. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's-Gravenhage den lsten Decem
ber 19]7. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

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

(U-;tgeg. 6 Dec. 1917.) 

l December 1917. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. S. 666. 

Bij deze wet wordt een . artikel verhoogd, 
ingevoegd en worden eenige artikelen ver
·minderd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de IVde afdeeling verminderd met £ 69,250, 
het totaal van de V de afdeeling verhoogd met 
£ 8450 en het totaal van de VIIIste afdeeling 
verhoogd met f 60,800, zoodat het totaal van 
het hoofdstuk geen wijziging ondergaat. 

1 December 1917. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. S. 667. · 

Bij deze wet wordt d~ tekst van een artikel 
gewijzigd en worden eenige artikelen verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal ver
hoogd: van de II,le afdeeling met f 83 ; van 
de IIIde afdeeling met f 1.107,075; van de 
IV de afdeeling met f 89,200; van de Vde 
afdeeling met f 21,460; van de VIIIste afdee
ling met f 165,000 en het totaal van het 
hoofdstuk met f 1,382,818. 

l Decembe,· 1917. WET,totverhoogingvande 
begrooting van inkomsten en uitgave~ van 
het Bouwfonds voor het Departement van 

· Binnenlandsche Zaken voor het dienstj aar 
1917., s. 668. 

l December 1917. WET;totverklaringvanhet 
algemeen nut der onteigening van ·eigen
dommen noodig voor en ten behoeve van 
het verbreeden van een gedeelte van de 
Hommelstraat te Arnhem. S. 669. 

l December· I 917. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor het verbreeden en 
normaliseeren van een gedeelte van den 
Rtiswijkschen weg te 's-Gravenhage. S. 670. 

l December 1917. WET, houdende verhooging 
van de bedragen der pensioenen ten laste 
van het fonds, ingesteld bij de Weduwen
.wet voor de ambtenaren 1890 en wijziging 
en aanvulling van art. 27 der Weduwenwet 
voor de Rijkswerklieden 1914. S. 671. 

Bijl. Hnnd. 2• Kamer ]917, n°. 181, 1-5; 
1917/18, n•. 181, 4. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 36-42. 
Hnnd. 1° Karner 1917/18, bladz 43, 49, 90. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bedragen der pensi
oenen ten laste van het fonds, ingesteld bij 
de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890, 
laatstelijk gewijzigd_ bij de wet van 30 December 
1914 (Staatsolad n°. 635), te verhoogen en tevens 
art. 27 der Weduwenwet voor de.Rijkswerk
lieden HH4 te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Haad van State, enz. 
Art. I. 

In de Weduwenwet voor de ambteIJaren 1890 
worden de volgende wijzigingen gebraeht : 

1. In art. 5 wordt gelezen : 
In het eerste lid onder a, b, c en d vcior 

,,negen en veertig honderd zestigste ", ,.een 
derde"; 

in het eerste lid onder b voor ,,negen en 
veertig achthonderdste", ,,een vijftiende" ; 

in het eerste lid onder c en d voor negen 
en veertig vier honderd tachtigste", .,een 
negende". 

2. In art. 6 wordt voor,. 735" gelezen ,.800". 
3. In art. 7 wordt voor,, 735" gelezen ,,800". 

Art. II. 
In de Weduwenwet voor de· onderwijzers 

1905 worden de volgende wijzigingen gebracht: 
1. In art. 6 wordt gelezen : 
In het eerste lid onder a, b, c en. d voor 

,.negen en veertig honderd zestigste", ,.een 
derde"; 

in het eerste lid onder b voor ,.negen en 
veertig acht honderdste", ,,een vijftiende" ; 

in het eerste lid onder c en d voor ,,negen 
en veertig vier honderd tachtigste", ,,een 
negende"., 

:!. In art. 7 wordt voor ,.zevenhonderd vijf 
en clertig gulden" gelezen ,,f 800". 

3. In art. 8 wordt voor ,,zeven honderd 
vijf en dertig gulden" gelezen ,.f 800". 

36'" 
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Art. III. 
In de Weduwenwet voor de Rijkswerklieden 

1914 wurden de volgende wijzigingen gebracht: 
1. In art. 6 wordt gelezen : 
In het eerste lid voor ,,49/ 160" ,,een derde" ; 
in het derde lid voor ,, 735", ,,800'"; 
in het vierde lid voor ,, 735", ,,800". 
2. In art. 7 wordt gelezen : 
In het eerste lid, onder a, voor ,.49/ 800" 

,.een vij£tiende" ; 
in het eerste lid, onder b, voor ,.'°/,80", ,,een 

negende". 
3. In art. 8, eerste lid, wordt gelezen v0or 

,, .. / 11ro"• ;,een derde" en voor ,,735", ,,800". 
4. In art. 27, derde lid, wordt achter ,,werk

lieden" ingevoegd ,,- met uitzondering van 
werklieden, bedoeld in art. 29, die zonder 
pensioen worden ontslagen -" en wordt aan 
het slot van dat lid t~egevoegd : 

,,Werklieden, bedoeld in art. 29, die zonder 
pensioen worden ontslagen, dragen jaarlijks bij 
de bijdrage 0£ de som der bijdragen, welke 
zij vroeger als gepensionneerde verscbuldigd 
waren, vermeerderd met voor de mannelijke 
vijf, voor de vrou welijke een ten honderd over 
bet verscbil tusschen, den pensioensgrondslag 
of de som der pensioensgrondslagen in de 
laatste betrekking of betrekkingen en den 
pensioensgrondslag of de som der pensioens
grondslagen in de vroegere betrekking of be
trekkingen, waaruit zij met pensioen werden 
ontslagen". 

Art. IV. 
De op bet tijdstip van bet in werking treden 

van deze wet reeds ten laste van bet in art. 
18 der Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 
bedoelde fonds verleende en nog niet vervallen 
pensioenen worden zonder aanvrage van de 
gepensionneerden door den directeur van dat 
funds, met ingang van bedoeld tijdstip gesteld 
op de bedragen waarop zij zouden zijn toe• 
gekend, wanneer reeds bij bet ontstaan van 
het recbt op pensioen de bij de vorige artikelen 
dezer wet vastgestelde bedragen als maatstaf 
van berekening hadden gegolden. 

De in bet eerste lid bedoelde pensioenen 
worden tot de bedragen waarop zij op grond 
van dat lid nader worden vastgesteld, door de 
Algemeene Reken_kamer verevend, tenzij de 
betaling op grond van art. 22 der Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890, art. _22 der Weduwen
wet voor de onderwijzers 1905 of art. 44 der 
Weduwenwet voor de .Rijkswerklieden 1914 
achterwege moet blijven. 

Art. V. 
Aan de weduweu en weezen, die bij het in 

werking treden van deze wet pensioengerech
tigd zijn, wordt ten laste van het fonds, in
gesteld bij de Weduwenwetvoordeambtenaren 
rngo, laatstelijk gewijzigd bij de wet van· 30 
December 1914 (Staatsblad n°. 635), een bedrag 
uitgekeerd, o,·ereenkomende met bet bedrag, 
hetwelk ied.er hunner meer aan pensioen zou 
bebben genoten, indien deze wet in werking 
ware getreden met 1 J anuari 1916. 

Art. VI. 
Dev.e wet treedt in werkin•g met 1 Juli 1917. 
Lasten en bevelen, env.. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Decem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!.n, TREUB. 
De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 
De Minister van.Marine, .J. ,J. RAMBONNET. 

(Uifgeg. 27 Dec. 1917.) 

1 December 1917. _ WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het maken van een 
spoorbaan ter verbinding van de ontworpen 
Rijnhaven en van gemeentelijke inrich
tingen te Arnheni met het te stichten 
goederenemplacement der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
het Arnhemsche Broek, voor het aanleggen 
van een terrain voor handel en industrie, 
alsmede voor daarmede verband houdende 
werken. S. 072. 

1 December _1917. WET, houdende nadere ver
booging van bet zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 673. 

Bij deze- wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd: 
het totaal van de Vde Afdeeling met f 600 

en daardoor gebracbt op f 8,113,367; 
het totaal van de XIde Afdeeling met f 2200 

en daardoor gebracht op f 12,581,738; 
en bet eindcijfer van hat hoofdstuk met f 2800 

en daardoor gebracht op f 110,054,250.755• 

l Decembe,· 1917. WET, tot verlenging van de 
termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1916 en de inzending der 
rekeningen. S. 574. 

WrJV\TILHELMINA, ENz .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ten gevolge van de nog st~eds voortdurende 
buitengewone o:instandigheden de verantwoor
dingstukken wegens de uitgaven, die ten laste 
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van het dienstjaar 1916 bij de staven, korpsen 
en onderdeelen van de landmacht zijn gedaan, 
niet tijdig genoeg bij het Dep"artement van Oor
log zijn ingekomen en bij de Algemeene Reken
kamer kunnen worden overgebracht om de 
daarmede verband houdende begrootingen over 
dat dienstjaar, overeenkomstig de bestaande 
\~ettelijke voorschriften op den laatsten De
cember van het jaar 1917 te kunnen afsluiten; 

Zoo is het, dat Wij, 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 Algemeene Rekenkamer de 
begrootingen over het dienstjaar 1916 in. hare 
registers afsluiten op ee,n nader door Ons te 
bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den laatsten 
December 1918, nadat geboekt zijn alle stukken 
van uitgaaf, welke nog tot aan het tijdstip der 
afsluiting b1j haar zijningekomen,zullende mits
dien 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 1916 betreft, bij de Alge
meene Rekenkamer worden overgebracht: 

a. de tweede rekeni:ng van ontvangst en 
uitgaven van de verschillende Departementen 
van Algemeen Bestuur, betrekking hebbende 
op het tweede en het derde jaar, dat de begroo
ting over gemeld dienstjaar zal openstaan, 
uiterlijk binnen drie maanden na het tijdstip, 
waarop die begrooting overeenkomstig artikel 1 
dezer wet 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-Gravenhage, den lsten De

cember 1917. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Dorlog, DEJONGE. 
De .111 inister -i:an Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 13 Dec. 1917.) 

l December 1917. WET, tot overbrenging van 
een gedeelte van den Rijksweg van .lYiaas
tricht naar Vaa'zs en van een verlaten ge
deelte van den Rijksweg van 1l1aastricht 
naar Nijmegen in beheer en onderhoud bij 
de gemeente 111 aastricltt. S. 675. 

1· December 1917. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van de Maas bij Wessem 
met de Zuid-'\Villemsvaart te Nederweert. 
S. 676. 

December 1917. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor havenuitbreiding 
op den linker llfaasoever door de gemeente 
Rotterdam. S. 677. 

l December 1917. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Rotterdam, 
noodig voor de berging van bij den verderen 
aanleg van de Waalhaven aldaar beschik
baar komende specie. S. 678. 

l December 1917. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het stations
emplacedient Hattem-Stad. S. 679. 

l December 1917. '\VET, tot verhooging van 
het maximum van het rentelooze voorschot 
nit's Rijks schatkist ten behoeve van den 
aanleg en het in exploitatie brengen van 
spoorweglijnen van Ter Apel over Win
schoten naar Delfzijl en ,/an Blijham naar 
Bellingwolde. fs, 680. 

WrJ WILHELMINA, EN z .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den aanleg en het in 
exploitatie brengen van spoorweglijnen van 
Ter Apel over Winschoten naar Delfzijl en van 
Blijham naar Bellingwolde nader te bevorderen 
door verhooging van het maximum van het 
bij de wet v:an 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 62) 
uit 's Rijks schatkist toegekende rentelooze 
voorschot; 

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

In artikel 1 van de wet van 8 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 62) wordt in plaats van 
,,£ 1,000,000" gelezen ,,f 1,400,000". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den lsten De

cember 1917. 
WILHELMINA. 

De .1}Jinister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1917.) 

1 December 1917. WET, tot w1Jz1gmg van de 
wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad 
n° •. 408), betreffende de overbrenging van 
een gedeelte van den Rijksweg van Ti/burg 
naar Breda in beheer en onderhoud bij de 
gemeente 'l'ilbnr,q. S. 681. 
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1 December 1917. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het liende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjuar 1916. 
(Aankoop terrein gebouw Bur·eau voor den 
Iodustrieelen Eigendom.) S. 682. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IV de afdeeling, alsmede het eindcijfer van voor
meld boofdstuk, verhoogd met f 97,000. 

1 Decembei· 1917. WET, tot aanvulling en ver
hooging van bet tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
(Subsidie verplegingscommissie in de Stel
ling van Amsterdam.) S. 683. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt he,t totaal der 

Ilde afdeeling, alsmede het eindcijfer van bet 
tiende hoofdstuk der Staatshegrooting voor het 
dienstjaar 1917, verhoogd met f 78,350. 

1 December 1917. WET, tot wijziging der ,,Oor-
·1ogsmolestverzekeringswet 1915". S. 684. 

Bijl. Hand. 2•_ Karner 1917/18, n°, 281, 1-7. 
Hand. id. 1917 /18, bladz. 405, 406. 
Hand. 1• Kamer 1917/18, bladz. 44, 52. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, wijzigingen aan te bren
gen in de,, Oorlogsmolestverzekeringswet 1915"; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad v·an State, enz. 
Art. 1. Aan 'artikel 8 der ,,Oorlogsmolestver

zekeringswet 1915" wordt toegevoegd : ,,Ge
lijke machtiging heeft Onze voornoemde Mi
nister on voorwaardelijk ten aanzien van alle 
schepen, welke ingevolge de ,,Schepenvorde
ringswet 1917" door hem zijn gevorderd". 

2. Artikel 4 der ,,Oorlogsmolostverzekerings
wet 1915" vervalt. 

3. Artikel 7 der ,.Oorlogsmolestverzekerings
wet 1915" wordt gelezen al8 volgt : 

,,Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel ,,Oorlogsmolestverzekeringswet", doch met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst." 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien barer afkondiging. 

Lasteb. en bevelen, enz. 
Gegevel! te 's-Gravenbage, den lsten De

cember 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. vaa Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 6 Dec. 1917.) 

1 December 1917. BESLUIT, houdende beslis
•Bing dat vakschol~n voor · het ambachts
~nderwijs gerekend moeten worden te be
hooren tot de scholen voor middelbaar. 
onderwijs, en daar het handteekenen be
boort tot de vakken genoemd in de vVet 
tot regeling van het middelbaar onderwijs, , 
hij die aan zoodanige school in dat vak 
onderwijs geeft, onderwijzer is voor het 
middelbaar onderwijs, en dus op grond van 
art. 23 litt. i der Gemeentewet, uitgesloten 
is van het lidmaatschap van den _Raad. 

WIJ Vi'ILHELl\IINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 ° den Raad der gemeente Apeldoorn en 2°. 
H. C. J. te Loo aldaar tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 31 
Juli 1917 n°. 96, waarbij is vernietigd het be
sluit van genoemden Raad van 27 Juli 1917 
voor zoover dit strekt tot toelating van het 
gekozen raadslid H. C. J. te Loo ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 7 No
vember 1917, n°. 305; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
23 November 1917, n°. 9414, ,afd. Binnenl. 
Bestuur; 

Overwegende : dat nadat H. C. J. te Loo, 
tot lid van den gemeenteraad benoemd, de bij 
art. 17 der Gemeentewet bedoelde stukken had 
ingeleverd, de Commissie uit den gem_eenteraad, 
benoemd tot onderzoek der geloofsbrieven, a]s 
haar gevoelen heeft te kennen gegeven dat uit 
de ingeleverde stukken wel is waar niet blijkt, 
dat zij niet aan de bij de wet gestelde eischen 
zouden voldoen, doch dat H. C. J. te Loo op 
grond van art. 23i der Gemeentewet toch niet 
als lid van den Gemeenteraad zal kunnen wor
den toegelaten, omdat hij onderwijzer is aan 
de ambachtsschool der Vereeniging tot bevor
dering van het Ambachtsonderwijs, gevestigd 
te Apeldoorn : 

dat de gemeenteraad bij besluit van 27 Juli 
1917 o.a. H. C. J. te Loo als raadslid heeft toe
gelaten uit overweging dat inderdaad de heer 
H. C. J. te Loo onderwijzer in schilderen, hand
teeken~n en materialenleer is aan genoemde 
ambachtsschool, doch dat hij daardoor nog niet 
beschou wd kan word en als onderwij zer voor het 
middelbaar onderwijs, zoodat het geval bedoeld 
in art. 28 i der wet niet van toepassing is; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 31 
Juli 1917 n°. 96 's Raads beslissing voorzoover 
zij strekt tot toelating van H. C. J. te Loo, 
hebben vernietigd ; 
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dat Gadeputeerde Staten da:i.rbij hebben over, I door de Regeering begrepen is, poen zij in 1915 
wogen dat het toegelaten raadslicl H. C. J. te I een wetsontwerp indiende tot regeling van het 
Loo, blijkens bovenbedoeld raaclsbesluit, is vakonderwijs en daarmede dus· te kennen gaf 
onderwijzer in schilderen, handteek~nen en dat het vakonderwijs tot dusver nog niet wette
materialenleer aan de ambachtsschool der Ver- lijk geregeld is; dat volgens genoemd wets
eeniging tot bevordering van het ambachts- ontwerp (art. 11) de ambachtsscholen tot het 
onderwijs, gevestigd te Apeldoorn; dat, zoo- vakschoolonderwijs behooren; dat, ware de 
als ook bij Koninklijk Besluit van 6 1-ecember tegenwoordige Regeering evenals blijkbaar in 
1901 is beslist, eene ambachtsschool is eene 1901 de toenmalige Regeering, de meening toe
inrichting v9,U middelbaar onderwijs, en hij dus gedaan dat het ambachtsonderwijs behoort tot 
g'eacht moet worden de betrekking van onder- het Middelbaar Ohderwijs, zij het wetsontwerp 
wijzer voor het middelbaar onderwijs te ver- ongetwijfeld zou hebben gegoten in den vorm 
vullen; dat ingevolge art. 23, lid 1., i. der Ge- van eene aanvulling van de wet op het Middel-
1neentewet het lidmaatschap van den Raad baar Onderwijs en geenszins in' dien van een 
onvereenigbaaris·met de betrekking van onder. afzonderlijke op zich zelf staande regeling; dat 
wijzer voor het middelbaar onderwijs; dat daar. ware genoemd ontwerp reeds wet, daarmede in 
mede de beslissing van den Raad van Apeldoorn ieder geval · aan hen, die de onderwerpel~jke 
va•1 27 Juli 1917,- voor zoover zij strekt tot toe. incompatibiliteitskwestie opwerpen, elke rede
hting van het gekozen raadslid H. C. J. te Loo, lijke grond voor hunne stelling ontnomen zou 
in strijd is; zijn, zoolang niet ook tevens artikel 23 der Ge-

dat de gemeenteraad van het -besluit van meentewet dienovereenkomstig aangevnld zou 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge- zijn, waartoe tot dusver, zoover den Raad be
komen, aanvoerende dat de stelling, dat een· kend is, geen voorstel werd gedaan; dat met 
ambachtsschool zou zijn eene inrichting van het bovenstaande, naar 's Raads gevoelen, de 
middelbaar onderwijs, op geen enkelen wette- overweging van Gedeputeerde Staten en daar
lJken grondslag rust; dat immers, weliswaar mede ook die van de toenmalige Regeering he
art. 13, lid 1, der wet op het Middelbaar Outler- Iichaamd in het door dat College aangehaalde 
wijs de burgerscholen omschrijft a]s -te zijn in- Koninklijk Besluit van 6 December 1901, ge
richtingen, voornamelijk bestemd voor aan.- noegzaam weerlegd is ; 
staande ambachtslieden en landbouwers, waar- dat" eveneens H. C. J. te Loo bij Ons beroep 
nit dan de gevolgtrekking schijnt te worden heeft ingesteld, aanvoerende dat in de eerste 
gemaakt dat een ambachtsschool zou zijn een plaats niet juist is de onderstelling van Gede
burgerschool in .den zin der wet en mitsdien puteerde Staten, door hen aanvaard zonder 
eene inrichting voor middelbaar onderwijs ; dat eenig onderzoek, dat de appellant zou zijn 
echter deze gevolgtrekking kwalijk opgaat, ver- onderwijzer aan de ambachtsschool te Apel-

, mits met de genoemde bewoordingen van doom; dat toch ·uit de origineele aanstelling 
art. 13 kennelijk bedoeld wordt en ook niets van den appellant, van 11 October 1902, welke 
anders bedoeld kan zijn dan eene aanduiding, aanstelling steeds is verlengd zonder dat daarin 
dat de burgerscholen voornamelijk bestemd zijn eenige verandering is gebracht, duidelijk blijkt, 
om aan de aansta,ande ambachtslieden-en land- dat van eene benoeming tot onderwijzer geen 
bouwers die algemeene vorming en wetenschap. sprake is, doch dat hij aangesteld en werkzaam 
pelijke opleiding te geven, welke zij op hun is als assistent. bij het onderwijs in het schilde- -
lateren levensweg van noode hebben, en geens- ren en bij het onderwijs in het handteekenen; 
zins daarmede bedoeld kan zijn dat die Iieden dat bovendien, in de tweede plaats naar de 
aan die scholen de voor hen noodige volledige overtuiging van den appellant, de wet van 
vakkennis en practische vaardigheid kunnen 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) tot regeling van 
aanleeren ; dat toch, ware dit laatste wel het - het Middelbaar Onderwijs, geen grond of aan
geval, daarmede niet te rijmen zou zijn dat de leiding geeft eene inrichting,'· als de school te 
wet naast de burgerscholen nog bepaaldelijk Apeldoorn, te rangschikken onder het Middel-
Jandbouwscholen (artikelen 19 en 20 der wet) baar Onderwijs; dat wel is waar een Koninklijk 
kent, waar- aan de aanstaande landbouwers de Besluit van 6 December 1901, betreffende de' 
eigenlijke vakkennis wordt onderwezen; dat verkiezing van een onderwijzer aan de am
derhalve de wet op het Middelbaar Onderwijs bachtsschool te Leeuwarden, dergelijke rang
wel bedoelt het landboiiwvakonderwijs te rege- schikking aanvaardt, maar dat de appellant 
len, doch niet het ambachtsvakonderwijs binnen i - zonder in beoordeeling te treden der gronden 
hare bemoeiingsfeer te trekken; dat dat ook , van bedoelde beslissing - zich toch de opmer-



J 

1917: 1 DECEMBER. 5 72 
1

1 

! 

king veroorlooft, dat de meening van Regeering 
el!- schoolantoriteiten omtrent de zelfstandig
he~~ en de indeeling van het.vak- en ambachts
onderwijs sedert het jaar 1901 z66danige be
la.ngrijke wijziging heeft ondergaaan, dat thans 
de overwegingen van he.t jaar 1901 toch be
zwaarlijk meer kunnen gelden ; 

Overwegende: dat zoolang het vakonderwijs 
niet afzonderlijk wettelijk is geregeld; vakscho
len voor het ambaohtsonderwijs als waaraan 
de appellant te Loo werkzaam is, gerekend moe
ten warden te behooren tot de scholen voor 
middelbaar onderwijs; 

dat het handteekenen, waarin door hem 
onderwijs wordt gegeven aan de ambachts
school der Vereeniging tot bevordering van 
ambachtsonderwijs te Apeldoorn, behoort tot 
de vakken genoemd in de wet tot regeling van 
het M;iddelbaar Onderwijs ; 

dat derhalve te Loo moet geacht warden te. 
vervullen de betrekking van onderwijzer vcior 
het Middelbaar Onderwijs en Gedeputeerde 
Staten van Gelderland nit dien hoofde te.recht 
de beslissing van den raad der gemeente Apel
do_orn van 27 Juli 1917 voor zoover zij strekt 
tot toelating van het gekozen raadslid H. C. J. 
te Loo, hebben vernietigd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond .te .verklaren. 
Qnze Mi:qister van Binnenlandsche Zaken is 

helitst, en~. (W. v. d. B. A.) 

1 Decem,ber 1917. BESLUIT, betreffende de 
beteekenis bijstand in den zin van a,rt. 
80 (77 nieuw) der Kiesw·et. 

WrJ WILHELMINA, ENz. 
'Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 1°. den Raad der gemeente Veenenda,al, 
ell 2°. Jae. va,n Leeuwen, J. H: Jansen en G. H. 
vap LeeuwE>n, alien wonende a,ldaar, tegen het 
bes_ltiit van Gedeputeerde Sta,ten van Utrecht 
van 10 Augustus 1917, 3• Afd. n°. 2255/1724, 
wa,a,rbij, met vernietiging van het besluit van 
den Raad van. 20 Juli 1917, is ·verkla,ard 
dat·.de op -10 Juli te voren gekozen leden va,n 
den Ra,a,d Jae. van Leeuwen, J. · H. Jansen en 
G.· H. van Leeuwen niet als zoodanig kunnen 
warden toegela,ten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor · de 
Geschillen 'van Bestuur, gehoord, advies van 
14 November 1917, n°. 314; 

Op de voordra,cht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 24 November 1917, n°. 9686, afd. Binnenl.· 
Bestmir; 

OvE?rwegende : dat de Raad der gemeente 
Veenendaa,l bij besluiten van 20 Juli 1917 als 
leden van dien Ra,a,d heeft toegela,ten J. van 
Leeuwen, J. H.-Jansen en G. H. van Leeuwen, 
als zoodanig bij herstemming gekozen op 10 
Juli 1917 ; 

da,t door S. L. va,n Essen, "lid van den Ra,ad 
dier gemeente, bij Gedeputeerde ·Sta,ten bezwa,
ren zijn ingebra,cht, op grand da,t bij die her
stemming aan twee kiezers, genaamd Klaa,s 
Hardeman en· W. Diepe,een, bijstand is ver
leend, ofschoon deze kiezers niet lichamelijk 
hulpbehoevend zijn, hetgeen z. L in strijd is 
met art. 80 der Kieswet ; 

dat Gedeputeerde Staten het bezwaar ont
leend aan bijstand verleena aan den kiezer K. 
Hardema,n ongegrond hebben geacht, wa,arbij zij 
·hebben aangenomen · dat Hardeman bij velen 
a,ls slecht van gezicht bekend stand, terwijl 
aan dezen bij · het uitbrengen _van zijn stem 
bij vroegere verkiezingen meermalen bij~tand 
is verleend, zoodat kan. warden aangenomen 
dat, toen Hardeman den Voorzitter van het 
stembureau om bijstand verzocht, deze in 
gemoede overtuigd was vai1 de lichamelijke 
hulpbe.hoevendheid van den kiezer en de be
doelde bijstand a,lzoo te recht is verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten-echter op grand vari. 
bijstand verleend aan den kiezer W. Diepe
veen bij besluit van 10 Augustus 1917, 3° afd. 

_n°. 2255/1724, met vernietiging van de besluiten 
van den gemeentera,ad van -20 Juli 1917, 
J. H. Jansen, G. H. van Leeuwen en J. van 
Leeuwen als raadsleden niet hebben tor.gelaten ; 

·dat Gedeputeerde Staten daarbij overwogen, 
dat volgens het bezwaarschrift aan den kiGzer 
W. Diepeveen bijstand zou zijn verleend door 
den kiezer J. de Geit, doorda-t deze, bij Diepe
veen in het stemhokje -sta,ande, den laatstge
noemde op zijn stembiljet ·zou hebben aange
wezen, welke vakjes hij zwa,rt te maken· had, 
terwijl •Diepeveen, zijnde een a,na,lphabeet, 
niet lichamelijk hulpbehoevend is; dat uit de 
overgelegde stukken · en· uit ·de mondeling 
gegever toelichtingen wordt bevestigd dat de 
kiezer W. Diepeveen inderda,a,d een a,nal
phabeet is ; da,t voorts -aan Gedeputeerde 
Staten uit de mondelinge verklaring van den 
kiezer ·J. de Geit is gebleken da,t deze bij de 
hiervorenbedoelde herstemming in het stem
lokaal den kiezer Diepeveen, voor dat hij 
zich na,ar het stemhokje begaf, op diens verzoek 
op zijn stembiljet heeft aangewezen de plaats 
waa,r de na,men stonden der candidaten, die 
hij (Diepeveen) wilde stemmen, en daa,rna, 
toen DiepeYeen reeds -in hot stemhokje stoncl 
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en deze zich omkeerende en wijzende op zijn 
stembiljet aan de Geit vroeg ,,of hij dezen moest 
hebben", heeft geantwoord: ,,neen, die er 
onder staat" ; dat, daargelaten de -vraag of 
de Geit al dan niet bij Diepeveen in het stemhok
je heeft gestaan, het in elk geval va.ststaa,t, 
dat de Geit Diepeveen bij het uitbrengen van 
zijn stem heeft bijgestaan ; dat daze bijstand 
dus in strijd met art. 80 van de Kieswet is 
verleend, aangezien de meergenoemde kiezer 
W. Diepeveen wel analphabeet, doch niet 
lichamelijk hulpbehoevend is; dat de vol
strekte zelfstandigheid van den kiezer een 
essentieel bestanddeel van het verkiezingswerk 
vormt en de uitzondering, die de wet op dit 
beginsel toelaat, niet mag worden · uitgebreid ; 
dat derhalve _de bij de hiervoren meerbedoelde 
herstemming gekozen leden van den Raad 
der gemeente Veenendaal J. H. Jansen, G. H. 
van Leeuwen en J. van Leeuwen niet als 
zoodanig hadden mogen worden toegelaten; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad en eveneens de niet-toege
laten raadsleden bij nagenoeg gelijkluidende 
adressen bij Ons. in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende dat bij het door Gedeputeerde 
Staten ingestelde onderzoek is gebleken 1 °. 
dat een medekiezer J. de Geit aan Diepeveen 
voornoemd, v66r het uitbrengen van zijn 
stem inlichtingen heeft verstrekt hoe het 
stembiljet er uitziet, hetgeen nergens bij de 
wet is verboden; 2°. dat Diepeveen de handeling 
van steminen, geheel zelfstandig, zonder eenige 
hulp van wien odk, heeft verricht; 3°. dat het 
geheim van de stemming niet is geschonden, · 
daar de Geit noch iemand anders heeft gezien 
op wie der candidaten Diepeveen .zijn stem 
heeft uitgebracht ; dat derhalve aan de vol
strekte zelfstandigheid van den kiezer Diepeveen 
bij het verrichten van het verkiezingswerk 
niet is tekort gedaan en de uitzondering, 
bedoeld bij artikel 80 der Kieswet, inderdaad 
niet is uitgebreid ·; 

Overwegende : dat hetgeen door Gedeputeerde 
Staten omtrent den bijstand verleend aan den 
kiezer K. Hardeman is overwogen, in hooger 
beroep niet is weersproken en met Gedeputeerde 
Staten moet worden aangenomen, dat · die 
bijstand is verleend in overeenstemming met 
artikel 80 der Kieswet ; 

dat ten aanzien van den kiezer W. Diepeveen 
moet warden aangenomen, dat hem geen bij
stand in den zin van art. 80 der Kieswet is 
verleend; 

dat toch volgens de adressen van beroep en 
volgens de inlichtingen verstrekt bij de openbaro I 

behandeling van deze zaa,k in de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur die kiezer voor het stembureau versche
nen is vergezeld van den heer J. de Geit, en 
de voorzitter, nadat Diepeveen verklaarde 
analphabeet te zijn, op zijn verzoek heeft toe
gestaan, dat de Geit hem, voor het stem bureau · 
staande, inlichtingen gaf aanga,ande het stem
biljet op deze wijze, dat hij hem het geheele 
stembiljet voorlas en onder het lezen de na
men van al de candidaten aanwees, waarop 
Diepeveen alleen in het stemhokje gegaan is 
en daar, alleen ataande, zich met het stembiljet 
heeft bezig , gehouden, terwijl de Geit op een 
afstand buiten is blijven staan ; 

dat ook indien met Gedeputeerde Staten 
zou moeten warden aangenomen dat Diepeveen , 
in het stemhokj e staande aan de Geit, die er 
buiten stond, een naam heeft aangewezen, en 
de Geit daarop heeft gezegd : ,,neen, die er 
onder", toch Diepeveen zelf zonder bijstan<l 
de behandeling van het stembiljet heeft 
verricht, zonder dat hem bij het invullen daar
van bijstand is verleend, en dan ook niet is ge
bleken of Diepeveen het stembiljet heeft inge
vuld en op welke wijze; 

dat derhalve de beroepen zijn gegrond en 
geene wettelijke bezwaren aan de toelating 
van Jae. van Leeuwen, J. H. Jansen en G. H. 
va,n Leeuwen als leden van den gemeenteraad 
van Veenendaal in den weg staa,n ; 

Gezien de Kieswet en de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit, 
Jaci. van Leeuwen, J. H. Jansen en G. H. 
van Leeuwen op 10 Juli 1917 bij herstemming 
gekozen tot leden ·van den gemeenteraad van 
Veenendaal, als zoodanig toe te laten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

4 December 1917. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 685. 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 27 September 1916 (Staatsblad n°. 458), 
nader buitengewone 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 va,n Onze Ministers van Financien, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
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Handel van 28 September 1917, n°. 12159, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; van 
3 October 1917, n°. 101, Invoerrechten; van 
8 October.1917, La. C, afdeeling Spoorwegen 
e_n van 10 October 1917, n°. 7556, afdeeling 
Nijverheid ; 
, Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), en op de wet 
Tan 26 Februari 1914- (Staatsblad n°. 57); 

Den Raad• van State gehoord (ad vies van 
6 November 1917, n°. 22); 

Gel~t op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, en van Onze Ministers van· Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijyerheid 
en Handel van 17 November 1917, n°. 14300, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 24 
November 1917, n°. 98, afd. Invoerrechten, 
27 November 1917, La. L, afdeeling Spoor
wegen en van 30 November 1917, n°. 8741, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

ALUEMEKNE Bl'.l'ALINGEX. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad no. 134), ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 l\faart 1877 (Staatsblad 
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 Azia tische cholera toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit beslu.it worden 
vanwege Onze:ri 1\'.Iinister van Binnenlandsche 
Zaken, zoodra deze dit noodig acht, aan de 
gemeentebgsturen 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 uitvoei'ing van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
,vijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn-

selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis · te geven aan . den burge
meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het 
houders van vervoermiddelen 
geemployeerden. 

bijzonder op 
en daarbij 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, op 
grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatst9ezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen ver
moeden dat zij door die ~iekte besmet zijn of 
de besmetting op anderen kunnen overbrengen, 
de door heni, gehoord genoemden ambtenaar 
of geneeskundige, noodig geachte maatregelen 
van onderz.oek, afzondering en ontsmetting 
te doen toepassen en hen naar eene openbare 
inrichting of andere verblijfplaats inde gemeente 
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 onder
werpen en mogen .i:ich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven.· 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van a_fzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
da.chte of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
het huis, erf, v:oer- of vaa.rtuig, waar een geval 
of een verdacht geval van Aziatische cholera 
voorkwam, anders dan met inachtneming van 
de door hem te geven voorschriften, te · ver
bieden. 

6. In spoedeiscl.iende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toe!aat, 
verplicht, op verzoek van een burgemeester 
aan dezen onmiddellijk te doen toekomen of 
ten gebru.ike af te staan tot hunne inrichting 
behoorend ma.terieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver-

7 
I 
I 
! 
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voer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarva.n verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer van besmetpe goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrich~ing res
sorteert. 

7. De burgcmeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en Jogementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op 
de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

· Indicn vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met -het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde ·inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schrifte]ijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met Aziatische cholera besmette 
plaats vertoefd te hebben. 

De b'urgemeester doet van hetgeen door 
hem ter bestrijding der Aziatische cholera of 
van verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricht, ten spoedigste mededeeling a.an den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II .. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijlcen. 

8. In de aan de grenzen des iands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en zigeuners (bohe
miens), 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 bepaa.lde in de eerste 
a.linea worden niet toegesta.an, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien geg_even. 

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 treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanw1Jzmg van be
doclde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in d·e N ederlandsche Staatscourant 
geplaatst tenminste een dag, v66rdat 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 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen ]Winister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding tot wederop~ 
zeggens wordt aangewezen, m'et inaohtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van di t beslui t. 

10. Het· onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verrioht op de wijze, die door dengeneeskundige 
het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien het onderzoek geschiedt op ·een 
spoorweg- of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11- Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch versohijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet worden aangehouden, maar 
worden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
sohriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsohe Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteversohijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van Aziatische 
cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door· den burgemeester der grensgemeente, 
waarin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besmette
lijke ziekte, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit n9odig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 

I die ziekte besmet zijn. 
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De kosten van vervoer en verp\eging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd en verpleegd." 
_ Personen, wier lichaam of kleederen besmet 

moeten worden geacht, worden niet tot vooi;t
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting. · 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
la.ndsche Zaken en va.n Fina.ncien aan te wijzen, 
warden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met Aziatische cholera besmette, 
buitenlandsche gemeenten, dan na. geneeskun
dig onderzocht en zoo noodig 9ntsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten warden in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst ten minste een dag, 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid warden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Za.ken en van Financien gegeven. 

Op di t onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onvenninderd de bestaande bepalingen 
omtrent bet verbod van in-, door- en vervoer 
van . lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
pl~atsen, door Onze Ministers van Binnen
la.ndsche Zaken en van Financien aan ·te wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, bontwerk en andere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen warden door plaatsing in 
de Nederlanrlsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in-_ of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde interna.tionale sanitaire over
eenkomst, gedragen Onze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. ' 

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- 1 

i zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij 
geemployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegensta.ande 
daarva.n 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) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting 
onderworpen. 

17. Spoor- of tramwa.gens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden besmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
a.ls bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voo·r ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, a.an de 
eigenaars 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, worden niet aan
gehouden en ;i,an ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskiindige, geacht 
·kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van d!t 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van Aziatische 
cholera; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont-
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smett;ng 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 of het vervoer van personen en 
goederen, 'bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesm:iddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en antler 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 l 872 (Staatsblad n°. 134), beraalt 
Onze Minister van Binnenlandsche· Zaken de 
som de&wege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tra.inwegonderneming 
zijn, voor zoover hun dienst het toela.a.t, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artikel 9 
van <lit· besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, 
behandeling en verpleging en het vervoer 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 yan den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijnselen, 
die zij bij personen, als bedo.eld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting va.tbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de ma.atregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel 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 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onzd Minister van Biqnenlandsche Zaken of 
de ambtenaa.r van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven .. 

Hij staa.t 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 ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering va.n 
wettelijkc voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekthij dreigend gevaar voor de openbare 
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. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze. Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
van Onze Ministers van Financien, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot wer'ng. van de besmetting van Aziatische 
c}olera, toezicht te doen houden op schepen, 
die langs 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 met 23 van dit besluit .. 

25. Schippers van vaartuigen, komende 
uit landen of plaatsen door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken wegens Aziatische 
cholera besmet verklaard of aan boord waarvan 
een geval dier ziekte ,tijdens-tle jongste- zcereis 
is voorgekomen, mogen geen andere Neder
landsche havens of reeden dan die van Vlis
singen, Hoek van Holland, IJmuiden, Helder, 
Harlingen, Delfzijl, Hellevoetsluis of Neuzen 
of die nader door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken zullen zijn aangewezen, aan
doen, of elders in Nederland landen, die na 
hun schip in eene der genoemde havens of op 
eene der genoemde reeden het gezondheids
onderzoek, voorgeschreven bij de wet van 
28 Maart 1877 (Staalsblad n°. 35), te hebben 
doen ondergaan. 

.De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, dan in een 
van bovengenoemde havens of op een ·van 
bovengenoemde 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 
gemeente, die het naast aan zijn ankerplaats 
ligt, naar eene der genoemde havens of reeden 
te vertrekken, tenzij hij verkiest weder-zee te 
kiezen. 

Onder ,,reede" wordt verstaan elke anker
plaats voor uj.t zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomen_ 
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26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, 
aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs- 'varende schepen en h unne opvaren• 
den door een of meer geneeskundigen, die 
daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Sta.ats
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werldng treedt. · 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente, genees
lrnndig toezicht te doen houden op de opvaren
<len van de in de gemeente vertoevende vaar
tuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt uitgeoefend, z:ijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

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,-onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaa.r 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 <lit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
<ler wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens- de wet van 28 
.Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte nalevi;,_g 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem- door of namens den met het ge
zondhei dsonderzoek befo sten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na· 
over]eg met den burgemeester, het meest dool
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van <lit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezonclheicl 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep oi1 Onzen Minister 
van Binnenlanclsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
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 ve~
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzo!)k, 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 
]aatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
met toestemming van den met het onderzoek 
belasten geneeslrnndige, 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. 

31. Ten bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht ;s toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek bHasten geneeskundige 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 dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van dit 
besluit, in w,elk geval daarvoor oak de bevesti
ging van een vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 
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32. De burgemeester van ·elke gemeente, 
v•aa rin eene plaats ligt als in artikel 26 van di t 
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 maat
regelen, en voorts voor de voortdvrende aan
wezig'.1eid van zuiver drinkwater en wa.ter voor 
huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in bet voorgaande lid 
hepaald.e; zorgt de burgemeester van elke ge
meen:te, waarin eene rlaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan
gewczen, zoo spoedig mogelijk op 's Rijks 
lcosten_ voor de verstrekking van· zuiver drink

. water en water voor hPishoudelijke doeleinden 
aan de schippers der langs de plaats varende 
scheµen. -

33. Op de krachtens artikel 26 van· dit 
besluit aangewezen geneeskundigen z,in toe
passelijk het eerste en derd~ lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoeri~g van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding ,· van de 
Azia,tische cholera. 

De ambtenaren van· Rijks- en ·gemeente
politie zijn, voor zooveel de dienst het toelaat, 
verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
-:ii tvoering van de door bedoelde · geneeskun
digen voorgeschreven maatregeleP. 

HODFDSTUK III. 

SL0TBEFALINGEN. 
\ 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwij7ingen, 
zoo, dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in 'te trekken. 
· 35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, · wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens oe Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 

wettelijke bepalingen betreffeii.de besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besl~it, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken; gedurende eeri jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
geplaa tst 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 gelijktijdig in 
het Staatsblad eh in de .Staatscourant zal wor
den geplaatst, en waarv'an afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den December 1917. 
WILHELMINA. 

De .Min. van Staat, }[in. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De .11[ inister van Financien, TREUB. 
De },:[inister van Waterstaat, C. LELY. 
De J[in. van Landbouw, Nijverheid en Handel; 

POSTHUMA. 
( Uitgeg. 12 Dec. 1917.) 

4 December 1917. MISSIVE van den Minister 
van Financien aan de colleges van Burge
meester en Wethouders betreffende ·ver
smelting van bronzen en ·nikkelen munten. 

Gelijk aan uw bestuur waarschijnlijk zal be
kend zijn, werden, in verband met de sterk 
gerezen metaalprijzen, maatregelen getro,ffen 
en zijn nog andere in voorbereiding om zooveel 
mogelijk tegen te gaan dat bronzen en nikkelen 
munten; na · onttrekking aan het verkeer, wor.
den versmolten, ten einde het aldus verkregen 
metaal te verkoopen. Het ligt voor de hand, 
dat dergelijke pogingen het meest zijn te duch
ten in centra, waar veel bronzen en nikkelen 
pasmunt samenstroomt, b. v. administratien van 
trams, gasfabrieken enz. Het schijnt daarom 
niet onaannemelijk, dat handelaars in metaal . 
hebben· getracht c.q. zullen trachten zich in 
verbinding te stellen met conducteurs, knechts 
en andere ondergeschikten, om van hen de pas
munt af te koopen en te doen- versmelten. 

Het is daarom, dat ik een ernstig beroep doe 
op de welwillende medewerking van uw be
stuur, ten einde zooveel als in uw vermogen 
zal zijn, tegen te· gaan dat dergelijke . met 
's lands belang strijdige .handelingen geschie
den. Ik verzoek u ·met name de in dienst 
uwe.r gemeente zijnde, daarvoor in aanmerking 
komende person.en er met nadruk op te wijzen, 
dat elke poging om pasmunt van hen af te 
nemen, onvoorwaardelijk moet worden afge-



19_17 5_:__6 DE C: E .:\f D E R, 580 

wezen en dat van zoodanige poging terstond, 
met opgave van dengene die haar deed, mede
deeling aan uw bestuur moet geschieden. 

Mochten praktijken als vorenbedoeld te uwer 
kennis komen of mochten aanwijzingen in uw 
bezit geraken omtrent het vasthouden, op
koopen of versmelten van pasmunt als voren
bedoeld, dan zou ik het op hoogen prijs stellen 
hiervan onverwi;jld mededeeling te ontvangen, 
met alle inlichtingen, welke u te dezer zake 
zoudt kunnen verstrekken. (W. v. d. B. A.) 

.5 December 1917. TulrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zake'?- aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciiin 
betreffende papier voor belangrijke be
scheiden. 

In mijn circulaires van 1 October jl., n°_ 
8014, afd. BB. en van 15 Nov. jl., n°. 14002, 
afd. A.S.C., werd respectievelijk voor registers 
van den Burgerlijken Stand en voor andere 
bela,ngrijke bescheiden aanbevolen deugdelijk 
en duurzaam papier te gebruiken. Daarbij werd 
als vereischte gesteld, dat het papier geheel 
van lompen vervaardigd zij, waarvan door een 
watermark in elk vel zou dienen te blijken. 

Intusschen ontmoet het geen bezwaar, dat 
voor gemelde doeleinden nog voorhanden of 
besteld papier wordt gebruikt, dat niet aan 
genoemd vereischte en kenmerk voldoet, mits 
het ook deugdelijk en duurzaam is. 

Ik heb de eer U, Hoogedelgestrenge, te ver
.zoeken de besturen der gemeenten in Uwe pro
:vincie met deze nadere toelichting in kennis te 
stellen. (W. v. d. B. A.) 

5 °December 1917. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende liefdadige ondernemingen. 

Het Officieel Belgisch Comiteit voor Neder
land vestigt mijn aandacht er op, dat de vrees 
gewettigd is, dat het comite ,,Elisabethdag", 
da,t bloemendagen in verschillende steden van 
Nederland heeft ingericht ten behoeve van de 
Belgische noodlijdenden, een veel te groot aan
deel van de· ontvangsten aan inrichtingskosten 
besteedt, zoodat slechts een_gering gedeelte der 
opbrengsten ten goede komt aa,n de liefdadig
heid. Dit is wellicht ook met andere liefdadige 
ondernemingen het geval en om de misbruiken 
op dat gebied zooveel mogelijk tegen te gaan, 
heeft dat comite een finantieel controol inge
richt,-waa,raan de menschlievende werken ten 
ba,te van Belgie, zich kunnen onderwerpen, 
De voorwaarden aan dat controol gesteld, zijn 

er bijzonder _op berekend, om overdreven of 
misplaatste uitgaven bij liefdadige werken te 
weren, en te verhinderen, dat persoonlijke 
belangen onder den mantel der menschlievend
heid zouden worden verborgen. 

Vele Belgische comite's hebben zich aan dat 
controol onderworpen. Bovenbedoeld comite 
,,Elisabethdag" evenwel niet. Het bestaat 
overigens nit Nederlanders en het ligt niet in 
de bedoeling van het Belgisch Comiteit om aan 
Nederlandsche vereenigingen zijne tusschen
komst op te dringen. Maar door zijne organi
satie is het vrij goed op de hoogte van de ware 
verdienst~n van de meeste vereenigingen en 
werken in Nederland, die zich met hulpver
schaffing aan Belgen bezig houden, en mis
schien zou het Comiteit van dienst kunnen 
zijn aan de gemeentelijke autoriteiten, die voor 
het houden van liefdadige collecten enz. ver
gunning hebben te geven. 

Het is op grond van bovenstaande dat ik de 
eer heb U hoogedelgestrengen te verzoeken de 
aandacht van de gemeentebesturen in Uw 
gewest - althans de besturen van de voor
naamste gemeenten - op dezen toestand te 
vestigen en hun aan te bevelen, om, waar het 
liefdadige ondernemingen van of voor Belgen 
betreft; vooraf inlichtingen in te winnen bij het 
Officieel Belgisch Comite. (W. v. d. B. A.) 

6 December 1917. BESLUIT, tot plaatsing in het 
Staatsblad van den tekst van het Koninklijk 
besluit van 15 October 1885 (Staatsblad 
n°. 187), zooals dit is gewijzigd bij de 
Koitinklijke besluiten van 10 October 1894 
(Staatsblad n°. 162), van 26 September 1896 
(Staatsblad n°. 159), van 15 Juni 1900 
(Staatsblad n°. 107), van 6 Mei 1905 (Staats
blad n°. 136), van 7 Maart 1907 (Staatsblad 
n°. 69), van 27 Junil912 (Staatsbladn°. l94) 
en van 15 September 1917 (Staatsblad 
n°. 587). S. 686. 

'Wr;i- WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 6 No
vember 1917, n°. 7627, afdeel:ing Nijverheid; 
van Oorlog van 13 November 1917, IVde afd. 
n°. 96; van Waterstaatvan 20 November 1917, 
La. R afd_ Waterstaat; van Marine van 29 No
vember 1917, Bureau D, n°_ 60; van Justitie 
van 3 December 1917, 2de afd. A, n°. 622 en 
van Financien van 4 December 1917,. n°. 164, 
afd. Invoerrechten; 

Gezien het bepaalde bij artikel XXII van het 
Koninklijk besluit van 15 September 1917 
(Staatsblad n°. 587) tot nadera wijziging van 
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:het Koninklijk besluit van 15 October· 1885 
',(Staatsblad n°. 187), houdende vaststelling van 
voorschriftei:J. omtrent het vervoer, den in-, uit
en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit 
en andere ontplofbare stoffen. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van het Koninklijk 

lbesluit van 15 October 1885 (Staatsblad n°. 187), 
zooals dit is gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 10 October 1894 (Staatsblad n°. 162), 
:van 26 September 1896 (Staatsblad n°. 159), 
,van 15 Junt 1900 (Staatsblad n°. 107), van 6 Mei 
il905 (Staatsblad n°. 136), van 7 Maart 1907 
(Staatsblad n°. 69), van 27 Juni 1912 (Staatsblad 
,n°. 194) en van 15 September 1917 (Staatsblad 
11°. 587) met bijbehoorende lijst van corres
-pondeerende artikelen in het Staatsblad zullen 
warden geplaatst als bijlagen van dit besluit en 
-dat eerstgenoemd stuk zal warden opgenomen 
in eene doorloopend genummerde reeks van in 
genummerde leden verd_eelde artiJrnlen met wij
iiging dienovereenkomstig van de aanhaling 
daarin van artikelen, of gedeelten van artikelen. 
' Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Oorlog, van Waterstaat, van 
J',farine, van Justitie en van Financien zijn 
belast ·met de uitvoering van dit besluit; het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

! 's-Gravenhage, den 6den December 1917. 

WILHELMINA. 
,pe 1Win. van Landboitw, Nijverheid en Handel, 

-p◊STHUMA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE; 

be•Ministervan Waterstaat, C. LELY. 

/>e J.1:1.inister van 1Warine, J. J. RAMBONNET. 

De 1Winister van Jiistitie, B. ORT. · 

De JJ1 iniste; van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 

JlIJLAGE I. 

I 

_KoNINKLIJK BESLUIT van den 15den October 
1885 (Staatsblad n°. 187) houdende vast
stelling van voorschriften omtrent het vervoer, 
den in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag 
van buskruit en andere ontplofbare stoffen, 
zooals dit is gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 10 October 1894 (Staatsblad 
n°. 162), van 26 September 1896 (Staatsblad 
n°. 159), van 15 Juni 1900 (Staatsblad 
n°. 107), van 6 Mei 1905 (Staatsblad 
n°. 136), van 7 Mao.rt 1907 (Stitatsblad 
n°. 69), van 27 Juni -1912 (Staatsblad 
n°. 194)·en van 15 September 1917 (Staats
blad n°. 587). 

, 1917. 

. HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE B~:PALINGEN. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
worden m;1der ontplofbare stoffen verstaan : 

buskruit; 
ontplofbare organische nitraten, als: nitro

glycerine en preparaten ·die nitro-glycerine be
vatten, in het bijzonder dynamiet en litho
fracteur (niet vloeibare mengsels van nitro
glycerine en op zich zelfniet ontplofbare stoffen), 
nitro-cellulose, in het bijzonder schietkatoen; 

ontplofbare mengsels, welke chloorzure of 
pikrinezure zouten bevatten; 

knalkwikzilver en andere lmalsoorten en de 
daarmede, vervaardigde preparaten ; 

ontplofbare nitro-verbindingen; 
murtitien, vuurwerken en ontstekingsmidde

len, waarin buskruit, schietkatoen of andere 
ontplofbare preparaten voorkomen; 

veiligheidskruitsoorten, in hoofdzaak _be. 
vitttende ammoniak-salpeter (met of zonder 
toevoeging van andere salpetersoorten), ge
mengd met organische nitro-verbindingen,
harsen of andere brandbare stoffen; het am
moniaksalpeter ·mag ook geheel door andere 
salpetersoorten vervangen zijn. · 
- 2. Hetgeen verder in dit besluit bepaald 
wordt omtrent dynamiet geldt ook voor litho
fracteur. 

2. Van het vervoer zijn, behoudens het be
paalde in artikel 3, uitgesloten : 

nitro-glycerine en alle andere ontplofbare 
organische nitraten in vloeibaren toestand, als
mede vloeibare mengsels, waarin dergelijke 
stoffen voorkomen ; 

ammon-cahiicit en cahiicit, voor z6over van 
deze veiligheidskruitsoorten de samenstelling 
niet voldoet aan de volgende omschrijving : 

ammon-cahiicit moet ten minste 65 % am
moniak-salpeter en mag ten hoogste 10 % kali-, 
natron- of baryt-salpeter of mengsels daarvan, 
ten hoogste · 15 % trinitrotoluol of trinitro
naphtaline, die geheel of gedeeltelijk door mono
en dinitrotoluol, mono- en dinitro-ben:iol of 
nitro-naphtaline vervangen kunnen zijn en ten 
hoogste 2 % roet bevatten; 

cahiicit mag ten hoogste 70 % kali-salpeter 
en 8 % roet en moet .ten minste 10 % cellulose . 
en geringe hoeveelheden ijzersulfaat bevatten ; 

ontplofbare verbindingen; welke chloorzure 
of pikrinezure zouteil bevatten; 

knalkwikzilver en andere knalsoorten en de 
daarmede vervaardigde preparaten, daaronder 
niet begrepen slaghoedjes en andere ontstekings-

87 



1917 6 DECEMBER. 582 

middelen, welke dergelijke preparaten be
vatten. 

3. Door Ons kan van het verbod van ver
voer, in het vorige artikel bedoeld, ten behoeve 
van anderen dan het Rijk, op daartoe gedaan 
verzoek, ontheffing worden verleend. 

4. Van het vervoer zijn uitgesloten: 
ontplofbare stoffen, waarvan het vervoer 

overigens is toegestaan, indien zij wegens on
voldoende hoedanigheid of verpakking gevaar 
opleveren voor de openbare veiligheid,. in het 
bijzonder niet-vloeibare mengsels van nitro
glycerine en andere ontplofbarenitro-verbindin
gen met op zichzelf niet voor ontploffing vat bare 
stoffen, wanneer zich daarnit de nitro-glycerine 
of andere ontplofbare nitro-verbinding door 
afdrnppelen en doorzijgen laat afzonderen. 

5. 1. · Onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen 2 en 4 en behondens hetgeen in artikel 
6, § 1, is voorgeschreven, is het vervoer van 
ontplofbare stoffen verboden : 

a. met de brievenpost; 
b. met de pakketpost; 
c. met openbare middelen tot vervoer van 

personen. 
2. Van het verbod sub 1, c, zijn nitgesloten: 
de munitien, welke tot de uitrusting van in 

dienst afzonderlijk, of in detachement, reizende 
militairen, van politiebeambten en van amlite
naren der invoerrechten en accijnzen behooren; 

het buskruit en de vuurwenken, welke geacht 
knnnen worden tot de uitrusting van het vaar
tuig te behooren, alsmede het bnskruit dat 
reizigers in niet grootere hoeveelheid dan van 
Mn.kilogram, in behoorlijk gesloten verpakking 
met zich voeren. 

3. Geladen vuurwapenen worden op deze 
vervoermiddelen niet toegelaten. 

6. § 1. .1. Met zeeschepen, zoowel stoom
als zeilschepen, is vervoer van ten hoogste 
30,000 Kg. ontplofbare stof toegelaten. Heeft 
het vervoer plaats met zeeschepen, geen open
bare middelen tot vervoer van personen zijnde, 
dan mogen de ontplofbare. stoffen bovendelcs 
geladen worden, mits aan door de bevoegde 
a ntoriteiten te. stellen eischen zal word en 
voldaan. 

Ontstekings- en detonatiemiddelen zullen 
steeds afgezonderd van de ·andere ontplofbare 
stoffen moeten worden geborgen. 

Indien de zeeschepen openbare middelen tot 
vervoer van personen zijn, mogen daarmede geene 
andere ontplofbare stoffen worden vervoerd 
dan: 

buskruit en munitien, · waarin uitsluitend 
bu.skruit voorkomt; 

veiligheidskruitsoorten en 
nitro:verbindingen; 
en moeten de ondervolgende voorschriften: 

worden nageleefd : 
a. De ontplofbare stof moet benedendeks 

geladen worden in ruimten, welke door water
dichte schotten van de andere lading afgesloten 
zijn en tevens zooveel mogelijk verwijderd zijn 
van de machinekamer en van de bewoonde ge
deelten van het schip. 

b. In.de afgesloten ruimten moeten de met 
ontplofbare stoffen gevulde kisten eg dergelijke
z66danig gestapeld worden, dat zij niet.kunnen 
verschuiven, schndden, stooten, omkantelen 
of van de bovenste lagen vallen en in horizontale
richting ten minste drie meter verwijderd zijn 
van de wanden van die r~imten, waarin steen
kolen of andere, voor broeiing of brand vat bare,. 
stoffen geladen zijn. 

c. Bij het verstapelen, laden of lossen dezer 
ontplofbare stoffen moeten de navolgende voor
z9rgen worden toegepast, te weten : 

Tot de afgesloten ruimten, waarin ontplofbarc
stoffen bewaard worden, mogen slechts ver
trouwde en geschikte personen worden toe-
gelaten. 
. Alvorens de afgesloten ruimten, waarin ont
plofbare stoffen bewaard worden, binnen te
ga8!n, moeten schoenen van zeildoek of linnen 
met koezeemlederen of vilten zolen worden 
aangetrokken, terwijl lucifers, rooktuig, metalen 
voorwerpen e. d. niet mogen worderi mede
genomen. 

Mocht · van den inhond der kisten e. d. iets 
gestort zijn, dan moet dit voorzichtig worden 
opgeveegd, verzaineld en zoo spoedig mogelijk 
in voile zee overboard ·geworpen warden. 

Het verplaatsen van kisten e. d., welke meer 
dan 25 Kilogram ·wegen, moet door ten minste
twee man geschieden. 

2. In afwijking van het bepaalde ·in het 
voorgaande lid is in- en uitvoer van en naar het 
buitenland langs I J muiden en H oelc van Holland 
van dynamiet en de veiligheidslcruitsoorten, ver
meld in artikel 1, met zeestoomschepen en zee
sleepschepen, geen openbare middelen tot ver
voer 1:an personen zijnde, toegelaten tot eene
maximum hoeveelheid van 120,000 Kilogram, 
netto-gewicht, evenwel zonder directe over-
lading in een antler zeeschip en met inacht
neming van de navolgende bepalingen: 

a. Het dynamiet en de hiervoren bedoelde 
veiligheidskruitsoorten moeten benedendeks in 
die zeeschepen worden ingeladen in een of meer 
ruimen en moeten afgezonderd van elkander 
worden geborgen. 
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b. Bevinden zich in die ruimen nog andere 
goederen, dan moeten de onder a bedoelde 
ontplofbare stoffen het bovenste dee! der lading 
uitmaken. Laden van deze ontplofbare stoffen 
in ruimen, waarin zich licht ontvlambare of.aan 
broeiing of aan zelfontbranding onderhevige 
stoffen bevinden, is verboden. 

c. Op de hiervoren bedoelde zeestoomschepen 
en zeesleepschepen is overigens van toepassing 
hetgeen in artikel 7 voor zeestoomschepen, met 
betrekking tot de lig- en overlaadplaatsen bij 
Bititenhuizen en aan de Oostpitnt van Rozenburg 
is bepaald. 

d. In- en uitvoer, als bedoeld onder·2 dezer 
paragraaf, is alleen toegelaten gedurende het 
ti,jdvak van 15 April tot 15 October. 

§ 2. Met stoomvaartuigen, geen zeeschepen 
zijnde, is, wanneer zij niet zijn openbare middelen 
tot vervoer van personen, vervoer van ten hoogste 
100 K.G. ontplofbare stof toegelaten. Echter 
is:met,deze schepen geoorloofd het vervoer van 

1 metaalpatronen voor handvuurwapenen, be
vattende ten hoogste 30,000 K.G. ontplofbare 
stof, mits die patronen zijn geborgen in eene 
daartoe afzonderlijk afgeschoten bergplaats of 
kruitkamer, welke ten minste vier meter van 
de stookplaatsen en de ketelruimte verwijderd 
en behoorlijk afgesloten is, en welke in geval 
van brand gemakkelijk onder water kan worderi 
gezet. 

§ 3. Voor het vervoer van metaalpatronen 
voor handvuurwapenen, bevattende ten hoogste 
30,000 IC.G. ontplofbare stof, met vaartuigen 
in het algemeen, mits geen openbare middelen 
tot vervoer van personen zijnde, zijn de bepalingen 
van de Hoofdstukken II, III en IV, met uit
zondering van die der artikelen 31, 32 en .67, 
behoudens het hieronder in deze paragraaf 
gestelde onder /, niet van toepassing, en behoeft 
evenmin ten aanzien van de inrichting. van het 

' vaartuig aan· het voorschrift van § 2· van dit 
, artikel te worden voldaan, wanneer daarbij het 
I volgende. wordt in acht genomen: . 

a. Bij de patronen, waarvan de hulzen uit-
sluitend van metaal vervaardigd zijn, ·moeten 

; de projectielen en de houten of kurken stoppen 
, z66 vast aan de-hulzen verbonden zijn, dat zij 
! niet kunnen loslaten en de ontplofbare stoffen 
' niet uitgestort kunnen warden. Patronen, 

waarvan .de hulzen bestaan, nit bordpapier en 
I een inwendigen of · uitwendigen mant.el ·van 
: metaal, behooren z66. te zijns amengesteld,.dat 
' de geheele hoeveelheid der ontplofbare stof zich 
I in .. het metalen • benedendeel bevindt. en . af
, gesloten is door een prop of spiegel. Het bord, 
. papier.der patronen moet van zoodanige hoe-

danigheid zijn, dat van breken gedurende het 
vervoer geen sprake kan zijn. 

b. De patronen moeten vastgepakt zijn in 
blikken emballage, kleine houten kistjes of 
stevige kartonnen doozen en wel z66, dat zij 
daarin niet ,kunnen verschuiven. Die afzonder
lijke colli moeten vervolgens vast naast en 
boven elkander worden gepakt in goed bewerkte, 
stevige houten kisten, met eene wanddikte van 
ten minste 15 m.M. ; de opengebleven ruimten 
moeten met bordpapier, papier-afval, werk- of 
houtwol - alles volkomen droog - z66 vast 
aangevuld worden, dat van schudden gedurende 
het vervoer geen sprake kan zijn. Zijn de 
kisten inwendig met blik bekleed, dan behoeven 
de houten wanden slechts 10 m.M. dik te zijn. 

c. Het gewicht van eene met patronen ge
vuldekist magniet meer bedragen dan 100 K.G. 
Kisten, waarvan het brutogewicht meer dan 
10 K.G. bedraagt, mdeten ten einde beter ge
hanteerd te lrnnnen worden, voorzien zijn van 
handvatsels of lijsten .. 

d. De kisten moeten van een, den inhoud 
duidelijk aanwijzend, opschrift voorzien zijn. 
Bovendien moeten zij gesloten zijn door middel 
van looden zegels, of voorzien zijn van een op 
twee schroef- of spijkerkoppen van het deksel 
aangebracht zegel (afdruk of merk) of van een 
teeken, houdende het fabrieksmerk, en geplakt 
over het deksel en de zijwanden van de kist. 

e. De afzender moet op den vrachtbrief of 
het cognossement eene door hem ondertee)rnnde 
verklaring stellen, waa.rin ook het merk der 
looden of andere zegels of het fabrieksmerk 
moet voorkomen.. Deze verklaring moet 
luiden: 

,,De ondergeteekende verklaart, dat de; op 
dezen vrachtbrief (<lit cognossement) vermelde, 
met het merk ..... gesloten zending, wat den 
aard en de inpakkingswijze betreft, voldoet aan 
de bepalingen van artikel 6, § 3, a t/m d, der 
Voorschriften omtrent het vervoer, den in-, uit
en doorvoer, verkoop en opslag van. buskruit en 
andere ontplofbare stoffen. 

f. Met zeestoomschepen, geen openbare mid
delen tot vervoer van personen zijnde, zijn voor 
het vervoer in deze paragraaf bedoeld, ook 
artikel 31, benevens artikel 7, niet van toe
passing, indien de metaalpatronen voor hand
vuurwapenen benedendeks geborgen warden.in 
eene ten genoegen· van den Co=anda,nt-van 
het Korps geleiders van · ontplofbare stoffen 
behoorlijk ingerichte kruitkamer, welke in ko£
ten tijd onder water kan worden gezet. 

§ .4. De bepalingen van, dit besluit zijn niet 
va.n toepassing op het vervoer van : 
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a. trinitrotoluol met een stolpunt van ± 
80.5° c.;. 

b. . tri:J.itrotoluol met een stolpunt. van 74 
tot 76° C. en 

c. · zoogenaamd ,,·doeibaar trinitrotolnol", 
met zeeschepen in het algemeen, wanneer 

deze stoffen benedendeks geladen worden in 
ruimten, welke door waterdichte schotten van 
de andere lading afgesloten zijn en tevens zoo
veel mogelijk verwijderd zijn van de machine
kamer en van de bewoonde gedeelten van het 
schip en wanneer daarbij de voorwaarden, be
doeld in artikel 11, onder 2, a, b en c van dit 
besluit worden in acht genomen. 

§ 5. Indien dit bij het laden, lossen of ver
~tapelen van ontplofbare stoffen in- of uit zee
schepen, als bedoeld in dit artikel, bepaald 
noodzakelijk is; mag gebruik warden gemaakt 
van: 

a. electrisch licht; 
b. electrische zaklantaarns ; 
c. veiligheidslampen .. 
§ 6. Onv,erminderd het bepaalde in den 

leidraad betreffende de toepassing van electrici
teit aan boord van schepen, als bedoeld in 
artikel 33 van het Koninklijk besluit van 22 
September 1909 (Staatsblad n°. 315), zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 No
vember 1913 (Staatsblad n°. 407), [artikel 38 
van den doorloopenden tekst (bijlage van het 
Koninklijk besluit van 29 November 1913, 
Staatsblad n°. 418)], moet bij het gebruik van 
electrisch licht, hiervo_ren in § 5, a van dit 
artikel vermeld, aan boord van zeeschepen het 
volgende warden nagekomen : 

a. De verlichting moet bij voorkeur ge
schieden door lampen, welke zich buiten de 
ruimten bevinden. Indien dit niet mogelijk is, 
mogen alleen warden gebezigd verplaatsbare 
lamp en, welke door middel van eene losse leiding 
aan het vaste leidingnet zijn aangesloten. 

b. De verlichting mag alleen geschieden door 
gloeilampen, waaronder verstaan warden lam. 
pen, waarvan het gloeilichaam luchtdicht van 
de omringende lucht is afgescheiden. 

c. Bij gebruikmaking van gloeilamp.en in de 
ruimten moeten deze deugdelijk bevestigd en 
opgehangen zijn. 
- § 7. Bij het gebruik yan veiligheidslampen, 
als bedoeld in § 5, c van dit artikel, mag hierin 
alleen patent- of slaolie warden gebrand. Het 
aansteken (lezer lampen moet buiten de ruimten 
geschieden. 

7. 1. De bepalingen, vervat in Hoofdstuk 
II, §§ 2 en 3 en in de artikelen 46, 47, 48, 49 en 
50, benevens in Hoofdstuk III, zijn niet van 

toepassing op het vervoer in beide richtingen 
van ontplofbare stoffen met zeestoomschepen 
tusschen de zee en 

A. Buitenhuizen; 
B. de Oostpunt van Rozenburg; 
G. Amsterdam en Zaandam en 
D. Rotterdam, 
noch gedurende het verblijf van die schepen 

op die plaats zelve, onder voorwaarde evenwel, 
dat gedurende het verblijf op de plaatsen ge
noemd onder G. en D., en tijdens het vervoer 
tusschen die plaatsen en de plaatsen, bedoeld 
onderscheidenlijk onder A. en B., ,:i,an de bij
zondere bepalinge.n, betreffende de belading 
en de verpakking, vervat in de §§ 1 en 2 van 
dit artikel, benevens aan de Algemeene be
palingen, vervat in § 3 van dit artikel, wordt 
voldaan. 

2. Bij lading of lossing van ontplofbare stof
fen in of nit zeestoomschepen op de plaatsen 
hiervoren onder A, B, G en D bedoeld, of tus
schen deze plaatsen en de zee, moeten boven
dien de voorschriften, betreffende de vergunning 
van Onzen Commissaris in de betrokken pro
vincie en het geleide, worden in acht ge
nomen. 

3. De geleiders mogen bij inlading van ont
plofbare stoffen op de plaatsen, hiervoren onder 
A en B bedoeld, de schepen niet verlaten, v66r
dat zij zich overtuigd hebben, dat alle toe
gangen tot die gedeelten, waarin de ontplofbare 
stoffen geladen zijn, naar behooren zijn gesloten 
en de schepen van die ligplaatsen. onderschei
denlijk in de richting van IJmitiden of in de 
richting van Hoek van Holland naar zee ver
trekken. 

4. Valt het tijdstip van vertrek van het zee
schip niet binnen den termijn, door Onzen 
Commissaris in de betrokken provincie in de 
vergunning gesteld, dan is voor het !anger 
verblijf waakloon verschuldigd, overeenkomstig 
het door Onzen lVIinistervan Landbouw, Nijver
heid en Handel vast te stellen tarief.. 

5. De betrokken reederij is verplicht om aan 
hen, die zich als passagier aanmelden, of zich 
daartoe hebben laten inschrijven, v~n de voor
genomen verzending van ontplofbare stoffen 
mededeeling te doen. 

6. De hiervoren bedoelde vrijstelling geldt 
voor Amsterdam, Zaandam en Rotterdam slechts 
voor zooveel betreft het vervoer, enz. van : 

a. buskruit en munitien, waarin uitsluitend 
buskruit voorkomt; 

- b. slaghoedjes voor vuurwapenen, voor pro
jectielen en voor patroonhulzen (zoowel voor 
handvuurwapenen als voor geschut) en p~troon-
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lmlzen (zoowel voor · handvuurwapenen als 
voor geschut), voorzien van het ontstekings
middel; 

c. slagkwik- (detonator-) pijpjes; 
d. veiligheidskruitsooi:ten, in hoofdzaak be

vattende ammoniaksalpeter (met of zonder toe
: voeging van andere_ salpetersoorten) gemengd 
: met organische nitro-verbindingen, harsen of 
andere brandbare stoffen ; het amnioniak-
salpeter mag ook geheel door andere salpeter

i soorten vervangen zijn. 
I Tot de hierbedoelde veiligheidskruitsoorten 
behooren o. a. ,,ammon-cahucit", ,,cahucit", 

· ,,poudre-Favier",,, titanit", enz. _-De beide eerst,
! genoemde veiligheidskrnitsoorten moeten, wa t' 
de samenstel!ing betreft, voldoen aan het ge-
stelde in artikel 2 ; 

e. veiligheidslont (vuurkoord van Bickford); 
f. vuiirwerk, bestaande uit geperst meel

pulver, of uit dergelijke hoofdzakelijk uit sal
peter, zwavel en kool bestaande mengsels, even

' eens in gepersten toestand. 

§ 1. Belading. 

, 1. De hiervoren onder a. b, c, den / vermelde 
1 ontplofbare stoffen moeten benedendeks ge
borgen worden en blijven in eene ten genoegen 

; van den Commandant van het Korps geleiders 
1 van ontplofbare stoffen behoorlijk ingerichte 
: kruitkamer, welke in korten tijd· onder water 
: kan worden -gezet, terwijl, ten einde zulks te 
,kunnen uitvoeren, te allen tijde het personeel 
·!en materieel en de stoom- of andere beweeg
lkracht, door den voornoemden Commandant· 
1noodig geacht, beschikbaar moeten zijn. 
I 2. De hiervoren onder e vermelde veiligheids
' lont moet geborgen worden in eene kruitkamer, 
welke moet voldoen aan de hiervoren gestelde 

,eischen, dan we! benedendeks in een afzonder
!lijk ruim, dat, hetzij door schotten, hetzij door 
, haren kleeden, van de andere lading afgesloten 
:is en tevens zooveel mogelijk verwijderd is van 
Ide machinekamer en_ van het bewoonde ge
:deelte van het schip. Bij berging in een ruim 
moet de veiligheidslont z66danig worden ge
plaatst, dat zij spoedig kan worden g6lost of 
1over boord geworpen, dan wel onder water 
kan worden gezet, een en antler ter beoordeeling 
,van den Commandant van het Korps geleiders 
ivan ontplofbare stoffen. 
I 3. Van de hiervoren onder a, b, c, d, e en f 
:genoemde ontplofbare stoffen :,nogen alleen te 
;zamen in de· kruitkamer geladen. worden: 

die vermeld,onder a en e, 
die vermeld onder b en c en -
die vermeld onder e en /. 

§ 2. Verpakking. 

De hiervoren onder a, b, c, d, e en/ vermelde 
ontplofbare stoffen moeten verpakt zijn a]s volgt: 

l. Buskruit en munitien waarin uitsluitend 
buskruit voorkomt, moeten gepakt zijn in ste
vige houten of koperen kisten, stevige zinken 
bussen, tonnen of vaten, welke geheel gevuld 
moeten zijn en z66danig verpakt, dat geen door
stuiven kan plaats hebben. 

2. - Slaghoedjes voor vuurwapenen, voor pro
jectielen en voor patroonhulzen (zoowel voor 
handvuurwapenen als voor geschut) en patroon
hulzen (zoowel voor handvuurwapenen a!s voor 
geschut), voorzien van het ontstekingsmiddel, 
moeten zorgvuldig gepakt zijn in stevige kisten, 
tonnen of vaten. 

De overschietende ruim te in de kisten, tonnen 
of vaten moet z66danig met droogwerk, stroo, 
papierafval of dergelijke, goed ·droge stoffen zijn 
aangevuld, dat beweging der slaghoedjes of 
patroonhulzen is uitgesloten. 

3. Slagkwik- (detonator-) pijpjes moeten naast 
elkander, met de opening naar boven, verpakt 
zijn in stevige blikken doozen, waarva~ elk niet 
meer dan 100 stuks mag bevatten en z66danig, 
dat bewegen of verschuiven der pijpjes, zelfs 
bij stooten, niet mogelijk is. 

De Jedige ruimte in en tusschen, de pijpjes 
moet met droog zaagsel of een antler dergelijke _ 
zandvrije stof geheel opgevuld zijn. Dit op
vullen is niet noodzakelijk, wanneer de pijpjes 
zijn voorzien van eene inwendige, de sas of 
lading volkomen afsluitende, schutcapsule, 
waardoor zekerheid bestaat, dat de sas of lading 
tijdens het vervoer niet kan losraken. 

De bodem en het deksel der blikken doozen 
moeten aan de binnenzijde met een stuk vilt of 
laken, de binnenkant der zijwanden der doozen 
moet met bordpapier z66danig bekleed zijn 
dat eene onmidde!lijke aanraking van de pijpjes 
met het blik uitgesloten is. 

De op deze wijze gevulde - blikken doozen 
moeten elk z66danig met een stevige strook 
papier omplakt zijn, dat daardoor het deksel 
z66 vast op den inhoud gedrukt wordt, dat bij 
het schp.dden geen geluid van Jcisliggende 
pijpjes te hooren is. Vijf van zulke b!ikken doo
zen moeten telkens in een omsla.g van sterk 
pakpapier of in bordpapier tot een pakket ver
eenigd zijn. 

De pakketten moeten vervolgens in een 
stevige houten kist met eene wanddikte van 
ten minste 22 m.lVI. of in een sterke blikken 
kist z66danig zijn ingepakt, da t ruim te tusschen 
de pakketten onderling en tusschen deze en de 
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kistwanden zooveel mogelijk vermeden wordt. 
Ten einde het uitpakken van de kisten te ver
gemakkelijken, zal ten minste een pakket in 
elke laag op z66danige wijze met een stevigen 
band moeten omwonden zijn, dat dit pakket 
met behulp van dezen band gemakkelijk er uit 
genomen kan warden. 

Ruimten in de kist, die versehuiven van de 
pakketten ten gevolge zouden kunnen hebben, 
moeten zijn opgevuid met papiersnippers, stroo, 
hooi, werk, houtwol of krullen - alles volkomen 
droog -, het deksel moet er op gesoldeerd zijn 
als de kist van blik is en met koperen of vertinde 
houtsehroeven er op bevestigd zijn, indien het 
een hou ten kist is. 

Deze kist, waarvan het deksel den inhoud 
z66danig moet vastdrukken, dat deze niet kan 
versehuiven, moet met het deksel naar boven, 
verpakt zijn in een tweede, stevige houten kist 
met eene wanddikte van ten minste 25 m.M. 
en gesloten met koperen of vertinde hout
sehroeven. 

Tussehen de binnen- en de buitenkisten moet 
overal eene ruimte zijn van ten minste 3 e.l\L, 
die met droog houtmeel of zaagsel stevig moet 
zijn opgevuld. 

Door doeltreffende maatregelen moet zeker
heid verkregen zijn, dat de tussehenruimte ten 
gevolge van sehokken gedurende het vervoer 
niet kan veranderen. 

Na het vastsehroeven van het tweede deksel, 
moet dit de binnenkist z66danig vastdrukken, 
dat deze niet kan versehuiven. 

Het deksel van de buitenste kist moet van 
een etiquet voorzien zijn, waarop in duidelijk 
leesbare letters het opseh:tift: ,,Slagkwikpijpjes. 
Niet stooten." is aangebraeht. 

Elke kist mag ten Loogste 20 ILG. knalkwik
zilverspringstof of eene, in werking daarmede 
overeenkomende, hoeveelheid van een antler 
springstofmengsel bevatten; kisten, waarvan 
het gewieht meer dari 25 K.G. bedraagt, moeten 
voorzien zijn van handvatsels of lijsten, ten 
einde het hanteeren te vergemakkelijken. 

4. Veiligheidsk:ruitsoorten moeten vervat zijn 
in patronen met voor voeht ondoordringbare 
omhulsels; de patronen moeten verpakt zijn 
in stevige houten kisten met blikken, goed 
diehtgesoldeerde, binnenkisten of andere vol
komen waterdiehte afsluitingen. 

De kisten moeten geheel gevuld zijn. 
De patronen mogen noeh van slagkwik- of 

detonat<irpijpjes, :ii.ooh van andere ontstekings
middelen voorzien zijn. 

5. Veiligheidslont moet in stevige houten 
kisten met blikken, goed dieht gesoldeerde, 

binnenkisten gepakt zijn, z66danig, dat de 
ruimte der emballage geheel gevuld is. 

Veiligheidslont mag niet voorzien zijn van 
slagkwikpijpjes of andere ontstekingsmiddelen. 

6. Vuurwerk moet gepakt zijn in papieren 
doozen of in papier en vervolgens in stevige 
houten kisten, welke van binnen met stevig, 
taai papier beplakt zijn, zoodat doorstuiven 
niet mogelijk is. 

De oversehietende ruimten in de kisten moe
ten met droog werk, stroo, papierafval of der
gelijke, goed droge stoffen zijn aangevuld. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

l; De overlading uit de spoorwegwagons in 
de zeesehepen moet zijn afgeloopen uiteriijk 
binnen 36 uren na aankomst van die wagons op 
het station, doeh mag niet eerder geschieden 
dan 2 x 24 uren v66r het vertrek van het 
zeesehip. 

Kan aan die voorwaarde, om welke reden dan 
ook, niet warden voldaan, dan wordt de voor 
bedoelde overlading door Onzen Commissaris 
in de betrokken provineie verleende vergunning 
onverwijld ingetrokken en moeten de hier be
doelde ontplofbare stoffen, zoodra de vereischte 
vergunning daarvoordoorOnzen vorenbedoelden 
Commissaris zal zijn verleend, aan het station 
warden overgeladen in vaartuigen (lichte~s, 
voorzien van een vast dek) en daarmede warden 
overgebracht naar de overlaadplaatsen, respec
tievelijk te Buitenhuizen en aan de Oostpunt van 
Rozenburg. 

2. De weder voor uitvoer langs IJ1nuiden 
en den Hoek van Holland bestemde ontplofbare 
stoffen (geladen in binnenvallende schepen, 
welke A1nsterda1n, Zaanda1n, Rotterda1n, of 
andere plaatsen zullen aandoen), welke respec
tievelijk te Buitenhuizen of aan de Oostpunt van 
Rozenburg moeten warden overgeladen in de 
soort van vaartuigen, als bedoeld onder 1, 
tweede zinsnede, van deze paragraaf, alsmede 
de ontplofbare stoffen, welke op grond van het 
bepaalde antler 1 van deze· paragraaf in vaar
tuigen, als hiervorenbedoeld, naar die over
Iaadplaatsen moeten worden overgebracht, 
moetPu op die overlaadplaatsen in de zeeschepen 
worden verladen en mogen niet naar A1nSter
da1n, Zaanda1n, Rotterda1n, of andere plaatsen 
met kleine vaartuigen in kleine ho.eveelheden 
worden vervoerd. 

8. 1. Met stoomtrammen, welke geen open
bare 1niddelen tot vervoer van personen zijn, is 
verzending of vervoer alleen geoorloofd van 
buskruit, munitien en vuurwerken tot eene 
hoeveelheid van 25 kilogram ontplofbare stof, 
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j {l,lsmede van metaalpatronen tot een getar van 
, 10,000 stuks. 

2. Voor de toepassing van dit besluitwordt 
' onder vervoer met stoomtrammen verstaan het 
: vervoer, bedoeld bij artikel 2 der wet van 
: 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. ll8). 
! 9. 1. Het bedrag der zekerheid, bedoeld bij 
1.artikel 4 der wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
: n°. 81), wordt bepaald door den ambtenaar van 
het openbaar ministerie, die belast is met de 
v_ervolging van het strafbare feit. 

2. Als zekerheid kan door den vervoerder, 
ter beoordeeling van dien ambtenaar, een vol
doende borgtocht, met so!id'aire verbintenis van 
den borg of de borgen gesteld, of de bepaalde 
som in geld of geldswaardige papieren (courante 
effecten) gestort warden. 

3. Deze starting geschiedt op een kantoor 
, van registratie, door den ambtenaar van het 
! -o.penbaar ministerie aan 'te wijzen. 
, 4. Zoodra de borgtocht gesteld of het geld 
: of de geldswaarde gestort is, wordt het bedrag 
; daarvan geacht de waarde van het in beslag 
, gen omen voer- of vaartuigtevertegenwoordigen. 
' In geval van verbeurdverklaring wordt, bij ge-

breke van uitlevering van het tegen zekerheid 
; ontslagen voer- of vaartuig met zijnen inven
: taris, de gestorte of de op den borg of de borgen 
: verhaalde som aan 's Rijks schatkist ver
: antwoord ; indien de zekerheid in effecten is 
: gesteld, warden die ten bate van die.schatkist 
' ter beurze te gelde gemaakt; in geval van nie_t
: verbeurdverklaring w~rdt de' gestorte som of 
: warden de gedeponeerde -geldswaardige -papie-

ren aan den belarighebbende teruggegeven, 
laatstgemelde papieren met de daarop versche
-nen renten of dividenden, en vervalt de borg
tocht. 

10. Behalve de personen, genoemd in artikel 
8 der wet, zijn met het opsporen. van de over-

, tredingen der bepalingen van die wet en van 
<lit besluit belast de ambtenaren en officieren, 
door Onzen Minister van Oorlog uit kracht van 
artikel 24 der ,,Hinderwet" aangewezen, als
mede de ambtenaren van den Rijkswaterstaat, 
die van het Loodswezen, die van de Scheep
vaartinspectie, de Commandant van het Korps 
geleiders van ontplofbare stoffen, de geleiders 
van ontplofbare stoffen, de opzieners en schip
:pers van de visscherijpolitie op de Scheide en 
de Zeeuwsche Stroomen en de havenmeesters 
in dienst .van het Rijk. 

1-1-. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 
niet toepasselijk op het v rvoer van buskruit, 
munitien en vuurwerken tot eene hoeveelheid 
van 3 kilogram ontplofbare· stof, noch op het 

buskruit en de vuurwerken, welke geacht kun
nen warden tot de uitrusting van een vaartuig 
te behooren, behoudens dat de stoffen rnoeten 
gepakt zijn in goed' besloten houten of metalen 
voorwerpen, waarop in goed leesbare letters de 
soort der stof is- vermeld. 

2. Eveneens zijn de bepalingen van dit 
besluit niet van toepassing op het vervoer van: 

A. trinitrotoluol met een stolpunt van ± 
80.5° c.; 

B. trinitrotoluol met een stolpunt van 74 
tot 76° C., en 

G. zoogenaamd ,,vloeibaar trinitrotoluol". 
Deze stoffen warden onder de navolgende 

voorwaarden ten vervoer toegelaten : 
a. Zij moeten in sterke, dichte, goed ge

sloten houten pakmiddelen vast verpakt zijn ; 
de deksels mogen alleen met behulp van°hc/ut
schroeven zijn vastgezet; in plaats van de 
-h9uten emballage mogen · ook zoogenaamde 
Amerikaansche vaten (van geperst papier) ge
bezigd warden. Het vloeibare trinitrotoluol 
mag ook vervoerd warden in ijzeren vaten; 
-deze moeten eene volledige afsluiting bezitten, 
welke, in geval van brand, gemakkelijk door de 
uit het trinitrotoluol zich vormende gassen 
verbroken wordt. 

b. De kisten en,vaten moeteh voorzien zijn 
~an een opschrift, dat den inhoud duidelijk 
vermeldt. 

c. ·op den vrachtbrief of het cognossement 
moet door den afzender eene verklaring zijn 
gesteld, waaruit blijkt, dat aan de voorschrif
ten, bedoeld onder a en b van deze alinea is 
voldaan. Verder moet elke zending vergezeld 
zijn van een verklaring van een bij het Departe
rnent van Landbouw, Nijverheid en Handel, of 
bij dat van Oorlog, of bij een der spoorweg
ondernemingen bekend scheikundige, inhou
dende, dat de te vervoeren stof voldoet aan de 
daarvoor in dit artikel onder A, B of G gestelde 
eischen. 

•d. Het vervoer moet steeds in gesloten of 
goed overdekte voer- of vaartuigen plaats 
hebben. 

e. De genoemde goederen mogen noch met 
liciht-ontvlambare goederen, noch met patro
nen, vuurwerk, ontplofbare ontstekingsmidde
len of lonten in eenzelfde voer- of vaartuig-ge_ 
laden worden-. 

12. Van de bepalingen van <lit besluit kan, 
wanneer. de belangen van het Rijk dit nood
zakelijk maken, door Onzen Minister van Oor
log, van Marine, of van Landbouw, Nijverheid 
en Handel worden afgeweken. 
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HOOFDSTUK II. 

Verzending en vervoer van ontplofbare stoffen, 
de hoeveelheid van 100 Kilograin te boven gaande, 
voor zooveel Hoofdstuk IIIbis daarop niet van 

toepassing is. 

§ I. Van de inpakking, alsinede van ,het 
op-, af- en overladen. _ 

13. I. De ontplofbare stoffen zijn stevig in
gepakt in metalen kisten of bussen, of in houten 
kisten, tonnen of vaten. Deze ,voorwerpen moe
ten goed dioht en gesloten zijn. Aau de houten 
voorwerpen mogen geen ijzeren ban den of beslag 
aaQ,wezig zijn, behoudens het navolgende : 

a. Houten voorwerpen, bestemd voor het 
vervoer van projectielen of andere munitie 
(behalve kardoezen), alsmede voor het vervoer 
van veiligheidslont, mogen van ijzeren banden 
of ijzeren beslag voorzien en met ijzeren hout
schroeven gesloten worden, mits zij niet met 
andere ontplofbare stoffen worden samen
geladen. 

b. Houteff voorwerpen, waarin zich bus
krnit of nitro-glyoerine houdende stoffen be
vinden, mogen alleen·voorzien zijn van houten 
nagels of pennen, of wel van verzonken koperen, 
messingen of verzinkt ijzeren nagels of schroe
ven. 

2. De tonnen en vaten zijn op de beide 
bodems, de houten of metalen kisten en bussen 
ter weerszijden of wel enkel op het deksel, 
voorzien van een opschrift, waardoor de soort 
der stof wordt aangeduid (in de Nederlandsohe, 
Fransche, Engelsohe of Duitsche taal). Zijn de 
metalen kisten of bussen in houten kisten ge
pakt, dan behoeven alleen de laatste van het 
opsohrift voorzien te zijn. 

3. Bij vervoer van Rijkswege zijn de kisten, 
tonnen, vaten of bussen v'olgens de voorsohriften 
van het Departement van Oorlog of van Marine 
ingerioht en gemerkt. 

4. De voorwerpen, welke dynamiet inhouden, 
moeten bovendien de firma, of het merk der 
fabriek, waarvan het dynamiet afkomstig is, 
vermelden. 

5. Pikrinezuur en nitro-verbindingen, welke 
een zuur karakter bezitten, moeten z66danig 
verpakt zijn, dat zij niet met lood of andere 
metalen in aanraking zijn of kunnen komen. 

14. I. Dynamiet mag alleen in patronen, 
niet in losse massa worden vervoerd. 

2. Dynamietpatronen en schietkatoenpatro
nen (patronen, welke nit samengeperst gemalen 
schietkatoen vervaardigd en met paraffine over
trokken zijn), moeten in de kisten z66danig door 

papier of doek omgeven zijn, dat geene aan
raking met de wanden kan plaats hebben. 

3. Dynamiet- en . sohietkatoenpatronen, 
sohietkatoen en andere nitro-oellulose ·mogen 
nooh van ontstekingsmiddelen voorzien, nooh 
daarmede in hetzelfde voorwerp ingepakt 
zijn. 

4. Sohietkatoen en andere nitro-cellulose
moet, na bedeeling met ten minste 20 % water, 
in waterdiohte voorwerpen bijzonder stevig in
pakt zijn, zoodat wrijving van den inhoud niet 
kan plaats vinden. 

5. Het in het vorige lid bepaalde·betreffende
het watergehalte is niet van toepassing op 
schietkatoen, dat voor 's Rijks dienst benoo
digd is. 

6. Pikrinezuur mag sleohts dan vervoerd 
worden, wanneer een bij de Departementen,van 
Landbouw, Nijverheid en Handel of van Oor
log, of bij een der spoorwegondernemingen be-· 
kend soheikundige op den vraohtbrief of- het 
oognossement eene verklaring heeft gesteld, 
houdende dat het aangeboden pikrinezuur niet 
gevaarlijk is. 

7. Load mag niet met pikrinezuur in dezelfde 
afdeeling van het vaartuig of in hetzelfde voer
tuig vervoerd warden. · Voer- of vaartuigen, 
welke van binnen met load zijn bekleed, of 
daarmede gedekt zijn, mogen voor dit vervoer 
niet gebezigd worden. 

15. 1. Voorwerpen, welke buskruit, muni
tien, vuurwerken of nitro-verbindingen inhou
den, mogen met inhoud ten hoogste 130 Kilo
gram per stuk, voorwerpen, welke schietkatoen, 
veiligheidskruit of ontstekingsmiddelen bevat
ten, mogen met inhoud ten hoogste 90 Kilogram 
per stuk en voorwerpen, welke dynamietpatro
nen inhouden, mogen met inhoud ten hoogste 
35· Kilogram wegen. 

2. Kisten, waarvan het bruto-gewicht meer 
clan 25 Kilogram bedraagt, moeten, ten einde
beter gehanteerd te kunnen warden, voorzien 
zijn van sterke, stevig ian de kisten bevestigde, 
handvatsels of Iijsten.' 

3. Kisten en dergelijke, bevattende gevulde 
eenheidsprojectielen, mogen een bruto-gewicht 
hebben van meer clan 130 Kilogram, mits elke
colli niet meer clan een projectiel inhoudt. 

4. De beperkende bepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing op het vervoer ten he
h o'eve van 's Rijks dienst. 

16. 1. De voorwerpen, waarin ontplofbare 
stoffen zijn gepakt, mogen bij het op-, af- en 
overladen niet gewo:rpen warden. 

2. Het op-, af- en O\"erladen geschiedt door 
dragen van de voorwerpen, of door sleepen 

i' 

! 
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daarvan over haren of wollen kleeden, of wel 
met beh ulp van een takeltuig. 

3. Voor tonnen met buskruitis ook hetrollen 
over )deeden toegestaan. 

17. 1. Het op- en afladen mag alleen op· 
eene door den burgemeester aangewezen plaats 
geschieden, welke zoo ver mogelijk van be
woonde plaatsen moet verwijderd zijn. 

2. Deze bepaling geldt niet voor het op
en afladen va_n ontplofbare stoffen voor het 
Rijk. 

3. De ladingsplaats mag, gedurende den tijd, 
dat zij tot het op- en afladen gebezigd wordt, 
niet voor het publiek toegankelijk zijn en m~et, 
wanneer bij uitzondering het op- en afladen 
bij donker plaats vindt, door vaste, hoogstaande 
lantaarns verlicht worden. In die lantaarns 
mag geen petroleum worden gebrand. 

4. .f{et overladen van het eene vaartuig in 
het andere geschiedt zooveel doenlijk op stroom 
en zoo mogelijk op niet minder dan 300 meter 
afstaµd van andere vaartuigen, of van bewoonde 
plaatsen. 

5: Bij het op-, af- en overladen mag geen 
vuur gebrand en niet gerookt worden. 

6. Licht mag alleen aanwezig zijn voor zoo
ver zulks overeenkomstig het bepaalde in de 
3de alinea van dit artikel noodig is voor de 
verlichting van de ladingsplaats. 

7. De ontplofbare stoffen mogen niet eer 'ter 
plaatse van· oplading gebracht of aldaar toe: 
gelaten worden, dan wanneer het opladen een 
aanvang neemt. 

8. Het op-, af- en overladen wordt, eenmaal 
aangevangen, steeds zoo spoedig mogelijk vol
bracht en bij dag niet onderbroken, tenzij dit 
bij opkomend onweder noodig blijkt._ 

§ 2. Van de kennisgevingen of de vergunningen 
tot vervoer en van het geleide . . 

18. l, Van elk trausport van ontplofbare stof. 
fen door of voor rekening van het Rijk wordt 
door de militaire autoriteit of door den afzender, 
met aanwijzing van den te volgen weg en van 
het tijdstip van binnenkomst in het Rijk of 
van den aanvang van het vervoer, vooraf kennis 
gegeven aan Onze Commissarissen in de be
trokken provincien en aan de burgemeesters 
der betrokken gemeenten, door welke het ver
voer moet geschieden. 

2. Gelijke kennisgeving geschiedt, indien, 
door onvoorz ene omstandigheden, de te volgen 
weg of het aangegeven tijdstip verandering 
moet ondergaan. 

19. 1. Voor elk transport van ontplofbare 
stoffen, door en voor rekening van anderen dan 

het Rijk, wordt voorafgaande schriftelijke ver 
gunning vereischt. 

2. Onder transport is in dit artikel en in de 
artikelen 23, 25, 26 en 27 ook te.verstaan oyer
lading. 

3. Indien het vervoer zich binnen eene 
provincie bepaalt, wordt de vergunning ver
leend door Onzeri Commissaris in die pro-, 
vincie. 

4. Indien het transport door meer dan eene 
provincie moet plaats hebben, wordt de ver
gunning verleend door Onzen Commissaris in 
de provincie, waar het vervoer, de in- of de 
doorvoer een aanvang neemt, en door dezen 
daarvan ten spoedigste mededeeling gedaan aan 
Onze Commissarissen in de andere bij het ver
voer betrokken provincien. 

5. Een afschrift der verleende vergunning 
wor_dt gelijktijdig aan Onzen llfinistervan Oorlog 
gezonden. 

6. Bij weigering der vergunning worden de 
redenen dier weigering schriftelijk aan den aan
vrager medegedeeld. 

20. -I. De vergunningen, in het vorige ar
tikel bedoeld, worden aangevraagd bij schrifte
lijk door den afzender of zijn gemachtigde onder
teekend· verzoek. 

2. In het verzoekschrift warden vermeld : 
a. De soort en de hoeveelheid der te ver, 

zenden stoffen en de wijze van inpakking. 
· b. De naam der gemeente waaruit en die 
der gemeente waarheen de verzending zal ge
schieden, met aanwijzing van de bergplaats, 
waar de stoffen zoo noodig zullen warden op
geslagen, of van het vaartuig waarin zij tot ver
der vervoer zullen worden overgeladen, alsmede 
de naam van den geadresseerde. 
· c. Het tijdstip der verzending. 

d. Het middel van vervoer. 
e. De naam van den voerman of van den 

schipper en bij Vervoer te water, die van het 
vaartuig of de vaartuigen, waarmede het .ver
voe:r zal geschieden. 
· 3. Bij invoer of rechtstreekschen doorvoer 

wordt, voor de-toepassing van het hierboven 
sub 2, b, bepaalde, de gemeente van binnen
komst hier te lande aangemerkt als die, waaruit 
de verzending zal geschieden. 

21. I. In de vergunning worden de in het 
vorig artikel bedoelde opgaven vermeld en 
wordt de weg, dien het transport volgen moet, 
omschreven. 

2. Aan de vergunning kunnen, in het belang 
der openbare veiligheid, voorwaarden warden 
verbonden, niet strijdig met de bepalingen van 
dit besluit. 
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3. In de vergunning wordt de tijd aange
d uid, waarvoor zij gel dig blijft. 

4. Indien het ter bespoediging van een 
transport te water wenschelijk is, dat daarbij 
van eene sleepboot wordt gebruik gemaakt, 
wordt het gebruik daarvan in de vergunning 
voorgeschreven. 

5. Bij transporten langs de groote rivieren 
is het bezigen van eene sleep boot regel, het zei
len ui tzondering. 

22. · 1. Indien door onvoorziene omstandig
heden het tijdstip, bepaald voor den aanvang 
,an het vervoer, den in- of den doorvoer, ver
andering moet ondergaan, wordt daarvan door 
den afzender of zijn gemachtigde ten spoedigste 
kennis gegeven aan Onzen Commissaris, die de 
Yergunning tot vervoer heeft Yerleend. 

2. Deze doet daarvan onverwijld mede
deeling aan Onze Commissarissen in de anµere 
bij het vervoer betrokken provincien .. 

23. 1. Van elk transport waartoe door Onze 
Commissarissen in de provincien vergunning 
wordt verleend, alsmede van de verandering 
van het tijdstip van aanvang van het vervoer, 
den in- of den doorvoer of van den daarbij te 
Yolgen weg, geven Onze Commissarissen in de 
provincien, door welke het transport zal plaats 
hebben, tijdig kennis aan de burgemeesters der 
in hunne provincien gelegen gemeenten, waar
uit het transport vertrekt, door·welke het zal 
gaan en waarheen het bestemd is. 

2. Bij invoer of rechtstreekschen doorvoer 
wordt ten deze de gemeente van binnenkomst 
aangemerkt als gemeente waaruit het transport 
vertrekt. 

24. Aan de burgemeesters der in de artikelen 
18 en 23 bedoelde gemeenten wordt overgelaten, 
in het belang der open bare veiligheid de noodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen, niet strijdig 
met de bepalingen ·van dit besluit, noch met 
de voorwaarden der vergunning. 

25. 1. Voor elk transport, onverschillig of 
het door het Rijk of door anderen geschied, 
wordt het geleide van eeri of meer personen 
gevorderd. 

2. Dit geleide bestaat : 
a. bij transporten door en voor rekening van 

het Rijk, uit onderofficieren en minderen van 
de landmacht, bij voorkeur van het wapen der 
,irtillerie, of van de zeemacht. Zoo noodig-ka:n 
het bevel over het geleide aan een officier worden, 
opgedragen. 

b. bij transporten door en voor rekening van 
anderen dan het Rijk, uit beambten daarvoor 
door of van wege Onzen l\finister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aangewezen en door .of 

van wege Onzen Minister van Justitie voorzien 
van eene aansteUing als onbezoldigd rijksveld
wachter. 

3. Het getal dezer. begeleiders wordt in elk 
bijzonder geval door Onzen Commissaris, die de 
vergunning tot vervoer verleent, met inacht
neming van de tweede zinsnede van ar"tikel 4 7 
bepa,ald en in de vergunning uitgedrukt, met 
aanwijzing van den beambte, wien het bevel 
over het geleide is opgedragen. 

4. Bij ontstentenis dezer bearnbten geldt voor 
de hierbedoelde transporten het bepaalde sub 
2, a, van dit artikel, Het goleide wordt alsdan 
verstrekt door de militaire •autoriteit op a,an
vraag van Onzen Cornmissaris in de provincie. 

26.- 1. Het goleide ziet toe, dat de in de 
hoofdstukken I en II vervatto bepalingon 
wordon nageleofd on is ook togenwoordig bij 
het_op-, af- en overladen der stoffen. 

2. Aan hot hoofd van het geleido Word", door 
de zorg van de autoriteit die dit aanwijst, eene 
beknopto instructie verstrekt, onder bijvoeging 
van een gedrukt exernplaar der wet van 26 
April 1884 (Staatsblad n°. 81) en van dit besluit, 
bovendien bij elk transport door en voor reke
ning van anderen dan het Rijk, van een af
schrift der vergunning ender daaraan verbonden 
voorwaarden. 

3. Indien het transport door en voor rekening 
van anderen dan het Rijk geschiedt, wordt door 
het·hoofd van het geleide, ria afloop, een schrif
telijk verslag uitgebracht a,an Onzen Commissa
ris in de provincie, die de vergunning tot ver
voer heeft verleend. 

27. ·1. Bij elk transport door en voor reke
ning van anderen dan het Rijk, is door den 
afzender eene vergoeding verschuldigd, volgens 
een tarief, dat door Onzen Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel zal worden vast
gesteld. 

2. Heeft het transport onder rnilita,ir geleide 
plaats, dan worden door den afzender aan dat 
geleide de onkosten vergoed, welke in gelijk 
geval door het Rijk zouden zijn te goed gedaan. 

3. De wijze waarop de uitbetaling der ver. 
goeding moet geschieden en het bedrag daarvan 
worden door Onzen Commissaris in de pro
vincie, zoo noodig in overleg met de militaire 
autoriteit, bepaald en in de vergunning vermeld. 

4. Indien het vervoer te water geschiedt, 
wordt in de vergunning vermeld, dat door-den 
afzender voor huisvesting van het geleide aan 
boord der vaartuigen moet worden gezorgd. 

5. Onder de in het vorige lid bedoclde-huis
vesting wordt versta:an : 

a. voor iecleren geleicler een behoorliJk .te 
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bereiken verblijf van ten minste 6 Ji,13, ; bij 
ladingen dynamiet en dergelijke nitro-glycerine 
bevattende stoffen moet' bedoeld verblijf zijn 
gelegcn buiten het ruim, waarin de hierbedoelde 
ontplofbare stoffen zijn gebo:rgen; 

b. het verschaffen van deugdelijk nachtleger, 
bestaande uit : voor iederen geleider 1 matras, 
1 hoofclkussen, ten minste 2 wollen dekens en 
2 lakens, een en ancler van goede hoedanigheid. 
· 6. Wanneer de binnenvaartuigen, geladen 

met ontplofbare stoffen, ligplaats nemen in de 
kruitbavens aan de Oostpiint van Rozenburg of 
bij Buitenhuizen, wordt de in het vorige lid 
bedoelcle huisvesting niet _ vereischt. 

§_ 3. Algemeene voorschriften voor. het vervoer. 

28. 1. De voorwerpen, waarin de ontplof
bare stoffen zijn gepakt, zijn in de vervoer
middelen geplaatst op cm overdekt met haren 
of wollen kleeclen of clekens. 

2. Zij moeten z66danig vastgezet zijn, dat 
geen wrijving op hont of op metaal kan ontstaan. 

29. 1. Op of in de vervoermiddelen:, met 
uitzondering van de stoomvaartuigen bedoeld 
in artikel 6, § 2, mag geen vuur of licht aan
wezig zijn en mag niet gerookt warden. 

2. Dit verbod is niet van toepassing op de 
sein- en anclere lichten, welke ingevolge de 
claaromtrent bestaande voorschriften aan boord 
cler vaartuigen of aan de voertuigen aanwezig 
moeten zijn. 

3. Deze lichten, waartoe alleen raap-, patent- · 
of s_laolie, dan wel stearine-kaarseh gebezigd 
worden·, mogen niet- aan boord van de -vaar
tuigen of op de voertuigen, welke de ontplofbare 
stoffen vervoeren, w·orden aangestoken of ge
bluscht. 

30. 1. Indieh kisten, vaten, tonnen of bus
sen, waarin zich ontplofbare stoffen bevinden, 
z66danig hebben geleden, dat daaruit gevaar 
zou kunnen ontstaan, worden deze voorwerpen 
dadelijk in een enkel of dubbel genomen haren 
of wollen kleed ingenaaid, waartoe bij elk trans
port het noodige aanwezig moet zijn, ten ge
noegen van het hoofd van het geleide. 

2. Het vernieuwen van de verpakking moet 
alleen bij dringende noodzakelijkheid plaats 
hebben. 

3. De vervoercler- zorgt dat, volgens aan
wijzing van het geleide, eenige ledige buskruit
tonnen of kisten en kuipersgereedschappen bij 
het transport worden medegenomen. 

31. 1. Met een transport ontplofbare stoffen 
-mogen niet gelijktijdig licht ontvlambare stoffen 
vervoercl worden, waartoe onder anderen ge
rekend worden: alcohol, chloroform, aether, 

i zwavelkoolstof, chloorzwavel, phosphorus, ter
pentijn, benzol, naphta, benzine, lichte petro
leumaether, gazoline, petroleum, oleonaphta, 
koolteer, houtteer. 

2. Onder dit verbod is niet begrepen het voor 
eigen gebruik aan boord aanwezige teer, en bij 
transporten, als becloeld bij artikel 6, zoomede 
bij het vervoer met motorrijtuigen, de benoo
digclhede:i uitsluitend bestemcl voor de bedie
ning der machine. 

32. Het gelijktijdig vervoer. van buskruit, 
dynamiet, schietkatoen of andere cintplofbare 
stoffen met hetzelfde vervoermiddel is ver
boden, behoudens het bepaalde bij de artikelen 
8, 11 en 44. 

33. Gedurende-het vervoer, het op-, af- err 
overladen daaronder begrepen, staan de daartoe 
gebezigde voerlieden en schippers en hunne 
onderhoorigen onder de bevelen van het hoofd 
van het geleide, voor alle maatregelen welke, 
ter uitvoering van dit besluit en van de voor
waarden der vergunning, in het belang der 
openbare veiligheid, moeten worden genomen. 

34. 1. De doortocht door de bebouwde kom 
der geD:1:eenten mag, buiten dringende nood
zakelijkheid, niet bij nacht plaats hebben en 
wordt ook buitendien door het transport zoo
veel mogelijk vermeden. 

2. Is _die doortocht noodzakelijk, clan doet 
het hoofd van het geleide den burgemeester in 
tijds van de nadering van het transport ver
wittigen. 

3. De doortocht mag eerst aanvangon, naclat 
van den burgemeester bericht is ontvangen, dat 
de bijzondere maatregelen van voorzichtigheid, 
welke hij noodig acht, genomen zijn, of dat geert' 
zoodanige maatregelen door hem worden ge
eischt.· In afwachting daarvan moet het trans
port op ten minste 300 meter afstand buiten 
de bebouwde kom blijven. 

35. 1. Oponthoud binnen de bebouwde kom 
eeher gemeente is verboden, ,tenzij dit volstrekt 
noodig is. -In dit geval bepaalt de burgemeester, 
in overleg met het hoofd van het geleide," de 
plaats van het oponthoud en verordent hij de 
noodige veiligheidsmaatregelen. 

2. In geen geval houdt het transport stil in 
de onmiddellijke nabijheid van in werking zijnde 
fabrieken, ovens, smederijel,l en van andere 
plaatsen, waar, anders dan tot huishoudelijk 
gebruik, vuren aanwezig zijn. 

§ 4. Bijzondere voorschriften voor het vervoer 
te lande. 

'36. Voor het vervoer worden allecn overdekte 
voertuigen, bij voorkeur met veeren, gebezigd. 
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37. Elk voertuig is voorzien van eene aan 
een winkelhaak uitgezette witte vlag, van ten 
minste 0.5 meter in het vierkant, waarop in 
goed leesb_are zwarte letters het opschrift 
,,buskruit" gesteld is. 

38. 1. De onderlinge afstand der voertuigen 
bedraagt ten minste 25 meter, behalve bij het 
doortrekken van de. bebouwde kom eener ge
meente, waarbij de afstand mag warden ·ver
minderd, indien dit in het belang der openbare 
veiligheid . wordt noodig geacht. 

2. Elk transport wordt op den noodigen af
stand voorafgegaan door een geleider met een 
roode vlag. 

39. Het rooken is in de ,!!abijheid der voer
tuigen verboden. 

40. 1. Bij_ het naderen van overwegen bij 
spoorwegen wordt door het transport op ten 
minste 150 meter afstand halt gehouden. 

2. Het transport trekt de spoorbaan niet 
over, v66r dat het geleide zich overtuigd heeft, 
dat geen trein nadert en dat de op den overweg 
gevallen sintels zijn uitgedoofd. · 

3. Wanneer het transport moet gaan langs 
wegen, welke binnen den afstand van 1_50 meter 
evenwijdig aan spoorwegen gelegen zijri, ge
schieclt het vervoer zooveel mogelijk alleen dan, 
wanneer geen locomotief in aantocht is. 

4. Het geleide is verplicht hieromtrent vooraf 
inlichting in te winnen. 

41. 1. Wegen, waar:van door een stoomtram 
wordt gebruik gemaakt, warden zooveel moge
lijk door het transport vermeden. 

2. Moet van zooclanigen weg gebruik gemaakt 
.. warden, dan wordt bij _het naderen van een 
·tram een geleider met eene roode vlag afgezon
den, op wiens aanmaning de tram sj;il houclt 
tot het transport zich aan den zijkant van den 
weg en zoo mogelijk boven den wind heeft 
opgesteld. Bij het voorbijtrekken van de tram 
mogen de vuren der locomotief niet geopend 
of geroerd worden, terwijl het transport zich 
eerst weder in beweging stelt, wanneer de tram 
ten minste 150 meter voorbij is. 

42. Bij onweder houclt het transport zoo
veel mogelijk stil, op ten minste· 300 meter 
afstancl van bewoonde gebouwen of van plaat
sen, welke met hoog opgaand houtgewas bezet 
zijn. 

43. Moet het transport van eene veerpont 
of gierbrug gebruik maken, clan mogen :zich 
daarop niet gelijktijdig andere voertuigen of 
personen bevinden, tenzij deze laatsten voor de 
bediening der veerpont of der gierbrug noodig 
zijn. 

44. Onvermindercl het bepaalde bij de 

,,Motor- en Rijwielwet, Staatsblad 1905, no. 69", 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 237), en bij het ,,Motor- en 
Rijwielreglement, Staatsblad 1905, n°. 294", 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 December 1916 (Staatsblad n°. 532), gelden 
voor het vervoer van ontplofbare stoffen met 
motorrijtuigen de navolgende voorschriften: 

I. Ontplofbare stoffen kunnen met motor
rijtuigen "orden vervoerd zoowel op het rijtuig 
als op niet meer dan een aanhangwagen. 

2. Ten opzichte van het vervoer van ont
plofbare stoffen, als bedoeld in· artikel 32, war
den motorrijtuig en aanhangwagen als afzon
derlijke voertnigen beschouwd. 

3. Ontplofbare stoffen, welke meer dan 6 % 
nitro-glycerine bevatten, alsmede ontstekings
middelen van ontplofbare stoffen (uitgezonderd 
lont) of zwart buskruit, mogen alleen in den 
aanhangwagen vervoerd warden, doch niet te 
zamen. 

4. Elk dier voertuigen moet, behalve van 
de witte vlag, bedoeld in artikel 37, voorzien 
zijn van een aan beide zijden rood gekleurd, 
goed zichtbaar geplaatst, bord van 0.50 j\I, in 
het vierkant. 

5. In de lantaarns der voertuigen riiogen 
niet. anders clan stearine-kaarsen warden ge
bezigd~ 

6.' Op de voertuigen mag geen vracht war
den geladen, waarvan het gewicht met inbegrip 
van dat der medegevoerde personen, grooter is 
dan het draagvermogen, waarvoor de voer
tuigen zijn vervaardigd en dat er duideliJk zicht
baar op moet zijn vermeld. In geen geval mag 
de aldus berekende belasting per voertuig meer 
bedragen clan 3000 K.G. 

7. Behoudens het bepaalde in§ 2 van Hoofd
stuk II moet in de vergunning warden vermelcl 
het gewicht van de te bezigen voertuigen en 
van de daarop te laden vracht. 

8. Elk voertuig moet voorzien zijn van ten 
minste twee handbluschtoestellen van goede 
constructie, welke toestellen voor onmiddellijk 
gebruik gereed, gemakkelijk te bereiken en 
verzegeld moeten zijn. Bovendien behoort elk 
voertuig mede te voeren een gemakkelijk te be
reiken reservoir, bevattende ten minste 25 liter 
water, benevens ten minste 2 opvouwbare 
emmers. 

9. Bij het in- en uitladen van ontplofbare 
stoffen moet de motor afgesteld zijn. 

10. Het vullen of openen van het branclstof
reservoir moet zooveel mogelijk bij daglicht 
geschieden en in alien gevalle op grooten afstand 
van vuur of van open licht ; het storten van 
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'brandstof naast de opening van het reservoir 
inoet ·warden vermeden. Het vullen van het 
r~servoir mag niet plaats hebben tijqens het 
laden of lossen van het v oertuig, terw:ijl het 
bijvullen, wanneer het voertuig geladen is, zoo
veel mogelijk moet warden voorkomen. 

ll. Tijdens het vervoer mag niet met zoo
genaamden ,,vrijen uitlaat" warden gereden. 
De inrichting, dienencle tot opening van den 
uitlaat, moet verzegeld zijn. 

12. Tijdens het vervoer mag met geen groo
tere snelheid worden gereden dan20 K.M. peruur. 

13. Elk motorrijtuig moet, om te kunnen 
worden gebezigd voor het vervoer van ontplof
bare stoffen, voldoen aan de volgende eischen : 

a. Het onderstel moet vervaardigd zijn van 
niet-brandbare materialen. 

b. De motor met carburator moet zich aan 
den voorkant van het motorrijtuig bevinden 
en van de laadruimte gescheiden zijn door de 
zitplaats van den bestuurder. 

c. Het brandstofreservoir moet explosievrij 
zijn en aangehecht onder de zitplaats van den 
bestuurder of aan de achterzijde van het rijtuig 
onder den wagenbak. In het laatste geval moet 
het reservoir tegen mechanische beschadiging 
beschermd zijn door het op voldoende hoogte 
boven den grond aan te brengen en het te om
geven met een omhulsel van voldoende stevig
heid. 

d. In de brandstofaanvoerleiding moet een 
kraan aanwezig zijn, welke door den bestuurder 
van het motorrijtuig vanaf zijn zitplaats ge
makkelijk kan worden gesloten. 

e. In de uitlaatleiding moet zich een knalpot 
bevinden: de uitlaatbuis moet doorloopen tot 
aan het einde van den wagenbak. Ter hoogte 
van den knalpot moet tegen de onderzijde van 
den wagenbak een asbePtplaat zijn aangebracht. 

/. De motor ~oet voorzien zijn van· een 
snelheidsregelaar, welke verzegeld kan worden 
en het overschrijden van· een uursnelheid van 
20 K.M. automatisch belet. 

g. Elk rijtuig moet voorzien zijn van een 
betrouwbaren snelheidsmeter van goede con
structie. 

h. -H~t motorrijtuig moet z66danig zijn in
gericht; dat de bestuurder, alsmede het geleide, 
daarop eene behoorlijke zitplaats heeft, welke 
tegen regen is beschut. 

i. Van uit de zitplaatsen van het motor
rijtuig moet het, door 'middel van een raam of 
op andere wijze, voor den bestuurder en het 
geleide gemakkelij°k zijn den geheelen wagen, 

· en wanneer met een aPnhangwagen · gereden 
wordt, ook dezen, te ,;iverzien. 

le. De wagenbak moet van hout vervaarciigd 
· zijn, inwendig bekleed met plaatijzer. TuPschen 
den houten "and en het plaatijzer moet een 
laag ?sbest zijn aangebracht. Voorts moet dr 
wagenbak z66danig ?'.ijn ingericht, ·dat de lading 
zoo "einig mogelijk l;:an verschuhen. 

l. Het motorrijtmg moet zeer goed afgeleverd 
zijn en massieve rubberbanden bezitten. 

m. Le wagenbak moet geheel overdekt zijn. 
n. Het roode bord,- bedoeld in punt 4 .van 

dit artikel, moet verticaal geplaatst zijn, recht
hoekig. op de lengteas van het rijtuig en stevig 
op of nabij het hoogste punt van het rijtuig be
vestigd · zijn. 

14. De aanhangwagen moet z66danig aar
het motorrijtuig gekoppeld zijn, dat het goed 
volgen onder alle omstandigheden verzekerd is, 
dat een ni~t-elastisch ·stooten van den aanhang
wagen niet kan voorkomen en dat de koppeling 
steeds snel kan worden verbroken. 

15. Op . den aanhangwagen moet, behalve 
het geleide, een remmer aanwezig zijn. Deze 
personen moeten in de gelegen heid zijn om den 
aanhangwagen en het motorrijtuig te ovei:zien, 
terwijl de re=er, door het geven van een 
luidklinkend sigriaal of op andere wijze, de aan
dacht van den bestuurder van het motorrijtuig 
moet kunnen trekken. 

Voorts moeten bestuurder en remmer va,n uit 
hun zitpla.atsen elkandet ktmnen · zion;- • · ... 

16. Voor den aanhangwagen gelden voorts 
de voorschriften, genoemd onder 13 van dit 
artikel, sub a, h, k, l, m en n. 

17. Bij elk transport moet er dagelij)rn voor 
gezorgd worden, dat de motor, de onderdeelen, 
welke den motor omgeven, en het onderpantser 
worden ontdaan van verontreinigingen; te 
wijten aa,n het gebruik van smeerolie en 
brandstof. . De bestuurder is verplicht zorg te 
dragen, da,t alle deelen, welke blootsta,an aan 
vervuiling door smeerolie of brandstof, in zin; 
delijken toestand verkeeren en d~t a,lle reser
voirs, buisleidingen en toebehooren, waa,rin zich 
brandstof bevindt, behoorlijk dicht zijn. Daar
toe zal hij dagelijks deze deelen nagaan en de noo
dige herstellingen uitvoeren, of doen uitvoeren. 

18. De Commandant van het Korps gelei
ders van ontplofbare stoffen kan, wanneer hij 
zulks noodig acht, technische. voorlichting in-
roepen of doen inroepen. · 

19. Bij het in dit artikel bedoelde vervoer 
is artikel 38 niet van toepassing. 

45. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op het vervoer van buskruit, 
sohietkatoen, munitien en vuurwerken, door 
troepen, munitieparken, munitiecolonnes en 

r 
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batterijen op marsch ; , ook :q.iet, op een vervoer I 
dier stoffen met aan het Rijk behoorende voer
tuigen voor het houden van oefeningen of van 
proefnemingen. 

§ 5. Bijzondere voorschrijten voor het vervoer 
te water. 

46. 1. Het vervoer geschiedt met overdekte 
vaartuigen, bij voorkeur met beweegbaren mast. 

2. Van het gedeelte van het vaartuig, waarin 
de ontplofbare stoffen zijn geborgen, moeten de 
luiken met geteerde zeilen of presennings over
dekt zijn. 

47. 1. Met uitzondering van den schipper, 
zijne onderhoorigen en van het geleide, mag zich 
niemand aan boord bevinden. 

2. Op elk vaartuig zijn een of meer geleiders 
aanwezig. 

48. Het hoofd van het geleide is gehouden 
te zorgen, dat, wanneer geladen vaartuigen ten 
anker. liggen, steeds een man op het dek. aan
wezig zij, die de wacht houdt en aangeroepen 
wordende, verplicht is onmiddellijk antwoord 
te_ geven. 

49. 1. Elk vaartuig is voorzien van eene 
stevige roeiboot met de noodige riemen, van een 
scheepsroeper, van ten minste twee paar 
magazijnsschoenen en van eene goed sluitende 
kist ter berging van de seinlantaarns. en het 
daarbij,--benoodigde. 

2. De sleutel dezer kist berust bij het geleide. 
50. l. Aan den top van den mast is, zoowel 

bij dag als bij nacht, bevestigd erne aan een 
win kelhaak uitgezette \\ itte vlag van ten minste 
}.3 meter lang en 0.65 meter breed, waarop in 
goed lees bare zwarte letters het opschrift ,, bus
kruit" gesteld is. 

2. Bij bet strijken van den mast wordt deze 
vlag aan een SQhippersboom of stok bev\lstigd, 
op den boeg geplaatst, of indien dit nfot mogelijk 
is, met de hand uitgestoken. Bij dag is daaren
boven eene roode _vlag boven bet roer geplaatst. 

~1. I. Elk transport bestaat nit ten hoogste 
vier y-a9,rtuigen. 

2. Elk vaartuig mag niet meer dan 30,000 
kilogram ontplofbare stof bevatten. 
· 52. De onderlinge afstand tusschen de vaar
tuigen bodraagt, ind-ien niet van eene sleepboot 
wordt gebruik gemaakt, ten minste-300 meter, 
beboudens uitzonderingen, ter beoordeeling van. 
het. hoofd van het geleide. · 

53. 1. Indien bij bet vervoer van eene sleep, 
boot wordt gebruik gemaakt, mogen _daarmeda 
gelijktijdig twee vaartuigen van bet transport, 
d:och geene a-ndere vaartuigen worden gesleept. 
, 2. De onderlinge afstand tusschen sleepboot 

en __ vaartuigen bedraagt, zoo mogelijk, niet 
minder dan 50 meter. 

3. Indien twee of meer slaepbooten elk een 
of twee , aa,rtuigen met ontplofbare stoffen ge
lad en sleepen, moet de afstand tusschen het 
laatst voorgaande vaartuig en de daarop vol
gende boot ten minste 300 meter bedragen. 

54. Bij onweder worden de masten dadelijk 
gestreken, zoo die daartoe ingericht zijn, en de 
vaartuigen vastgelegd, zoo mogelijk op ten 
minste 300 mater afstand van andere "Vaar
tuigen, van bawoondegabouwen en vanplaatsen, 
walka met li.oog opgaand houtgawas bezat 
zijn. 

55. Moat het transport eene sluis doorgaan, 
dan .wordt het v66r alle andere vaartuigen af
zonderlijk gescbut. 

56. Spoorwegbruggen mogen door hat trans
port niet worden doorgevaren, zoolang de signa
len op onveilig of voorzichtig staan. In dit 
geval houdt het transport op een afstand van 
ten minste 150 meter van de brug stil ·en wordt 
de weg eerst, vervolgd, wanneer het bedoelde 
signaal is weggenomen. · 

57: De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op het vervoer van bus
kruit, schiPtkatoen, munitien en . vuurwerken 
aan boord van vaartuigen tot .'s Rijks dienst 
beboorende, of van 's Rijks zee- en landmacht, 
wanneer die stoffen tot de uitrusting der vaar
tuigen behooren, of tot het houden van oefe
ningen of van proefnemingen worden ver, 
,;,oerd. 

HOOFDS1'UK III.. 

Verunding Pn vervoer van. ontplofbare stoffen, 
de hoeveelheid van 100 kilogram niet te boven 

gaande. 

58.. I. Op de verzending. en het vervoer is 
het bepaalde bij de artikelen 13, 14, 15, eerste, 
tweede en vierde lid, 16, 28, 32, 36,. 46 en 93 
van toepassing, met <lien verstande, ,dat het 
gewicht van de in artikel 15, eerste lid, in de 
eerste plaats genoemde ontplofbare stoffen 
(buskruit, munitien, Vllurwerken of nitro. 
verbindingen) voor de toepassing van <lit artikel, 
zonqer de verpakking, slechts 100 K.G. mag 
bedragen, terwijl bij h.et vervoer van metaal
patronen geen gebruik behoeft te worden ge
maakt van haren of wollen kleeden en het 
dekken met zulke kleeden ook bij andere -ont
plofbare. stoffen niet vereischt wordt, wanneer 
de voqrwerpen, waarin zich die stoffen bevinde~ 
in een haren of wollen kleed zijn genaaid. Zijn . 
de voorwerpen _aldus ingenaaid, dan worden 
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de opschriften in artikel 13 vermeld, op deze 
kleeden gesteld. 

2. Het innaaien in een haren of wollen kleed 
is verplichtend, indien het vervoer per stoom
tram geschiedt. 

59. In vaartuigen worden de voo.rw:erpen, 
waarin de ontplofbare stoffen zijn gepakt, op 
niet minder a-fstand dan 4 meter van de stobk

' plaatsen of van de ketelruimte geplaatst. 
60. -1. Het vervoer wordt gedekt door een 

, geleibiljet, ·afgegeven door den burgemeester 
der gemeente van afzending, of bij invoer of 
rechtstreekschen doorvoer, van de gemeente 
van binnenkomst hier te lande. 

2. In dit geleibiljet wordt vermeld het· vol
ledig adres van den afzender en van den ge
adresseerd3, de soort en de hoeveelheid der te 
verzenden stoffen, de wijze van inpakking, het 
vervoermiddel, de tijd van afzending. 

3. Dit geleibiljet wordt aan de personen, 
bedoe]d bij artikel S·derwet, op-htmne aanvraag 
vertoond en door hen afgeteekend. 

4. Bij aankomst aan de plaats van bestem, 
-ni.ing wordt het geleibiljet aan den burgemeester 
afgegeven. 

61. 1. Bij vervoer van Rijkswege wordt het 
geleibiljet, in artikel 60 bedoeld, afgegeven door 
den afzender en behoeft dit nie~ door de ·bur
gemeesters te worden afgeteekend. 

2. Het bepaalde bij de artikelen 45 en 57 
vindt ook hier toepassing. 

HOOFDSTUK IIIbis. 

Verzending en vervoer van ontplofbare stoffen, 
benoodigd voor. de mijnindust~ie, ·in. grootere 
hoeveelheid dan 100 Kilogram, doch BOO Kilo-

gram n·ict te boven gaande. 

62. 1. Voor de verzending en .hct vervoer, 
als in dit hoofdstuk bedoeld door en voor reke
ning van anderen dan het Rijk, wordt vooraf
gaande schriftelijke vergunning vereisch t van 
Onzen Commissaris in de provincie, die haar 
doorloopend, of voor een bepaalden tijd, kan 
verleenen en bevoegd is tot weigering en tot 
intrekking der vergunning, onder schriftelijke 
mededeeling van de redenen daarvoor.-

2. Artikel 19, 2de, 3de, 4de. en 5de lid en 
artikel 20, lste lid en het tweede lid tot en met 
het daarin onder a en_ b vermelde, alsmede het 
bepaalde in de artikelen 58, 59, 60 en 6~: zijn 
op de verzending en het vervoer, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel van toepassing. 

3. Geen geleibiljet wordt door den in artikel 
60 bedoelden burgemeester afgegeven dan op 
vertoon v11n eene overee.nkomstig het eerste lid 

va.n dit artikel verleende en nog geld,ige ver
gunning tot vervoer. 

HOOFDSTUK IV. 

Van den in-, uit- en doorvoer' van ontplofbare 
stoffen. 

63. l. Op de van buitenslands aangebrachte 
ontplofbare stoffen zijn de bepalingen van de 
vorige hoofdstukken toepasselijk. 

2. Buitendien gelden te de_zen aanzien nog 
de volgende bijzondere voorschriften. 

64. Van de landzijde is de invoer en de door
voer van ontplofbare stoffen, de hoeveelhcid 
van 100 Kilogram te boven gaande, te land ver
b,oden, behalve wanneer de invoer -en- de door
_voer plaats heeft ten behoeve van de mijn
industde, in welk geval deze tot eene hoeveel
heid van 300 Kilogram is toegelaten, en te water 
alleen vergund langs den Rijn, de Maas, de 
Schelde, het Kanaal va.n Terne11,zen, de Zi,id
Willemsvaart en het Kanaal van Luik naar 
Ma.astricht.· 

65. Van en naar zee is de in-, uit- en door
voer van ontplofbare stoffen alleen vergund 
langs de plaatsen en wegen door den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en H_andel aangewezen. 

66. · 1. Bij in- of doorvoer van de landzijde 
zijn de vervoerders verplicht dadelijk aan den 
burgemeester der gemeente van binnenkomst 
aangifte te doen van de in te voeren hoeveel
heid ontplofbare etoffen, van den naam en de 
woonplaats van den afzender, van hem aan 
wien de verzending geschiedt en van de plaats 
van bestemming. Zoo de burgemeester dit noo
dig oordeelt, worden de stoffen, onder de door 
hem te verordenen veiligheidsmaatr~ge!eU:, on
verwijld naar eene door hem aan te wijzen berg
plaats of ligp[aat& overgebracht, om aldaar te 
verblijven tot het vervoer door bet R~jk een 
aanvang neemt. 

2. Bij. weigering van den vervoerder om 
deze overbrenging te verrichten, geeft de burge
meester, desnoods ondersteund door den sterken 
arm, aan zijn bevel, op kosten van den onwillige; 
gevolg. 

67. 1. Bij invoer van de zeezijde zijn de 
gezagvoe:rders of schippers verplicht dadelijk 
aan het hoofd der haven- of rivierpolitie, of 
bij ontstentenis vaa dien aan den burgemeester 
van de gemeente der naaste haven., aangifte tc 
doen van de in te voeren hoeveell:\eid ontplofb,i,re 
stoffen, van den naam. van den afzender, van 
den geconsigneerde en' van de plaats van_ be
stemming. 

2. Op de eerste aanzegging van het hoofcl 
dier politie of van den burgemeester, worden de 
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schepen, in afwachting van het verder vervoer, 
naar eene door hem aan te wijzen ligplaats over
gebracbt en nemen de gezagvoerders en schip
pers de door hem te geven voorzorgsmaatregelen 
in acht. 

3. Indien het hoofd der politie of de burge-
1neester oordeelt, dat de ontplofbare stoffen 
tijdelijk naar een Rijksmagazijn moeten worden 
overgebracht, dan geschiedt dit overeenkomstig 
de regelen, welke omtrent de berging van die 
stoffen in de bedoelde magazijnen zijn of nader 
zullen worden vastgesteld. . 

4. In geval van weigering geeft het hoofd 
der politie of de burgemeester, desnoods onder
steund door den sterken arm, aan zijn bevel, 
op kosten van den onwillige, gevolg. 

68. Het bij bet vorig artikel bepaalde is niet 
·van toepassing op het buskruit, de munitien 
en de vuurwerken, welke de zeeschepen voor 
eigen gebruik aan boord hebben, tot eene hoe
veelheid van 50 kilogram ontnlofbare stof. 

69. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op ontplofbare stoffen in 
voer- of vaartuigen tot 's Rijks dienst behoo
rende, noch op den munitievoorraad van vreem
de oorlogsschepen. 

HOOFDSTUK V. 

Van den verkoop en den opslag van ontplofbare 
sto(len. 

70. Verkoopers van ontplofbare stoffen zijn 
verplicht deze hunne nering in hunne aangifte 
voor het patentrecht uit te drukken. 

71. 1. Voor het bewaren van ontplofbare 
stoffen wordt de vergunning vereischt van het 
gemeentebestuur, overeenkomstig de ,,Hinder
wet". 

2. Zij, die reeds eene bewaarplaats hadden 
v66r het in werking treden dier wet, moeten 
zich gedragen naar de voorschriften, welke door 
de gemeentebesturen voor het bewaren van ont
plofbare stoffen zijn.of zullen warden va.stgesteld. 
· 72. 1. Het is aan ieder, die niet tot het hou
den van eene bewaarplaats of tot opslag van 
ontplofbare stoffen gerechtigd ir-, verboden zoo
danige stoffen voorhanden te hebben. 

2. Dit verbod·is niet van toepassing op het 
voorhanden hebben van buskruit tot eene hoe'
veelheid van 3 kilogram, van · vuurwerken, 
welke niet mer,r clan 5 kilogram ontplofbare stof 
bevatten, op metaal- ·en jachtpa.tronen -tot een 
getal van 2000, alsmede niet op slaghoedjes, 
op Flobertpatronen (patronen voor kamer
geweren) en op hulzen tot metaal- en jacht
patronen. 

3. Een en a.nder ma~ tot de da.arbij vermelde 
hoeveelheid vrij warden bewaard. 

73. De bepalingen der vorige artikelen zijn · 
niet van toe passing op de in di t beslui t met het 
woord ,,opslag" aangeduide tijdelijke berging 
of nederlegging van die stoffen, waaromtrent 
de bepaling geldt van het volgende artikel. 

74. 1. De opslag geschiedt : 
hetzij in een Rijksmagazijn, onder beheer 

van de Departementen van Oorlog of van.Ma
rine, volgens de regelen, welkeomtrenthetvoor
handen zijn van ontplofbare stoffen in die maga
zijnen zijn of nader zullen word en va stgrnteld ; 

hetzij, met goedvinden van de eigenar'en, in 
bergplaatsen, behoorende aan besturen of .bij-' 
zondere personen ; 

hetzij ter plaa tse als door den burgemeester 
zal warden aangewezen. 

2. Rijksmunitien voor·hand-. of vuistvuur
wapenen en mitrailleurs, zooniede springmidde
len tot vernieling van bruggen en andere kunst- . 
werken, mogen in onbeperkte hoeveelheid tij
delijk worden opgeslagen volgens de voorschrif
ten door Onzen Minister van Oorlog of van 
Marine te geven. 

75. 1. Geschiedt de aanwijzing van de op
slagplaats door den burgemeester, clan .wordt 
door dezen vo_or de bewaking daarvan_ gezorgd. 

2. De opslagplaats moet zoo ver mogelijk 
verwijderd zijn van bewoonde gebouwen en van 
plaatsen, waar licht ontvlambare. of ontplof 
bare stoffen aanwezig zijn. 

3. Onder opslagplaats wordt ·oak verstaan 
de ligplaats van schepen met onfplofbare stoffen 
geladen. 

4. Bij de aanwijzing van zoodanige ligplaats 
handelt de burgemeester in overleg met de be
trokken ambtenaren der rivier-, kanaal- of 
havenpolitie. 

5. Van elke aanwijzing eener opslagplaats 
geeft de burgemeester kennis aan Onzen Mi
nister van Oorlog. 

Slotbepalingen. 
76. De bepalingen van dit besluit zijn niet 

van toepassing op het vervoer van ontplofbare 
stoffen met spoortreinen, ten aanzien waarvan 
het algemeen reglement voor het vervoer op 
de spoorwegen, vastgesteld bij Ons besluit .van 
4 Janua.ri 1901 (Staatsblad n°. 20), van kracht 
blijft. 

77. 1. De bepalingen van dit besluit zijn niet 
van toepassing op het vervoer van ontplofbare 
stoffen van het terrein der fabrieken, waar ze 
worden vervaardigd, naar buiten dat terrein 
gelegen, doch tot de fabriek behoorende maga. 
zijnen of bergplaatsen. 
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2. Voor zoodanig vervoer wordt evenwel 

Onze vergunning gevorderd, welke doorloopend 
.kan worden verleend en waarbij voorwaarden 
kunnen worden vastgesteld. 

78. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 
van dit besluit is Onze Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bevoegd in bijzondere 
omstandigheden geheel of gedeeltelijk of voorwaar-

' delijk vrijstelling van een of meer bepalingen 
van dit besluit te· verleenen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 6den 
December 1917 (Staatsblad n°. 686). 

Ons bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. 

De Minister van Oorlog, DE JONGE. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

De Minister van JYfarine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Jl1 inister van Financien, TREUB. 

BIJLAGE I!. 

LIJST van correspondeerende artikelen van hel 
K. B. van 15 October 1885 (Staatsblad n°. 187), 
.laatstelijk gewi,jzigd bij. K. B. van 15 September 
.1917 (Staatsblad n°. 587) en van den door
Zoopenden tekst, bedoeld bij artikel XXII van 
Zaatstbedoeld Koninklijk Besluit. 

K. B. van 15 October 
1 1885 (Stbl. n°. 187), 
' laa tstelijk gewijzigd 

bij K. B. van 15 
Sept.· 1917 (Stbl. 

no. 587). 

Artikel 1 
2 
3 
4 

1917. 

5 . 
6. 
7 
8 
9 

10 
11 . 
llbis 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Doorloopende tekst, 
··bedoeld bij art. XXII 
van het K. B. van 
15 Sept. 1917 (Stbl. 

· no. 587). 

Artikel 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

K. B. van 15 October 
1885 (Stbl. n°. 187), 
laatstelijk gewijzigd 

bij K. B. van 15 
Sept. 1917 (Stbl. 

n°. 587). 

Artikel 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
.36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 . 
42bis 
43 . 
44. 
45 . 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 . 
59bis 
60 . 
61 . 
62 
63 . 
64. 
65 . 
66. 
67. 
68 . 
69. 
70 
71 . 
72. 
73 . 
74. 
74bis 

Doorloopende tekst, 
bedoeld bij art. XXII 

. van het K. B. van 
15 Sept. 1917 (Stbl. 

n°. 587). 

Artikel 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46. 
47 
48 
49 
50 
51" 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

·75 
76 
77 
78 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 6den 
December 1917 (Staatsblad n°. 686). 

Ons bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Hri,ndel, 

POSTHUMA. 

De Minister van Oorlog, DE JoNGE. · 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

De Minister van Marin.e, J. J. RA~1BONNET. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Minister van Financien, TREUB. 

38 
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6 December 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 lVIaart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 1 December 1917, n°. 77, afdee
ling Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. I. In Ons besluit van 30 Maart 1904, 

no. 19, zooals dit bij latere besluiten is gewijzigd, 
w·orden de volgende wijzigingeri gebracht: 

1 o. Aan artikel 13 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende: ,,Vrouwelijke ambte
uaren worden tot het examen niet toegelaten." 

20. Aan artikel 40 wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende: ,,Ook vrouwelijke 
klerken zijn tot rijksklerk benoembaar." 

30. Tusschen het eerste en tweede lid van 
artikel 44 wordt een nieuw tweedelid ingevoegd, 
luidende: ,,De Minister wijst de directien, in
spectien, controles en ontvangkantoren aan, 
waar vrouwelijke rijksklerken· kunnen zijn ge
plaatst." 

Art. II. Het tweede lid van artikel 1 van Ons 
besluit van 19 December 1914, n° .. 49, wordt 
gelezen als voigt : ,,De hiervoren bedoelde 
ambtenaren kunnen, ook na hunne benoeming 
tot ontvanger, uitsluitend in aanmerking ko
men voor een der door Ons aan te wijzen ont
vangkantoren der 3de en 4de klasse, met dien 
verstande, dat vrouwelijke ambtenaren niet 
benoembaar zijn to't imtvanger van een kantoor 
aangewezen als eerste wacht (inklarings-, 
expeditie- of geriefkantoor). 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
1 Januari 1918. 

Onze Minister ·van Financien is belast met 

Gelet op het nader rapport van Onzen lVIinister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken. 
van 6 December 1917, n°. 8739, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur : 

Gelet op artt. 7 en 8 der Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. De kiezerslijst wordt opgemaakt: 
overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd 
model. 

In de tweede kofom van de lijst worden de
namen, in de derde kolom de voornamen der 
kiezers vermeld. De volgorde der namen is. 
a,lphabetisch en wordt bij gelijkheid van ge
slachtsnamen door den eersten voornaam be
paald. Iµ deze volgorde worden zij in de eerste
kolom genummerd. 

Naar gelang de kiezer bevoegd is deel te
nemen, hetzij a.an de verkiezing van leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van, 
de Provinciale Staten en van den gemeente.:: , 
raad, of alleen aan de verkiezing van leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de
Provinciale Staten, of alleen aan de verkiezin
gen van leden van de Tweede Kamer der Staten-• 
Genera.al, worden achter zijn naam in de daar_ 
voor bestemde onderdeelen van de vierde kolom 
de letters K. S. G., IC S. of K. geplaatst. 

In de vijfde kolom wordt ingeval van schor
sing van de uitoefening van het kiesrecht de 
letter S geplaaist. 

In de zesde kolom wordt de woonplaats in 
de gemeente van den kiezer, op 1 Februari des. 
jaars, op de aldaar gebruikelijke wijze aange
duid (wijk, str~at, huisnummer, dorp, gehucht. 
enz.). Daarbij kunnen verkortingen worden 
gebezigd als s voor ,,straat", p voor ,,plein" 
en dergelijke, mits zij niet schaden aan de dui-. 
delijkheid der aanwijzing. Is de plaats der wo
ning niet met zekerheid bekend, dan wordt in 
deze kolom de letter o geplaatst. In gemeenten. 
die nit een stemdistrict bestaan, wordt invulling 
van deze kolom niet vereischt. 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. In de zevende kolom wordt het stemdistrict 

en ingeval de lijst geldt voor eene gemeente wier 
gebied tot meer dan een kieskring behoort of 

TREUB. die in kieskringen verdeeld is, tevens de kies-

's-Gravenhage, den 6den December 1917. 
WILHELMINA. 

De J.ll inister van Financien, 

kring vermeld. In laatstbedoeld geval wordt de 
8 December 1917. BESLUIT, tot uitvoering van kolom in tweeen onderverdeeld en het cijfer· 

artikel 8 der Kieswet. S. 687. van den kieskring in Romeinsche cijfers in het 
W1J WILHELMINA, ENZ. eerste, dat van het stemdistrict in gewone· 
Op de voordracht van Onzen Minister van cijfers in het tweede onderdeel der kolom 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van geplaatst. 
27 .September 1917, n°. 8069, afdeeling Binn en- : In de kolommen ,,Dagteekening der geboorte" 

- landsch Bestuur.; : en ,,Dagteekening der naturalisatie" kunnen 
Den Raad Tan State gehoord (advies van 16 de maanden Januari, Februari, Augustus, Sep-

October 1917, n°. ?!l); , tember, October, November en December wor-
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den aangeduid respectievelijk door Jan., Fehr., 
Aug., Oct., Nov. en Dec. 

Indien de kiezer op de lijst geplaatst is wegens 
zijne erkenning door de wet als Nederlandsch 
onderdaan, worderi. in kolom 11 achter zijn 
naam, de letters N. O. ge1,laatst. 

Wanneer een aanwijzing in eenige kolom op 
meerdere achtereenvolgende regels van dezelfde 
bladzijde geheel gelijkluidend is, behoeft alleen 
de eerste overeenkomstig de bovenstaande be
palingen te geschieden en kan in de volgende 
regels daarnaar door aanhalingsteekens warden 
verwezen. 

2. De volgnummers, namen en verdere aan
teekeningen omtrent hen, die tengevolge van 
verbetering der kiezerslijst door het gemeente
bestuur · of door rechterlijke uitspraak, na den 
22sten Maart van de kiezerslijst worden afge
voerd, worden doorgehaald met waarmerking 
door den burgemeester en den secretaris, die 
in de kolom ,,Waarmerking der- wijzigingen" 
hunne paraphe stellen. 

3. De volgnummers, namen en verdere aan
teekeningen omtrent hen, die ten gevolge van 
verbetering der kiezerslijst door het gemeente. 
bestuur of door rechterlijke uitspraak, na den 
22sten Maart op de kiezerslijst warden gebracht, 
worden gesteld aan den voet van de bladzijde 
der kiezerslijst, waarop zij naar alphabetische 
volgorde behooren voor te komen. Aan den 
voet van elke bladzijde wordt daartoe eene 
voldoende ruimte opengelaten. De volgnum
mers van hen, die aldus op de kiezerslijst zijn 
gebracht, warden aangeduid door het nummer, 
geplaatst voor den naar alphabetische volgorde 
onmiddellijk voorafgaanden naam, met toe
voeging van de letters a, b, c, enz. 

Bij de vaststelling van de kiezerslijsten in
gevolge artikel X der Additionnele Artikelen 
der Grondwet, wordt de dag van den 22sten 
Maart in dit en in het vorig artikel genoemd, 
vervangen door den dag van de vaststelling 
van de kiezerslijsten ingevolge de tweede zin
snede van het tweedeli~ van voormeld artikel X. 

4. In het afschrift of den afdruk der kiezers
lijst bedoeld bij art. 63 der Kieswet wordt in 
de eerste kolom v66r elk volgnummer eene 
voldoende ruimte opengelaten voor het stellen 
der paraphen overeenkomstig art. 75 dier wet. 

5. Op afschriften of afdrukken wordt de 
dag vermeld, tot welken de veranderingen 
daarin zijn opgenomen. Zij behoeven den oor
spronkelijken inhoud, waar deze is verbeterd, 
niet te behelzen. Latere veranderingen kunnen 
daarin warden bijgeschreven met opgave van 
den dag, tot welken de bijschrijving is geschied. 

6. De besluiten van 28 -November 1896 
(Staatsblad n°. 176) en 9 Januari 1901 (Staats
blad no. 24) worden ingetrokken. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het. Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister -,,an Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaker,, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1917.) 
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Beboort bij Koninklijk besluit 
van 8 December 11117 (Staats
blad n°. 687). 

Mij bekend, 
De Minister ·van Sfaat, 

Min. van Binnenlam/sche Zaken, 
CORT. V, D. LINDEN. 
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8 December 1917. BESL urr, t,ot vaststelling 
van een bijzoncler reglement van politie 
voor den gekanaliseerden Hollandschen 
IJssel. S. 688. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, van 14 November 1917, La. H., 
afdeeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats 
bla.d n°. 69) en op artikel 1 van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
enz. onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 December· 1913 
(Staatsblad n°. 445); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
27 November 1917, no. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 6 December 1917, La. B., 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedg~vonden en verstaan: 
I. vast te stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT va?J, politie 
voor den gekanaliseerden Hollandschen 
l-lssel. 

Art. 1. Onder den gekanaliseerden Hol. 
landschen JJssel wordt verstaan het vaarwater, 
zich uitstrekkende van het Jl1erwedekanaal 
aan den Doorslag onder Jutphaas tot 75 MPter 
beneden het beneclenfront der TVaaie1·sluis te 
Haastrecht. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vaartuigen zijn : 

lengte 35.00 M. ; 
breedte 5.30 M. ; 
diepgang 1.50 M. boven Oudewater; 
diepgang 1. 70 M. beneden Oudewater. 

Zoolang de kanaalwaterstand gelijk of hooger 
dan 0.30 M. boven N.A.P. is, mag de diepgang 
boven en beneden Oudewater onderscheidenlijk 
ten hoogste 1.60 M. en 1.80 M. bedragen. 

Wanneer de lengte der vaartuigen, naar 
het oordeel van den sluiswachter, te groot is 
om deze door de Waaiersluis te Haastrecht 
te schutten, mag deze sluis bij gelijkstaand 
binnen- en buitenwater worden doorgevaren 
op door dien beambte te bepalen .tijdstip en 
geheel volgens diens aanwijzing. 

3. Wanneer het watar aan de benedenzijde 
van de Waaiersluis hoogeris dan 1. 75 M. boven 
N.A.P., wordt met deze sluis riiet geschut. 

4. De maximum-snelheid, waarmede door 
mechanische kracht voortbewogen vaartuigen 
mogen varen, bedraagt per minuut : 

van den Doorslag tot 'Oudewater: 
voor vaartuigen met meer dan 1.20 M. 

diepgang, 100 M. ; 
voor vaartuigen met 1 ]If. tot en met 1.20 M. 

diepgang, 120 M. ; 
voor vaartuigen met minder dan 1 M. diep

gang, 150 M. ; 
van Oudewater tot de Waaiersluis: 
voor vaartuigen met meer dan 1.50 M. diep

gang, 100 M. ; 
voor vaartuigen met 1.20 M. tot en m!)t 1.50 

M. diepgang, 120 M. ; 
voor vaartuigen met 1 M. tot en met 1.20 M. 

diepgang, 150 M. ; 
voor vaartuigen met minder dan 1 M. diep

gang, 180 M. 
5. Door mechanische kracht voortbewogen 

vaartuigen mogen in de bebouwde kommen der 
gemeenten met geen grootere snelheid varen 
dan van 75 M. per minuut. 

6. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vlotten zijn : 

lengte 100 M. ; 
breedte 4 llf. ; 
diepgang 1 M. 

Bij het doorvaren van sluizen moeten de 
vlotten zooveel noodig worden gesplitst. 

Zij worden met geen grootere snelheid ver
voerd dan van 50 M. per minuut. 

7. Als ligp]aats voor vlotten wordt aange
wezen de oever tegei10ver het jaagpad, buiten 
de ·bebouwde kommen der gemeenten, met 
uitzondering van de o·evervakken van 50 M. 
boven tot 50 M. beneden uitwateringssluizen 
of duikers. 

8. Het grootste aantal vaartuigen, dat 
gelijktijdig · door eene s!eepboot mag worden 
gesleept, bedraagt vijf. 

9. Sleeptreinen mogen met geen grootere 
snelheid varen dan van 100 M. per minuut. 

10. Met uitbreiding van artikel 78 van het 
Algemeen reglement wordt aan eigenaren of 
gebruikers van langs het kanaal gelegen 
gronden of erven vergund, voor dezo gronden 
of erven vaartuigen tijdelijk !igplaats te doen 
nemen tot laden en ]ossen, mits zij het kanaal
profiel zoodanig verruimen, dat de vaartuigen 
den wal tot op 1.50 M. afstand, gemeten op den 
wat,,rspiegel, kunnen naderen en voorts den 
oever, voor zooveel het jaagpad op genoemde 
gronden of erven ligt, zoodanig voorzien, dat 
het boord van het jaagpad niet in het kanaal 
kan uitzakken of door den golfslag kan worden 
weggeslagen. 

11. Overtreding van de bepalingen van di t 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daar-
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tegen niet bij de wet of het Algemeen reglement 
is voorzien, gestraft a]s volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gul,den, de overtreding van artikel 9 ; 

b. met geldboete van ten hoogste 1;ijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 10. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk beslnit van 23 Mei 1892 (8taatsblad 
n°. lll). 

Onze lliinister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat8blad gep]aa tst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
( Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 

8 December 1917. BESLUIT, betreffende het 
verbod van het laten loopen of zwemmen 
van gevogelte bij waterschapskeur. 

WIJ WILHELllilNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. Wais e.a. te Overleek, gemeente i\Ionniken
dam, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 4 Oct. 1916, n°. 26, tot 
goedkeuring van eene wijziging van de politie
verordening der banne l\Ionnikendam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Nov. 1917, n°. 350; · 

Op de voordracht van Onzen ll:Iinister van 
Waterstaat van 7 Dec. 1917, La F., Afd. Wat.; 

Overwegende : dat hot Bestuur van de banne 
Monnikendam bij besluit van 11 Juli 1916 aan 
het slot van art. 8 der politieverordening voor 
die banne het volgende heeft toegeyoegd : 

,,Het is aan eigenaars of houders van kippen, 
eenden of zwanen verboden die dieren anders 
dan op eigen grond of in eigen water te laten 
loopen of zwemmen op straffo eener boete van 
ten hoogste f 5 ; 

,,Elke kip, eend of zwaan, die in strijd met 
het hierbovenbepaalde aan een weg, in een sloot 
of op een land of er£ wordt aangetroffen, kan 
in een schuthok of andere plaats in bewaring 
worden gesteld waarvan door aanplakking zal 
worden kennis gegeven. 

,,De kosten van in-bewaringstelling, voeding 
en verzorging, bedragende per dag, per kip of 
eend 10 cent en per zwaan 25 cent, zullen boven
dien door den eigenaar of houder moeten wor
den vergoed. Indien 8 dagen na de schutting 
de geschutte dieren niet zijn terugge~orderd, 

zullen zij na kennisgeving door aanplakking in 
het openbaar worden verkocht en de opbrengst 
daarvan in de kas der banne worden gestort 
om gednrende den tijd v66rdat de verjaring is 
ingetreden aan den rechthebbende te kunnen 
worden uitgekeerd" ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 4 Oct. 1916, 
n°. 26, de politieverordening hebben goed
gekenrd; 

dat de appellanten L. Wais e.a., in.beroep 
aanvoeren dat de tijd waarin het besluit is 
genomen voor hen niet gunstig is; dat zij geen 
dee! van hun inkomsten kunnen missen ; dat 
het niet aangaat de dieren vast te houden daar 
·het voeder zeer duur en haast niet te bekomen 
is; dat zij bij handhaving van het besluit ge
noodzaakt znllen zijn de li:ippen en eenden te 
verkoopen en het volgend voorjaar hun inko
men daarvan moeten missen; dat de schade 
door de dieren te weeg gebracht gering is daar 
ze klein in getal zijn ; dater in de laatste 30 jaar. 
maar een klacht is ingediend die tot rechts
vervolging heeft geleid ; dat de klager thans 
de eenden weer op zijn land vrij laat loopen ; 
weshalve zij verzoeken het besluit _der. banne 
niet te bekrachtigen ; 

Overwegende : dat het verbod waartegen het 
beroep is gericht, in het algemeen belang be
hoort te worden gehanhaafd ; 

dat mitsdien het beroep ongegrond is ; 
Gezien de wet van 20 Juli 1895 (S. B. n°. 139); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van vVaterstaat is belast, enz. 

CW. v. d. B. A.) 

11 December '1917. BESLUI':', tot wijziging 
van het reglemerit. voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de spoorwegbrug 
over het Noordzeekanaal bij Zaandam in 
den spoorweg van Ams erdam naar Nieuwe
diep, vastgesteld bij Kon inklijk beslui t 
van 8 Juli 1907 (S-aa sblad n°. 178), 
gew~jzigd bij Koriinklijk besluit van 16 
April 1908 (Staatsblad n°. 114). S. 68\l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 22 November 1917, La. G, 
a.fdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, eerste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n °. 67), het laatst 
gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 321); 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 4 
December 1917, no. 30); 

Gezien het na.dn rapport van. Onzen voor-
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noemden Minister van 8 December 1917, 
La. F, afdeeling Spoorwegen ; 

Rebben goedgevonden en versfaan : 
A. Te bepalen, dat in het regl~ment voor 

<le ~cheepvaart ter beveiliging van de spoor
weg brug over het Noordzeekanaal bij Zaandam 
in den spoorweg van Amsterdam naar Nieu.we
diep, vastgesteld bijKoninklijk besli:tit van 8 Ju.Ii 
1907 (Staatsblad n°_ 178), gewijzigd bij Konink
iijk besluit van 16 April 1908 · (Staatsblad 
n°_ 114), de navolgende wijzigingen zullen 
worden aan·gebracht: 

1. Artikel 4 . wordt gelezen als volgt : 
Art. 4. · De seinen ter aanduiding of de 

-doorvaart door de draaibrug voor die schepen, 
welke niet onder de · gesloten brug kunnen 
,doorvaren, toegelaten of gestremd is, alsmede 
.de waarschuwingsseinen betreffende het voor
uemen tot opening van de brug, warden zoowel 
bij dag als bij :i::tacht gegeven boven het midden 
van de draai]::,rug. · 

De dagseinen zijn als volgt : 
a_ Is de doorvaart toegelaten in beide 

i:ichtingen, dan wordt dit aangegeven door een 
bol met een minimum-middellijn van 0;90 M., 
waarvan het oppervlak is verdeeld is 16 af
wisselend wit en zwart geschilderde gelijk en 
gelijkvonnige driehoeken, geheschen ter hoogte 
van ongeveer 4 M. boven den bovenrand 
van de brug. 

b. Is de doorvaart alleen toege!aten voor 
schepen, varende in de rich ting van I Jmuiden 
naar Amsterdam, dan wordt, behalve de sub 
a genoemde bo!, tevens een roode kegel (gelijk
zijdige driehoek) geheschen met den top naar 
boven. 

c. Is de doorvaart a.Ileen toegelaten voor 
.schepen, varende in de richting van Am
sterdam naar I Jmuiden, dan wordt, behalve 
de·sub a genoemde bor, tevens een roodc kegel 
{gelijkzijdige driehoek) geheschen met den top 
naar beneden. 

d. Is de doorvaart gestremd, dan wordt dit 
· aangegeven, doordat de sub a genoemde bo! 
gestreken en derhalve niet boven de brug 
zichtbaar is. 

e. Bestaat het' voornemen om na het paasee
ren van den eerstvolgenden treiri de brug te 
-0penen en daarbij de doorvaart in beide richtin
gen toe te laten, dan wordt de sub a genoemde 
bol tot de ha,Jve daar bepaB.Jde hoogte opgehaald 
en ·onmiddellijk daarop weer neerge!aten. 

/. Bestaat het voornemcn om na het pas
seeren van, den eerstvolgenden treih de brug 
te openen en daarbij alleen de doorvaart in 
.de ricbting· van JJmuiden naar Amsterdam 

toe te Iaten, dan wordt vcior het sub e bedoelde, 
ter halver hoogte ophalen en onmiddellijk daar
op weder neeriaten · van · den bol, een roode 
kegel (gelijkzijdige driehoek) geheschen met den 
top naar boven, welke kegel blijft hangen tot 
daarnaast de sub a genciemde bol wordt gee 
toond, aangevende, dat de brug open eri. de 
doorvaart toegelaten is. 

g. Bestaat het voornemen om na het pas
seeren van den ~erstvolgenden· treiii de brug -
te op\)nen en daarbij alleen de doorvaart in de 
rich ting van Am~terdam naar I Jmuiden toe 
te Jaten, dan wordt voor het sub e bedoelde, 
ter halver hoogte ophalen en onmiddellijk 
daarop weder neerlaten van den bol, een 
roode kegel (gelijkzijdige driehoek) geheschen 
met den top naar beneden, welke kegel b!ijft 
hangen tot daarnaast de sub a genoemde bol 
wordt getoond, aangevende, dat de brug open 
en de doorvaart toegela ten is. 

De nachtseinen zijn als volgt : 
h. Is de doorvaart toegelaten in beidc 

richtingen, dan wordt dit aangegeven door een 
groen licht, schijnende naar beide richtingen van 
het vaarwater. 

i. Is de doorvaart alleen toegelaten voor 
schepen, varende in de richting van IJmuiden 
naar Amsterdam, dan 'Yordt dit aangegeven 
door een groen licht, schijnende in de richting 
naar IJmuiden en een rood licht, schijnende•in 
de richting naar Amsterdam. 

j. · Is de doorvaart alleen toegelaten voor 
schepen, varende in de richting van Amsterdam 
naar IJmuiden, dan wordt dit aangegeven door 
een groen licht, schijnende iii de richting na·ar 
Amsterdam en een rood licht, schijnende in de 
richting naar I Jmuiden. 

k. Is doorvaart gestremd, dan wordt' dit 
aa,ngegeven door een rood Jicht, schijnende 
naar beide richtingen van het vaarwater. 

l. Bestaat bet voornemen oin na · het 
passeeren van den eerstvo]genden trein de 
brug te openen en daarbij de doorvaart in 
beide richtingen toe te la.ten, dan wordt di t 
aangegeven 'door het roode licht naar beide 
zijden driemaal achtereen groen en weder rood 
te doen sohijnen en daarna op rood te laten 
staan. 

m. Bestaat het voornemen om na het ·pas
seeren van den eerstvolgenden ·trein de brug 
te openen en daarbij alleen de doorvaart in 
de rich ting van I Jmuiden naar · Amsterdam toe 
te Jaten, dan wordt dit aangegeven .door naar 
de zijde van IJmuiden het roode Jicbt viJfmtial 
a.chtereen groen en weder rood te doen schijnen 
en daarna op rood tc laten staan, terwijl naar 
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de zijde van Amsterdam het licht op rood 
ingePteld blijft. 

n. Bestaat het voornemen om na het pas
seeren van den eerstvolgenden trein de brug te 
openen ·en· daarbij alleen de doorvaart in de 
richting van ·Amsterdam naar IJmuiden toe 
te laten, dan wordt dit aangegeven door naar 
de zijde van Amsterdam het roode licht vijfmaal 
achtereen groen en weder rood te doen schijnen 
en daarna op rood te laten staan, terwijl naar 
de zijde van IJmuiden het licht op rood inge
steld blijft. 

De hiervoor bedoelde nachtseinen worden 
gegeven van een half uur na zons6ndergang tot 
een half uur v66r zonsopgang. 

Bij mist worden, behalve de dagseinen, ook 
de nachtseinen gegeven. 

Bovendien wordt des nachts bij gesloten 
stand van de draaibrug, de onderrand door 
roode lichten aangewezen, terwijl de doorvaart
opening des nacht door groene zijlichten wordt 
aangeduid. 

2. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
Art. 6. Aan weerszijden van de brug zijn 

op 500 Meter uit de as afstandspalen eri op 150 
· Meter uit de as stoppalen geplaatst. 
. Bij de stoppalen zijn peilschalen geplaatst, 
welke zoodanig zijn ingericht, dat daarop 
direct kan worden afgelezen, hoe groot de 
afstand is tusschen onderkant draaibrug en 
den waterspiegel. 

Is de doorvaart gestremd, dan moeten de 
schippers hunne schepen, die niet onder de 
gesloten brug kunnen doorvaren, v66r de 
stoppalen doen stoppen en mogen zij niet 
doorvaren, voordat het sein aangeeft, dat de 
doorvaart is toegelaten. 

Niettemin mogen, indien bij open stand van 
de brug het sein wordt gegeven, dat de doorvaart 
gestremd is, schepen, die zich naar de brug toe 
bewegen, en welker voorstevens zich bevinden 
tusschen de afstandspalen en de brug, blijven 
d66rvaren en de brug passeeren. 

Schepen, die zich met hunne voorstev.ens 
v66r de afstandspalen bevonden, toen dat sein 
gegeven werd, moeten v66r de sroppalen worden 
stil gehouden. 

Indien door mist of andere oorzaken de op de 
brug gegeven seinen niet duidelijk zijn te 
onderscheiden, moeten de schepen, die niet 
onder de gesloten burg kunnen doorvaren, 
v66r de stoppalen worden gehouden en moet 
de schipper de aanwezigheid van het schip 
door geluidseinen aan den brugwachter kenbaar 
maken, waarna hij eerst mag doorvaren na 
verkregen vergunning van den brugwachter. 

3. Het woord ,,afstandspalen" ·in het eerste 
en tweede lid van artikel 8- en in het tweede 

van artikel 10 wordt· vervangen door 
,,stoppalen". 

4. Het vierde ·en vijfde lid van artikel 8 
wordt gelezen als volgt: 

,,Nadat de doorvaart weder is toegelaten, 
varen de schepen door naar volgorde van: 
aankomst. 

Wanneer een eerder aangekomen schip 
reeds begonnen is door te varen en het sein 
wordt gegeven, dat de doorvaart gestremd is, 
moeten de later aangekomen en nog niet in 
beweging gebrachte schepen blijven liggen". 

B. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt den_ tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en de Staatscourant, 
waarin het is geplaa tst. 

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

's-Gravenhage, den llden December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
( Uitgeg. 21 Dec. 1917.) 

11 December 1917. BESLUIT, tot wijziging 
van het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de spoorwegbrug 
over het N oordzeelcanaal bij Velsen in den 
spoorweg van Haarlem naar Uitgeest, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Maart 1905 (Staatsblad n°. 112), het laatst
gewijzigd bij Koninlqijk besluit van 30 
April 1910 (Staatsblad n°. 129). 8. 690. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrach_t van Onzen Minister van 

Waterstaat van 22 November 1917, La. G .• 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, eerste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), het laatst 
gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1917, n°. 30); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden · Minister van 8 December 1917, 
La. F., afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Te bepalen, dat in het reglement voor 

de scheepvaart ter beveiliging van de spoorweg
brug over het Noordze;kanaal bij Velsen in 
den spoorweg van Haarlem naar Uitgeest, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22, 
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Maart 1905 (Staatsblad n°. 112), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 April 
1910 (Staatsblad n°. 129), de navolgende wijzi
gingen zullen worden aangebracht: 

L Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
Art. 4. De seinen ter aanduiding of de 

doorvaart door de draaibrug voor die· schepen, 
welke niet onder de gesloten brug kunnen 
doorvaren, toegelaten of gestremd is, alsmede 
de waarschttwingsseinen betreffende het voor
nemen tot opening van de brug, worden zoowel 
bij dag aL~ bij nacht gegeven boven het midden 
van de draaibrug. · 

De dagseinen zijn als volgt : 
a. Is de doorvaart toegela ten in beide 

riohtingen, dan wordt dit aangegeven door een 
bol met een minimum-middellijn van 0,90 M., 
waarvan het oppervlak is verdceld is 16 af
wisselend wit en zwart geschilderde gelijk en 
gelijkvo=ige driehoeken, geheschen ter hoogte 
van ongeveer 4 M. boven den bovenrand 
van de brug. 

b. Is de doorvaart alleen toegelaten voor 
schepen, varende in de riohting van ]Jmuiden 
naar Amsterdam, dan woidt, behalve de ··sub 
a geno~mde· bol, tevens een roode kegel (gelijk
zijdige driehoek) geheschen met den top naar 
boven. 

c. Is de doorvaart alleen toegelaten voor 
schepen, varende in de richting van· Am
sterdam naar ]Jmiiiden, dan wordt, behalve 
de sub a genoemde bol, tevens een roode kegel 
(gelijkzijdige driehoek) geheschen inet den top 
naar beneden. 

cl Is de doorvaart gestremd, dan wordt <lit 
aangegeven, doordat de sub a genoemde bol 
gestreken en derhalve niet boven de brug 
zichtbaar is. 

e. Bestaat het voornemen om.na het passee
ren van den eerstvolgenden trein de brug te 
openen en daarbij de doorvaart in beide richtin
gen toe te laten, dan wordt de sub a genoemde 
bol tot de halve daar bepaalde·hoogte opgehaald 
en onmiddellijk daarop weer neergelaten. 

f. Bestaat het voornemen om na het pas
seeren van den eerstvolgenden trein de brug 
te openen en daarbij alleen de doorvaart in 
de rich ting van J Jmuiden naar Am,sterdam 
toe te laten, dan wordt voor het sub e bedoelde, 
ter halver hoogte ophalen en onmiddellijk daar
op weder neerlaten van den bol, een roode 
kegel (gelijkzijdige d:riehoek) geheschen met den 
top naar boven, welke kegel blijft hangen tot 
daarnaast de sub a genoemde bol wordt ge
tocind, aangevende, dat de brug open en de 
doorvaart toegelaten is. 

g. Bestaat het voornemen om na het pas
seeren van den eerstvolgenden trein de brug 
te openen en daarbij alleen de doorvaart in de 
richting van Amsferdam naar J Jmuiden toe 
te laten, dan wordt voor het sub e bedoelde, 
ter halver hoogte ophalen en onmiddellijk 
daarop weder neerlaten van den bol, een 
roode kegel (gelijkzijdige driehoek) geheschen 
met den top naar beneden, welke kegel blijft 
hangen tot da.arnaaat de sub a genoemde bcil 
wordt getoond, aangevende, dat de brug open 
en de doorvaart toegelaten is. 

De nachtseinen zijn als volgt : 
h. Is de doorvaart toegelaten in ~eide 

richtingen, dan wordt <lit aangegeven door een 
groen licht, schijnende naar beide richtingen van 
het vaarwater. 

i. Is de doorvaart alleen toegela.ten voor 
schepen, varende in de richting van ]Jmuiden 
naa.r Amsterdam, dan wordt dit aangegeven 
door een groen licht, schijnende in de richting 
naar J Jmuiden en een rood licht, schijnemle in 
de richting naar Amsterdam. 

f. Is de doorvaart alleen toegela ten voor 
schepen, varende in de richtiJ1g van Amsterdam. 
naar ]Jmuiden, dan wordt dit aangegeven door 
een groen licht, schijnende in de richting naar 
Amsterdam en een rood licht, schijnende in de 
richting naar J,Jmuiden. 

k. Is de doorvaart gi>stremd, clan wordt dit 
aangegeven door een rood licht,. schijnende 
naar beide richtingen van het vaarwater. 

l. Bestaat het voornemen om na het 
passeeren van den eerstvolgenden trein de 
brug te openen en daarbij de doorvaart in 
beide richtingen toe te laten, dan wordt <lit 
aangegeven door het roode licht naar beide 
zijden driemaal achtereen groen en weder rood 
te doen schijnen en daarna op rood te lat_en staan. 

m. Bestaat het voornemen om na het pas
seeren van den eerstvolgenden trein de brug 
te openen en daarbij alleen de doorvaart in 
de richting van ]Jmuiden naar Amsterdam toe 
te laten, clan :wordt dit aangegeven door naar 
de zijde van ]Jmuiden hrt roode licht vijfmaal 
achtereen gmen en weder rood te doen schijnen 
en daarna op rood te laten staan, terwijl naar 
de zijde van Am..sterdam het licht op rood 
ingesteld blijft. 

n. l3estaat het voornemen om na het pas
seeren van den eerstvolgenden trein de brug te 
openen en daarbij alleen de doorvaart in de 
richting van Amsterdam na~r IJmuiden toe 
te laten, dan wordt dit aangegeven door naar 
de zijde van Amsterdam het roode licht vijfmaal 
achtereen groen en weder rood te doen schijnen 
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en daa.rna. op rood te laten staan, terwijl naar 
de zijde van IJmuiden het licht op rood inge
steld blijft. 

De hiervoor bedoelde '!achtseinen worden 
gegeven van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur v66r zonsopga.ng. 

Bij mist worden, behalve de da.gseinen, ook 
de nachtseinen gegeven. 

Bovendien wordt des nachts bij gesloten 
stand van de draaibrng, de onderrand door 
roode lichten aangewezen, terwijl de doorvaart
opening des nacht door groene zijlichten wordt 
aa.ngeduid. 

2. Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
. Art. 6. Aan weerszijden van de brug zijn 
op 500 Meter nit de as afstandspa.len en op 150 
Meter uit de as stoppalen geplaa.tst. 

Bij de stoppa.len zijn peilschalen geplaa. tst, 
welke zoodanig zijn ingericht, da.t da.a.rop 
direct kan worden afgelezen, hoe groot de 
afstand is tusschen onderkant draaibrng en 
den wa.terspiegel. 

Is de doorvaa.rt gestremd, dan moeten de 
schippers hunne schepen, die niet onder de 
gesloten brng kunnen doorvaren, v66r de 
stoppalen doen stoppen en mogen zij niet 
doorvaren, voordat het sein a.angeeft, da.t de 
doorvaart is toegelaten. 

Niettemin mogen, indien bij open stand van 
de brng het sein wordt gegeven, dat de doorvaart 
gestremd is, schepen, die zich naar de brng toe 
bewegen, en welker voorstevens zich bevinden 
tusschen de afstaI)dspalen en de brng, blijven 
d66rva.ren en de brug passeeren. 

Schepen, die zich met hunne voorstevens 
v6pr de afstandspalen bevonden, toen dat sein 
gegeven werd, moeten v66r de stoppalen worden 
stil gehouden. 

Indien door mist of andere oorzaken ·de op de 
brng gegeven seinen niet duidelijk zijn te 
onderscheiden, moeten de schepen, die niet 
antler de gesloten burg kunnen doorvaren, 
v66r de stoppalen warden gehouden en moet 
de schipper de aanwezigheid van het schip 
door geluidseinen aan den brngwachter kenbaa.r 
ma.ken, waarna. hij eerst mag doorvaren na. 
verkregen vergunning van den brngwachter. 

3. · Het woord ,,afstandspa.len" in het eerste 
en tweede lid van artikel 8 en in het tweede 
lid van artikel 10 wordt ~ervangen door 
,,stoppalen". 

4. Het vierde en vijfde lid van artikel 8 
wordt gelezen als volgt: 

,,Nadat de doorvaart weder is toegelaten, 
varen de schepen door naar vo]gorde van 
a.ankomst. 

Wanneer een eerder aangekomen schip 
reeds begonnen is door te varen en het sein 
wordt gegeven, dat de doorvaart gestremd is, 
moeten de later aangekomen en nog niet in 
beweging gebrachte schepen blijven liggen". 

B. Te bepalen, da.t dit besluit in werking 
treedt den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsbl,ad en de Staatscourant, 
wa.arin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den llden December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 21 Dec. 1917.) 

12 December 1917. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 32 der Kieswet. S. 691. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

SMat, Minister van Binnenlandsche Zaken, va.n 
20 November 1917, n°. 9403, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1917, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 December 1917, n°. 
10370, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op ·artikel 32 der Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Genera.al is gevestigd te 's-Graven
hage. Ret heeft zijn zetel in het Gebouw van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Alle voor het centraal stembureau of zijnen 
voorzitter bestemde stukken worden geadres
seerd aldus : 

Aan het Centraal Stembureau 
voor de 

Aan den Voorzitter van het Centraal 
Stem bureau 

verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Gebouw van het Departement van Binnen
landsche Zaken 

te 's-Gravenhage. 
2. Het centraal stembureau houdt zijne voor 

de kiezers toegankelijke zittingen in een door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan 

wijzen en tijdig van te voren in de Staat~
courant aan te duiden gebouw. 

Zijne overige zittingen worden gehouden in 
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het Gebouw. van het Departement van Binnen
landsche Zaken. 

3. Tot het houden van eene zitting van het 
centraal stembureau is de aanwezigheid van 
het volle aantal leden vereischt. 

De leden die verhinderd zijn eene zitting 
bij te wonen geven hiervan ten spoedigste 
kennis aan den voorzitter, die voor de oproe
ping van plaatsvervangende leden zorgt. 

Bij verhindering of ontstentenis van den 
voorzitter wordt hij vervangen door den plaats
vervangenden voorzitter; is ook deze verhin
derd, dan treedt het oudste lid als voorzitter op. 

4. De voorzitter bepaalt dag en uur der 
zittingen. Hij roept de leden tot bijwoning op, 
onder mededeeling van de te behandelen onder
werpen. Hij is belast met de leiding van de 
zittingen. 

5. De voorzitter opent alle aan het centraal 
stembureau gerichte· stukken en onderteekent 
a!le stukken die van <lit bureau uitgaan. 

6. Het centraal stembureau neemt zijne 
beslissingen bij volstrekte mee.rderheid van 
stemmen. 

7. Onmiddellijk na het verstrijken van den 
termijn in het eerste lid van artikel 50 der 
Kieswet genoemd hondt het centraal stem
bureau eene zitting waarin wordt beslist over 
de geldigheid van de verklaringen waarbij lijsten 
tot een groep zijn verbonden. 

8. Dag en uur van de zitting van het cen
traal stembureau bedoeld in artikel 96 der 
Kieswet worden v66r de stemming door den 
voorzitter in de Staatscourant bekend ge
maakt. 

Zijn de uitkomsten, in dat 'wetsartikel be
doeld, bij de opening der zitting nog niet alle 
ontvangen, dan maakt de voorzitter dit bekend 
en verdaagt hij de zitting tot een door hem te 
bepalen tijdstip. 

9. De openbaarmaking : 
a. van de in artikel 48 der Kieswet bedoelde 

lijsten; 
b. van de verbindingen van lijsten tot een 

groep bedoeld in artikel 50 dier wet ; 
c. van het proces-verbaal bedoeld in ar

tikel 109 dier wet ; 
d. van dag en uur der zittingen, bedoeld 

in de artikelen 129, 135, 136 en 140 dier wet, 
geschiedt .door den voorzitter. 

10. . Het centraal stem bureau dient desge
vraagd Onzen Minister · van Binnenlandsche 
Zaken van voorlichting en advies over onder
werpen de uitvoering van de Kieswet rakende. 

11. Aan het centraal stembureau worden 
gevoegd een sec re taris en een adjunct-

secretaris. Zij worden door Ons benoemd en 
ontslagen. Zij hebben hun vaste woonplaats 
te 's-Gravenhage. 

De secretaris en de · adjunct-secretaris genie
ten een door Ons te bepalen bezoldiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
stelt in overleg met den voorzitter het verdere 
vereischt personeel ter beschikking vi,.n het 
centraal stembureau. 

12. De secretaris is o,nder toezicht van den 
voorzitter belast met de zorg voor het archief. 

Stukken tot het archief behoorend worden 
niet vernietigd dan met goedkeuring van het 
centraal stembureau en in geen geval v66r 
afloop van den tijd waarvoor de verkiezing is 
geschied waarop zij betrekking hebben. 

13. De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vinden 
overeenkomstige toepassing ten opzichte van 
de hoofdstembureaux voor de verkiezing van 
de leden van de Provinciale Staten en van den 
gemeenteraad, bedoeld in artikel 34 der Kies
wet, optredende als centraal stembureau. 

Artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing 
voor de verkiezing van de leden van de Provin
ciale Staten en van de leden van den raad van 
eene gemeente die in kieskringen is verdeeld, 
met dien verstande dat bij de verkiezing van de 
leden van de Provinciale Staten de bekend
making geschiedt in een der nieuwsbladen van 
de gemeente waar het hoofdstembureau is 
gevestigd en bij de verkiezing van de leden 
van den raad op de in de gemeente gebruike
lijke wij ze. 

Voor de verkiezing van de leden van den raad 
van eene gemeente die niet in kieskringen is 
ingedeeld vindt de in artikel 8 bedoelde zitting 
plaats terstond na de vaststelling van de uit
komsten bedoeld in artikel 92 der Kieswet. 

14. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche, Zakei:J. 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 12den December 1917. 
WILHELMINA. 

De 2lfinister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1917.) 
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12 December 1917. BESLUIT, tot uitvoering van 
de artikelen 34, 35, 39, 41, 42, 48, 52, 65, 
66, 69, 78, 81, 83, 88, 91, 92, 95, 106,107, 
129, 135, 136 en 140 der Kieswet ; lla, 
llb, 70c, 70d en 70/ der Provinciale wet en 
10b, 10c, lOd, l6a, 18a, 38a, 38b en 38d 
der Gemeentewet. S 692. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
20 November 1917, n°. 9403, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord ·(advies van 
4 December 1917, n°. 25); 
· Gelet op het nader rapport 'van Onzen voor

noemden Minister van 10 December 1917, n°. 
10370 ; afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de artikelen 34, 35, 39, 41, 42, 48, 
52, 65, 66, 69, 78, 81, 83, 88, 91, 92, 95, 106, 
107, 129, 135, 136 en 140 der Kieswet; lla, 
llb, 70c, 70d en 70/ der Provinciale wet en 10b, 
10c, lOd, l6a, 18a, 38a, 38b en 38d der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Voor de lijsten van candidaten, 

bedoeld in artikel 35 der Kieswet, wordt vast
gesteld het bij dit besluit gevoegd model 
(Model I). 

2. De tot invulling bestemde formulieren 
voor de lijsten, in het voorgaand artikel bedoeld, 
worden ter secretarie der gemeente kosteloos 
verkrijgbaar gesteld gedurende drie weken v66r 
en op den dag dei· candidaatstelling. 

3. Betreft het de verkiezing van de leden 
van den raad van eene gemeente die in ldes
krin gen is verdeeld, dan houden op den <lag 
der candidaatstelling de voorzitters van de 
hoofdstembureaux gedurende den in artikel 35, 
eerste lid, der Kieswet bepaalden tijd zitting 
ter 

0

secretarie der gemeente en worden aldaar 
bij hen de lijsten van candidaten ingeleverd. 

4. Voor de schriftelijke verklaring met lega
lisatie, bedoeld in artikel 39 d er Kieswet, kan 
worden gebezigd het bij dit besluit gJvoegd 
model (Model II). 

5. Oniniddellijk na het verstrijken van den 
tijct in het, eerste lid van artikel 35 der Kieswet 
genoemd houdt het hoofdstembureau eene 
zitting tot het instellen van het ondarzoek 
doeld in artikel 41 dier wet. 

6. De aankondiging bedoeld in artikel 42 
der Kieswet geschiedt door den voorzitter van 
het hoofdstembureau. 

7. Behoudens het bepaalde in artikel 91 
der Kieswet bepaalt de voorzitter van het hoofd
stembureau dag en uur der zittingeu van dit 

bureau. Hij roept de .leden tot bijwoning op, 
onder mededeeling van de te behandelen onder
werpen. 

8. Voor de toezending aan het centraal 
stembureau, overeenkomstig artikel 48 der 
Kieswet, van de geldige lijsten wordt vastge
steld het bij dit besluit gevoegd model (Mo
del III). 

W aar in dit en in de volgende artikelen en 
in de bij dit besluit gevoegde modellen het cen
traal stembureau wordt genoemd, wordt daar.
mede voor de verkiezingen van de leden van 
de Provinciale Staten en van den gemeenteraad 
het hoofdstembureau of stembureau bedoeld, 
aangewezen in artikel 34 'der Kieswet. 

9. Voor d~ oproepingskaart, bedoeld in 
artikel 52 der Kieswet, wordt vastgesteld het 
bij dit besluit gevoegd model (Model IV). 

10. De stembus is de volgens het Koninklijk 
besluit van 8 Augustus 1850 (Staatsblad no. 46) 
in gebruik zijnde ronde bus, van boven eenigs
zins schuin oploopende, gedekt met een rond 
deksel, in welks midden eene sleuf ter lengte 
van 0.106 meter, ter breedte van 0.008 meter; 
het deksel vastgehecht aan de eene zijde der 
bus met een van binnen geklonken scharnier 
en hebbende twee lippen, passende op twee 
insgelijks in de bus geklonken oogen, waardoor 
twee h·angsloten kunnen worden geh angen ; de 
sleuf gedekt met een op het deksel vastgehecht 
plaatje, waaraan twee naar binnen uitspringende 
veeren zijn bevestigd, welk plaatje van buiten 
toegedrukt zijnde, niet dan door middel van 
drukking aan de binnenzijde van het deksel 
kan worden geopend ; aan de beide zijden van 
het, de sleuf dekkende, plaatje, twee platte 
oogjes en aan de beide zijden der bus in dezelfde 
richting, ter plaatse waar het schuin oploopen 
der bus begint, insgelijks twee platte· oogjes; 
de oogjes van genoegz.ame breedte dat daar
door een stuk band kan worden gehaald ; boven 
op het deksel, achter het plaatje, een beugeltje, 
met een scharnier in het deksel vastgehecht en 
geschikt om over het plaatje, wanneer dit ge
opend is, gelegd en in een oogje door midde! 
van een pennetje bevestigd te worden, ten einde 
het toeslaan van het plaatje te beletten ; een 
hengsel, aan twee kanten der bus, waar het 
schuinoploopen begint, vastgehecht. 

11. De bus en het deksel kunnen worden 
vervaardigd hetzij uit blik, hetzij uit koper. 

Het plaatje tot sluiting van de sleuf, de vier 
platte oogjes, het beugeltje en het hengsel zijn 
altijd van koper. 

Door Ons kan voor een bepaalden termijn 
opheffing verleend worden van het in het 
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tweede lid gestelde verplicht gebruik van kope'r, 
en kan het bezigen van eeri antler metaal ver
gund w,orden. 

De bus wordt vervaardigd hetzij ter grootte 
geschikt tot het bevatten van duizend stem
biljetten, zijnde de geheele hoogte 0.412 meter ; 
van den bodem der bus tot waar het schuin 
oploopen begint 0.295 meter ; de doorsnede ·der 
bus van onderen 0.275 meter; die van het 
deksel 0.199 meter; hetzij in gelijke evenredig
heid op eene mindere of meerdere grootte, doch 
niet kleiner dan een vierde der gemelde af
metingen. 

12. De bus wordt gesloten door zoodanige 
drukking op het de sleuf dekkende plaatje, dat 
de aan het plaatje bevestigde twee veeren bin
nen de bus uitspringen en het openen van het 
plaatje aan de bovenzijde van het deksel on
mogelijk maken. 

De in artikel 18 van dit besluit bedoelde 
zegels worden afgedrukt op een stuk stevig 
band, hetwelk na .het toedrukken van het 
plaatje, hierover gelegd en door de vier oogjes 
der bus getrokken zijnde, met de einden <ip het 
deksel door de bedoelde zegels bevestigd wordt. 

Onder bet band, ter plaatse waar het zegel 
moet worden afgedrukt, wordt een stuk papier 
gelegd. 

13. In elk stemlokaal bevindt zich, op elk 
aantal van ten voile 150 kiezers dat het stem
district telt, ten minste een lessenaar, ter hoogte 
van 1 tot 1.20 Meter. 

Ter rechter- en ter linkerzijde van elken 
lessenaar wordt een schut aangebracht ter 
breedte van ten minste 1 en ter hoogte van ten 
minste 2 Meter. 

14. Op elken iess_enaar bevinden zich ten 
minste twee vastliggende potlooden. 

Boven elken lessenaar hangt aan den wand 
een gedrukte staat van inlichtingen, overeen
komstig het bij dit hesluit gevoegd model 
(Model V). 

15. De tafel van het stembureau en de lesse
naars zijn door . eene tusschenruimte van ten 
minste 1 Meter van de voor het publiek be
stemde plaats gescheiden door eene afsluiting 
ter hoogte van 0.50 tot 1 Meter. In die af
sluiting bevindt zich op ten minste 1.50 Meter 
afstand van de zijwanden van het lokaal eene 
doorgang van ten minste 1.50 Meter. 

16. Voor het stembiljet wordt vastgesteld 
het bij dit besluit gevoegd model (Model VI). 

Het stembiljet heeft een rechthoekigen vorm 
en wordt vervaardigd van ondoorschijnend wit 
pa pier. 

17. Het onbruikbaar maken van teruggege-

ven stembiljetten geschiedt door het afstem
pelen van het woord ,,onbruikbaar" op de beide 
zijden ·van het stembiljet. 

18. De verzegeling, in de artt. 81, 83 en 88 
der Kieswet voorgeschreven, geschiedt met het 
zegel zoowel der gemeente waar de verkiezing 
plaats heeft, als van elk der leden van het bu
reau van stemopneming. 

Bij verzegeling van de stem bus worden de 
bedoe!de zegels afgedrukt op een stuk stevig 
band, hetwelk na het toedrukken van het plaa
tje, hier overgelegd en door de vier oogjes der 
bus getrokken zijnde, met de einden op het 
deksel, door de bedoelde zegels bevestigd wordt. 

Onder het band, ter plaatse waar het zegel 
moet worden afgedrukt, wordt een- stuk pa pier 
gelegd. 

19. Indien, overeenkomstig artikel 91, twee 
de lid, der Kieswet, Onze Commissaris in de 
provincie de zitting van het hoofdstembureau 
heeft verdaagd, geeft hij hiervan terstond tele
grafisch kennis aan den voorzitter van het cen
traal stembureau, met opgave van dag en uur 
door hem nader voor het houden der zitting 
van het hoofdstembureau aangewezen. 

20. Voor de verkiezingen van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van 
de Provinciale Staten wordt de mededeeling 
aan het centraal stembureau van de uitkom
sten bedoeld in de artt. 92, tweede lid, en 95 
der Kieswet door den voorzitter van het hoofd
stembureau gedaan bij gecollationneerd tele
gram, waarin de getallen worden uitgedrukt in 
cijfers en in letters herhaald. 

21. Voor de bij artikel 107 der Kieswet, arti
kel 70/ der Provinciale wet en artikel 38d der 
Gemeentewet bedoelde processen-verbaal wor
den vastgesteld de bij dit besluit gevoegde mo- . 
dellen (Modellen VII-X, X A, XI-XVII). 

22. Behoudens het bepaalde in de artikelen 
VI en XII van de .A.dditionnele .A.rtikelen der 
Grondwet, · worden de Koninklijke besluiten 
_van 26 Februari 1897 (Staatsblad n°. 69), ge
wijzigd bij Ko~inklijk besluit van 9 Januari 
1901 (Staatsblad no. 25), en van 8 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 144), gewijzigd- bij Koninklijk 
besluit van 10' Januari 1901 (Staatsblad n°. 27) 
ingetrokken. 

23. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad eh van de Staatscourant 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van ·Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering· van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in deStaats
courant zal word en geplaatst en w &arva.n afschrift · 
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zal worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 12den December 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, · 

.Minister van Binnenlandsohe Zake,i, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgrg. 19 Dec. 1917.) 

AfODEL I (Artikel 35 der Kieswet). 

Oandidaatstelling. 
Lijst van candidaten in den kieskring 
.......... (1) (2) voor de op 
. . . . . . . . . . plaats hebbende stem

ming ter verkiezing van de leden van . . . . 

Naam. Voorletters.1 Woonpl~ts. 

1 

2 

3 

4 
-----

5 enz. 

(Hier zoovele vakken te maken als het aanta1 
candidaten bedraagt, dat ingevolge artikel 37 
der Kieswet, 8 der Provinciale wet of 10a der 
Gemeentewet ten hoogste op eene lijst mag 
worden geplaatst.) 

De ondergeteekende, kiezers in den kieskring 
(1) (2) bevoegd tot deel

neming aan de verkiezing van de leden van 
. . . . . . . . . . . . . , v erklaren · dat zij 
bovengenoemde personen, in de volgorde waarin 
zij op de lijst zijn geplaatst, (bovengenoemden 
persoon) candidaat stellen. 

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden 
tot eene groep van deze lijst met andere lijsten, 
wijzen de ondergeteekenden aan . . . . . , 
wonende te . . ., en als diens 
plaatsvervanger . . ... , wo_ 
nende te 

[Dit in ta vullen, zoo gebrnik wordt gemaakt 
van de bevoegdheid toegekend in artikel 38 
der Kieswet. J 

Handteekeningen 

I 
Gemeente 

op welker kiezerslijst der kiezers. zij voorkomen. (3) 

I. 

I 
2. 

3. em;, 

(hier ten minste 15 bokjes meer te maken dan 
bet ingevolge artikel 35, derde lid, der Kiesv.et 
of artikel 10 der Gemeen1 ewet vereischt aantal 
onderieekeningen bedraagt) . 

Het ten minste vereischt aantal onderteeke
ningen bedraagt . . . . . . 

Bij de Jijst wordt overgelegd de schriftelijke; 
door den burgemeester van de woonplaats van 
den candidaat gelegaliseerde, verklaring van 
iederen op de 1jst voorkomenden candidaat, 
dathij bewilligtin de plaats hem op de J.rjst aan
gewezen (artikel 39 der Kieswet). 

(1) Jn te vullen het nummer van den kies
kring en voor de verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten 
bovendien den naam der gemeente waar het 
hoofdstembureau is gevestigd. 

(2) Indien het betreft de verkiezing van de 
Jeden van den raad eener gemeente die niet in 
kieskringen is verdeeld vervalt de vermelding 
,,in den kieskring". 

(3) Deze kolom vervalt indien de kieskring 
niet meer dan een gemeente omvat of indien 
het betreft de verkiezing van de leden van den 
gemeenteraad. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 De
cember 1917 (Sta[l,tsblad n°. 692). 

Mij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minist:,r van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

MODEL II (Artikel 39 der Kieswet). 

De ondergeteekende . . . . . . . "'• . . , 
wone~de te . . . . . . . . , verklaart dat 
het heir bekend is dat bij voorkomt op d:3 vol.
gende lijst van candidaten· in den kieskring 
. . . . . ..... (1) (2) -voor de op ... 
. . . . . . . . plaats hebbende stemming ter 
, erkiezing van de leden van . . . . . . 

Naam. I. Voorletters. I Woonplaats. 

en verklaart dat hij bev.illigt in de plaats hem 
op die lijst aangewezen. 

(Handteekening) 
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Gezien voor legalisatie der handteekening van 

De Burgemeester van . . . . 

(1) Zie aanteekening 1 op model I. 
_(2) Zie aanteekening 2 op model I. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 De-
cember 1917 (Staatsblad no. 1392). 

Mij bekend, 
De Minister_ van Staat, 

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

MODEL III (Artikel 48 der Kiesvret.) 

Het hoofdstembureau in den kieskring ... (1) 
d9et ter. voldoening aan artikel 48 der Kieswet 
'a-an het centraal stembureau toekomen de vol
gende, met inachtneming van de artikelen 43, 
44 en 4 7 der Kieswet vastgestelde, geldige lijsten 
van candidaten : 

(Voor elke lijst, in d-~ volgorde der nummering 
door het lot 1Langewezen, ta vermelden de daar
op geplaatste ca,ndidaten in de volgorde waarin 
zij op de l~jst voorkomen, met het nummer der 
lijst ; aan he~ slot van elke lijst te verrnelden 
wie overeenkomstig artikel 38 der Kieswet is 
aangewezcn tot gemaclitigde, bevoegd tot het 
verb in den der lijst overeenkomstig artikel 50, 
en tot diens plaatsvervanger, of we! dat zoo
danige aanwijzing niet is gedaan ). 

·N amens het H oofdstembureau voornoemd, 
Voorzitt~r. 

N.B. Dit model is niet van toepassing in
dien het betreft de verkiezing van de_ leden van 
den raad eener gemeente die niet in kieskringen 
is verdeeld. 

( 1) Zie aanteekening 1 op model I. 
Behoort bij Koninklijk beslnit van 12 De

cember 1917 (Staatsblad n°. 692). 
Mij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN, 

MODEL IV (ArLikel 52 der Kieswet). 

Voorzijde. 
Kieskring_ . . . . . . (I) (2) 
Stemdistrict . . . . 

AILn . 

(naam) n°. 
gemeente .. 

. (voor!etters) . . . . 
. . . . van d,e kiezerslijst der 

. . . . . . (woonplaats) 

Zie ommezijde. 
Achterzijde. 

Oproeping voor de stemming op 
(datum, maand, jaar) ter verkiezing van de 
leden van . . . . . . . . . . . . . .. 

De lijsten van candidaten, zooals zij door het 
hoofdstembureau zijn genummerd in de volg
orde door bet lot aangewezen, zijn: 

I. 2. 3. 4,, 

(Naam en 
voorletters). 

(Woon-
plaats). (3) 

enz. (in de volgorde der nummers). 
Het stembureau houdt zit1,ing in . . . . 

van des voormiddags acht uur tot des namid
. dags vijf uur. 

Deze kaart mede te brengen. 
Art. 128 van het Wetboek van Strafrecht: 
Hij, die zich opzettelijk voor een antler uit: 

gevende, aan eene krachtens wettelijk voor
scbrift uitgescbreveri verkiezing · deelneemt; 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
· lioogste een j aar. 

Herinnering: Krachtens artikel 71, tweede 
lid, der Kieswet is ieder, die volgen~ de kiezers
lijst bevoegd is tot de keuze mede te werken, 
verpllch t zich. binnen den voor de stemming 
bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kies
recht bij het stembureau aan te melden, tenzij 
voor hem eene geldige reden van verhindering 
bestaat. 

(1) Zie aanteekening 1 op model I. 
(2) Zie aanteekening 2 op model I. 
(3) Indien het betreft de verkiezing van de 

leden van den gemeenteraad vervalt de ver
m elding der_ woonplaats. 

Beboort bij Koninklijk lesluit van 12_ De
cember 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend, 
Da Minister van Staat, 

Mini8tcr van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
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_\1:0DEL V (Artikel 14 van het Koninkbjk 
besluit van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692). 

Inlichtingen voor den kiezer. 

De kiezer teekent z1jne stem op het biljet 
aan door met potlood op Un der candidaten
lijsten zwart te ~aken ,!en (en niet meer ilan een) 
wit stipje, geplaatst in een stemvak v66r den 
naam van den candidaat zijner keuze. 

De kiezer kan, wanneer hij zich bJ de invul
Hng van zijn biljet ve,gist, eenmaal een nieuw 
stembiljet aanvragen, mits het eerst overhan
digde door hem wordt teruggegeven. 

De kiezer mag aan den lessenaar niet !anger 
vertoeven dan noodig is om zijn stembiljet in 
te vullen. 

De kiezer vouwt het biljet dicht naar de zijde 
waarop de lijsten van candidaten zijn gesteld 
en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar 
het stembureau. 

De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus 
te steken, de buitenzijde met den voorgeschre-

MODEL VI (Artikel 69 der Kieswet). 
Voorzijde. 

ven stempel aan den voorzitter van het 
stem bureau. 

Van onwaarde z1jn de stembiljetten: 
waarop in geen enkel stemvak het wit stipje 

is zwart gemaakt ; 
waarop de namen van andere per.,onen dan 

de candidaten of waarop andere bi;jvoegingen zijn 
geplaatst; 

waarop in meer dan e;;n stemvak het wit stipje 
zware is gernaakt; 

waarop de aanwijzing van den candidaat 
op andere wijze is geschied dan hierboven is 
medegedeeld ; en 

die eene aanduiding van den kiezer bevatten. 
Onder bijvoegingen warden niet fiegrepen 

punten, strepeo, vlakken, nagelindrukkcn, 
vouwen, soheuren, gaten en vlekken, tenzij 
deze blijkbaar opzettelijk zijn aangebracht. 

Behoort bij Koninklijk besluit va,n 12 De
cmuber 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

11'Iinister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDE!{, 

STEMBILJET voor de stemming der vc,rkiezing van de leden van . ... , op .... (datum, 
maand, jaar). 

KIESKRING . (I) 

LIJSTEN VAN CANDIDATEN door het hoofdstembureau genummcrd in de volgorde 
door het lot aangewezen. 

1. 2. 3. 4. 5. 
a!M=u.,_,,,_, 

(Wo;lliJIUta.lfl a a a a 
II a a a a a a a a a a a II a a a a a (11nzoonrvol1111a 

il)dewerller11 

II a II II 
vo!gardo 

der oum1o1en..) 

II a II II a a a a a a 
a a a 
__ De k!ezer_ s_temt door met potlood op een der candidatenlijsten zwart te maken een (en niet meer dan 
een) wit st1pJe, geplaatst In het stemvak voor den naam van den candidaat zijner keuze. 

(1) Zie a.ant. 1 op model I. (2) Zie aant. 3 op model IV. 
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Achterzijde. 
Aan deze zijde te stempelen de handteekenlng 

van den voorzltter van het hoofdstembureau. Het 
stembi!Jet wordt zoo dlchtgevouwen, dat deze hand
teekenlng zichtbaar blijft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 De
cember 1917 (Staatsblad no. 692). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
C'ORT V. D. "LINDEN. 

MODEL VII (Artikelen 81 en 83 der Kieswet). 

Proces-verbaal van de zitting van het stem
bureau bedoeld in de artikelen 81 en 88 der 
.Kieswet. · 

Proces-verbaal van de zitting van het stem
bureau ten behoeve van de verkiezing van de 
•. ·. . . . . . . den ..... . 
in de gemeente . . . . . . . (stem-
district . . . . . . ... ) 

Het stembureau, neemt in bet stemlokaal 
plaats des voormiddags ten . . . . . .• ure. 

Een afschrift (afdruk) der kiezerslijst mits
gaders een exemplaar der Kieswet en van de 
Koninklijke. besluiten van . . . . . . . . . . 

wordt op de tafel, voor het stem bureau staande, 
nedergelegd. 

Het stembureau opent het verzegeld pak 
met stembiljetten, en bevindt dat hun aanta1 
bedraagt .. -. . . . : . . . . 

De stembus, na onderzocht en volkomen 
ledig bevonden te zrjn, wordt met twee sleutels 
geslotea, waarvan de eene door den voorzitter 
van het stembureau en de andere door . . . . 
. . . . . als oudste lid in bewaring wordt ge
nomen. 

In de stembus zijn stembiljetten geworpen 
door de op nevensgevoegde lijst door paraphee
ring aangeduide kiezers. 

(Ingeval kiezers hebben geweigerd een stem
biljet in ontvangst te nemen, hunne namen hier 
op te geven en, ingeval bezwaren als zijn be
doeld bif art._ 79 der Kieswet zijn ingebracht, 
die bezwaren hier te vermelden) 

[Heeft zich het geval bedoeld in artikel 81 
der Kieswet voorgedaan, bij te voegen: 

De voorzitter van het stembureau verklaart 
ten . . . . . . ure, dat naar de bevinding 
van het stem bureau wanorde den behoorlijken · 
voortgang der stemming oilmogelijk maakt. 
De stemming wordt daarop geschorst en tot 
. . . . . . . dag, den . . . . . . . des 
voormiddags ten acht ure verdaagd. 

1917. 

Onmiddellijk daarop is de stembus met het 
zegel der gemeente en met de zegels van ons 
ondergeteekenden in tegenwoordigheid der in 
het stemlokaal aanwezige kiezers behoorlijk 
verzegeld, nadat die vooraf op de daartoe voor
geschreven wijze was gesloten. 

En is hiervan terstond proces-verbaal. op-• 
gemaakt. 

Gedaan te . , den . . 
, V oorzitter. 

: f Leden.] 

Ten _vijf ure kondigt de voorzitter van het 
stembureau aan dat de voor stemming b'epaalde 
tijd verstreken is. De op dat tijdstip in het stem
lokaal aanwezige kiezers worden tot de stem
ming toegelaten. 

Aan de aanwezige kiezers wordt bekeild ge
maakt, dat blijkens het aantal ingeleverde op
roepingskaarten . . . . . . . . . · kiezers aan 
de stemming hebben deelgenomen ; dat · het 
aantal niet gebruikte stembiljetten bedraagt 
. . . . . . . . : . . en het aantal terug
gegeven stembiljetten . . . . . . 

Het (De) ter parapheering bestemde afschrift 
(afdruk) der kiezerslijst wordt door het stem
bureau gewaarmerkt, met opgave dat daarop 
zijn gesteld . . . . . • . . • paraphen. 

Zoowel dit afschrift (deze afdruk) als de niet 
gebruikte stembiljetten, de teruggegeven stem
biljetten en de ingeleverde kaarten worden in 
af~onderlijke verzegelde papieren gesloten. 

[In geval de stemming geschorst en hervat is, 
te vermelden : 

De zegels der stem bus, welke bij de geschorste 
stemming gebezigd en voor den aanvang der 
hervatte stemming aan het stembureau is in
geleverd, worden onderzocht en (geschonden 
of ongeschon.den) bevonden]. · 

Onmiddellijk daarna (na een tijdruimte van 
. · . . . . . . . , in welke het stem bureau het 
stemlokaal niet heeft verlaten en de stembus 
onder zijn toezicht heeft gehouden) worden de 
stembussen geopend. 

De stembiljetten worden dooreengemengd 
en geteld. Hun aantal bedraagt . . . . . . 

Dit get al, met de opgave· van ·het aantal der 
op het afschrift (den afdruk) van de kiezerslijst 
gestelde paraphen vergeleken zijnde, is geble
ken te-zijn even groot als (grooter, kleiner dan) 
het getal dier kiezers. 

De voorzitter opent de stembiljetten en deelt 
na opening-van elk biljet :mede het nummer van 
de lijst waarop de. candidaat :vo.orkomt op wien 
eene stem is uitgebracht en.den .naam van.dien 
candidaat. 

39 
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Het stembureau heeft van waarde verklaard 
. . . . . . van onwaarde . . . . . stem

biljetten. 
(In te vullen de redenen van ongeldigver

klaring en van twijfel en de beslissing ·en dat 
deze door den voorzitter onmiddellijk bekend 
gemaakt zijn. Indien een der aanwezige kiezers 
verlangt dat een biljet wordt vertoond, hiervan 
en van het vertoonen,melding te maken). 

De voorzitter maakt bekend, dat zijn uit
gebracht op : 

Lijst n°. 1. 

(naam en 
voorletters) 

enz. 

Gezamenlijk aarital 
op de lijst uitge

brachte ste=en: 

Lljst n°. 2. 
enz. 

(getal 
stem
men) 

(som van 
bovenstaande 

getallen) 

(In te vullen ten aanzien van iedere lijst in 
de volgorde van de nu=ering der lijsten zoo
wel het aantal der op iederen candidaat uitge
brachte stemmen als het gezamenlijk aantal 
uitgebrachte stemmen.) 

Daarop worden de geopende, zoowel de gel
dige als de van onwaarde verklaarde, stem
biljetten in afzonderlijke verzegelde papieren 
gesloten. 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie
zers geen bezwaren ingebracht. 

(Ingeval bezwaren zijn ingebracht, die hier 
te vermelden). 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal op._ 
gemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In de samenstelling van het stembureau ~ 
ZIJn 

de volgende verandering(en) voorgekomen. 
..... ) 
Gedaan te , den 

Voorzitter. 

: : : : : : : } Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 De
cember 1917 (Staatsblad, n°. 692). 

Mij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

MODEL VIII (Art. 81, derde lid, der Kieswet). 

Proces--verbaal van de verzegeling, bedoeld in 
het derde lid van artikel 81 der Kieswet. 

Het procesverbaal der zitting van het stem
bureau, gehouden in de gemeente . . . . . . 
(stemdistrict . . . . ) den . . . . . . . . , 
en de sleutels der stembus, de niet gebruikte 
stembiljetten, de teruggegeven stembiljetten, 
de ingeleverde kaarten en kiezerslijsten zijn 
in afzonderlijke verzegelde papieren gesloten. 

En is hiervan terstond proces-verbaal op
gemaakt. 

Gedaan te .. den. 

. , Voorzitter. 

:} Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 De
cember 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend, 

De Minister van Staat, 
M;nister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

MODEL IX (Art. 91 der Kieswet). 

Proces-verbaal van de zitting van het hoofd
stembureau, bedoeld in artikel 91 der Kies
wet. 

Proces-verbaal van de zitting van het hoofd
stem bureau tot het vaststellen van de uitkomst 
der stemming in den kieskring ... (1) 2), 
gehouden op . . . . . . . . . ter verkie- · 
zing van de leden van . . . . . . . , . 

Het hoofdstembureau neemt zitting in het 
stemlokaal des namiddags te . . . ure. 

Het hoofdstembureau stelt ten aanzien van 
iedere lijst, in de volgorde van hare nummering, 
vast het aantal stemmen op ieder der candi
daten uitgebracht en het stemcijfer van de lijst. 

De voorzitter maakt bekend, dat de aldus 
verkregen uitkomsten zijn de volgende : 
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11,Jst n•. 1. 

(Naam en voorletters.) 

Stemcijfer 

11,Jst n•. 2. 
enz. 

(Aantal 
uitge

brachte 
stemmen.) 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie
zers geene bezwaren ingebracht. (Ingeval 
bezwazen z:ijn ingebracht, die alhier te ver
melden.) 

Er is na afloop van dit een en antler proces
verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van 
alien die zich in het locaal bevonden. 

Gedaan te. · den . . . 
. . . . . . . , V oorzitter. 
....... , Leden. 

N.B. (Ingeval bij het opmaken van de uit
komst der stemming bezwaren rijzen, welke 
aanleiding geven tot een nieuwe opneming der 
stembiljetten, hetz:ij uit alle, hetzij uit een of 
meer stemdistricten, te vermelden het daartoe 
strekkend besluit en de redenen, waarmede 
het is omkleed. Voorts vermelden dat de ver
zegelde pakken, bedoeld in de artikelen 83 en 
88 der Kieswet; geschonden of ongeschonden 
zijn bevonden en zijn geopend ; dat de inhoud 
is vergeleken met de processen-verbaal de:r 
stem bureaux. 

Bij de opneming te volgen model VII. 
Eindelijk het resultaat der vergelijking mede 

ie deelen en de uitkomst der steming bekend 
lie maken als boven is aangegeven). 

(1) Zie aanteekening 1 op model I. 
(2) Zie aanteekening 2 op model I. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Decem• 
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

MODEL X (1) (Art. 96 der Kieswet). 

Proces-verbaal van de zitting van het centraal 
stembureau bedoeld in artikel 96 der Kies
wet. 

Proces-verbaal van de_ zitting van het cen
traal stembureau tot het vaststellen van den 
uitslag der verkiezing van de leden van . . . . 
. . . . . . ingevolge de stemming gehouden 
op ...... . 

Het centraal stembureau neemt zitting in 
het daartoe aangewezen locaal des . . . mid
dags ten . . . ure. 

Verdeeling der plaatsen over de lljstengroepen, stellen 
gelljkluidende ll,Jsten en op zlch zelve staande lljsten. 

De voorzitter deelt mede dat de voorzitters 
van de hoofdstembureaux ter kennis van het 
eentraal stembureau hebben gebracht dat in 
de verschillende kieskringen op de verschil
lende lijsten en de daarop geplaatste candida
,en zijn uitgebracht de volgende. aantaiie11 
etemmen: 

Naam en voor- ~ ~-~ " t +> letters der a "' "" 
~i 

S:~ candidaten in de Cl)~~,§ J.-,i::::p 

Kieskring, "~ ,,~ 
volgorde waarin ~13..g~ .... "' 

"~ ~-,-,·-..C 
::::P;..i 

z.,, zij op de lijst ~ ~,g-~ s~ 
zijn i;eplaatst. "'"' "' "' ~-~ 

<!l 0 rn 

I • (2) 1 

~ ---
(Stem-
etjfer) 

e:z. J I I I 
II ... ·j 1 I 

enz. I I 
De voorzitter deelt mede dat blijkens open

baarmaking door het centraal stembureau, 
gedaan ingevolge artikel 50, laatste lid, der 
Kieswet, door verbinding van lijsten overeen-

(1) Dit model is niet van toepassing indien 
het betreft de verkiezing van leden van den 
raad eener gemeente die niet in kieskringen 
is verdeeld. Zie dal),rvoor model X A. 

(2) In dit model den kieskring steeds aan te 
duiden met zijn nummer en, indien het betreft 
de verkiezing van de leden van de Staten
Generaal of van de Provinciale Staten, boven
dien met den naam der gemeente waar het 
hoofdstembureau is gevestigd. 

39* 
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komstig artikel 50 dier wet de volgende lijsten
groepen zijn gevormd : 

a. 

b. 
enz. 

Kieskring 
waarin 

de lijst is 
ingeleverd. 

(Stem
cijfer) 

De voorzitter deelt mede dat de volgende 
stellen van gelijkluidende, niet van ·eene groep 
deel uitmakende, lijsten zijn ingeleverd : 

a. 

b. 
enz. 

Kieskring· 
waarin 

de lijst is 
ingeleverd 

(Stem
cijfer) 

De voorzitter deelt mede dat noch tot een 
groep verbonden, noch gelijkluidend aan eenige 
andere lijst, derhalve op zichzelve staande, 
zijn de volgende lijsten : 

Kieskring 
waarin · de lijst 
is ingeleverd. 

Nummer 
der lijst. 

Stemcijfer 
der lijst. 

Het centraal stembureau stelt vast dat, 
blijkens de bovenstaande gegevens, de som 
der stemcijfers van de lijstengroepen, de stel
len gelijkluidende lijsten en de op zich zelve 
staande lijsten bedraagt . . ·. , zoodat de 
kiesdeeler bedoeld in artikel 98 der Kieswet is: 

= ... 
De voorzitter doet hiervan mededeeling. 
Bij deeling van den kiesdeeler op de stem

cijfers der lijstengroepen, stellen gelijkluidende 
lijsten en op zich zelve staande lijsten worden 
verkregen de volgende quotienten en over
schotten: 

Lijstengroep, I Stem-
stel gelijkluidende ltjsten, cijfer. 
op·zich zelve staa11de lijst. 

· (De lijstengroep en 
het stel gelijkluidende 
lijsten aan te duiden 
met zijn letter, de op 
zich zelve staande lijst 
met haar nummer en 
den kieskring waarin 
zij is ingeleverd.) 

Q,no- Over-
tient. schot. 

Overeenkomstig artikel 99, . eerste lid, der 
Kieswet wordt aan elke groep van verbonden 
lijsten, elk stel van gelijkluidende lijsten en 
elke op zich zelve staande lijst toegekend het 
aantal plaatsen, aangewezen door het boven 
verkregen quotient. 

Derhalve zijn toegekend plaatsen, 
terwijl te vervullen zijn . . . plaatsen, zoodat 
nog te vervullen blijven . . . plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 99, tweede lid, der 
Kieswet wordt van die plaatsen achtereen1 
volgens eene toegekend aan : 

Lijstengroep, I 
stel gelijkl uidende I ijsten, Overschot. 

op zich zelve staande lijst. 

(Indien de 'tweede en volgende zinsneden 
van artikel 99, tweede lid, der Kieswet toe
passing vinden, wordt dit hier vermeld). 

(Indien aan een lijstengroep, aan een stel 
gelijkluidende, niet van eene groep deel uit
makende, lijsten, of aan eene op zich zelve 
staande lijst een of meer plaatsen zouden moe
ten worden toegekend boven het aantal der 
candidaten, vindt toepassing plaats van arti
kel 101, derde lid, der Kieswet, en wordt dit 
hier vermeld). 

Verdeeling van de aan de IIJstengroepen toegekende 
plaatsen over de lljsten waaruit zij bestaan en aan
wijzing van de. op die lijsten gekozen candidaten. 

De voorzitter stelt vast dat zijn toegekend aan : 
Li.jstengroep a. • • . . plaatsen. 

De voorzitter deelt mede dat, behalve de 
andere tot deze groep behoorende lijsten, van 

haar dee! uitmaken de volgende stellen gelijk
uitmaakt het volgende stel 

luidende lijsten : 
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2. 
enz. 

Kieskring 
waarin de lijst 
is ingeleverd. 

J 
/ (slemc\jfor) 

Het stemcijfer van deze lijstengroep bedraagt 
. , zoodat de kiesdeeler ter toekenning 

van plaatsen aan de lijsten waaruit zij bestaat is: 
. . ,_. = 

De voorzitter doet hiervan mededeeling. 
Bij deeling van dezen kiesdeeler op de stem

cijfers van de lijsten der groep worden ver
kregen de volgende quotienten en overschotten : 

Stel gelijklnidende I 
lijsten of J ijst. 

(Het stel gelijk
luidende lijsten 
aan te duiden 
met zijn nummer, 
de lijst met haar 
nummer en den 
kieskring waarin 
zij is ingeleverd.) 

Stem- I 
cijfer. 

Quo
tient. I 

Over
schot. 

Overeenkomstig de artikelen 100, tweede 
lid, en 99, eei-ste lid, der Kieswet, wordt aan 
elke lijst of elk stel gelijkluidende lijsten toe
gekend het aantal plaatsen aangewezen door het 
boven verkregen quotient. 

Derhalve zijn toegekend - plaatsen, ZOO-

dat nog te vervullen blijven - = 
plaatsen. 

Overeenkomstig de artikelen 100, tweede 
lid, en 99, tweede lid, der Kieswet wordt van 
die plaasen achtereenvolgens een toegekend aan 
de nate melden lijst (stel_gelijkluidende lijsten): 

Stel «elijkluidende lijsten I Overschot. 
" of lijst. 

(Het stel g!3lijkluiden1e 
lijsten aan te dmden met ZIJn 
nummer,' de lijst met haar 
nummer . en den kieskring 
waarin zij is inge!everd.) 

(Indien de tweede en volgende zinHneden 
van artikel 99, tweede lid, der_Kieswettoepas
sing vinden; wordt dit hier vermeld). 

(Indien blijkt, dat aan een lijst of aan een 
stel gelijkluidende lijsten der lijstengroep een 
of meer plaatsen zouden moeten worden toe
gekend 

1

boven het aantal der candidaten, vindt 

toepassing plaats van artikel 101, eerste en 
tweede lid, cter Kieswet en wordt dit hier ver
meld ). 

De voorzitter stelt vast dat blijkens de voren
staande gegevens ztjn toegekend aan de lijsten 
dezer groep : 

Stel gelijkluidende l#sten no. 1 
plaatsen. 

Op de candidaten dezer l{isten zijn uitge
bracht de volgende aantallen stemmen : 

Naaw en voor-
letters der 

candidaten in de 
·volgorde waarin 
zij op de lijsten 
. zijn geplaatst . 

.,_,..., 
Aantal stemmen ~ ~ ~ d 

in de ¥erschil "~ :z " 

. ,, ·I· 
1· 

Kies
kring. 

I ., . 
I ·1· 

lende kies- :'.: ~] S 
kringen op den ~ " i?n ~ 

candidaat w =.:: 
uitgebracht. ',~~] m 

.i: ·1,-· --

i· ,. 
I enz. 

r>e aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten van dit stel gelijkluidende lijsten 
bedrgaen, na _overdracht der stemmen .over
eenkomstig artikel 102, tweede lid, der Kieswet : 

Naam en voorletters der 
oandidaten in de voli:;orde, 

waarin zij op de ljJst 
geplaatst zijn. 

Aantal stemmen 
door iederen 

, candidaat verkregen. 

1· 

I 
(Indien een candidaat overleden is wordt dit 

hier vermeld). 
Diensvolgens verklaart het centraal stem

bureau dat op deze lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen : 

N aam en voorletters der 
gekozenen. Woonplaats. (3) 

Stel gelijklui<knde. lijsten n°. 2, enz. 

(De verdere stellen gelijkluidende lijsten van 
lijstengroep a worden achtereenvolgens be
handeld · op gelijke wijze ·als stel n°. 1.) 

(3) Deze kolom vervalt indien het betreft 
de verkiezing van de leden van den gemeent~
raad. 
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Lijst no. . : . . , kieskring . . 
.... plaatsen. 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten dezer lijst bedragen, na overdracht 
der stemmen overeenkomstig artikel 102, 
tweede lid, der Kieswet : 

Ne.am en voorletters der 
1andidaten in de volgorde waa.rin 

zij op de Jijst geplaatst zijn. 

Aantal 
stemmen door 

e!ken candidaat 
verkregen. 

I I 
(Indian een candidaat overleden is wordt 

dit hier vermeld). 
Diensvolgens verklaart het centraal stem

bureau dat op deze lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen: 

lfaa.Il' en voorletters der 
gekozenen. 

Woon
pla.ats. (3) 

Lijst n° . . . , kieskring . . . , enz. 
(De verdere lijsten van lijste_ngroep a wor

den achtereenvolgens op gelijke wijze be
handeld) .. 

LIJstengroep b, enz. 
(De verdere lijstengroepen worden achter

eenvolgens op. gelijke wijze als groep a be
handeld.) 

Aanw)Jzing van de candJdaten, gekozen op de niei 
van een groep dee! uitmaUnde stellen 

gelljkluidende lljsten. 
De voorzitter stelt vast dat zijn toegekend 

:i.an: 

Siel geJljkluidende lljsten a . • plaatsen. 
Op de candidaten dezer lijsten zijn uitge. 

bracht de volgende aantallen stemmen : 

Naam en voor-
letters der 

eandidaten in de 
Tolgorde, waarin 
zij oplde lijsten 
zijn geplaa.tst. 

Kies
kring. 

enz. 

Aantallen 
stemmen in de 

verschillende 
kieskringen op 
den candida.a.t 

uitgebracht; 

, (3) Deze kolom vervalt indien het betreft de 
verkiezing van de leden van den gemeenteraad. 

De aantallen stemmen verkregen door de 
eandidaten van dit stel gelijkluidende lijsten 
bedragen, na overdracht der stemmen over
eenkomstig artikel 102, tweede lid, der Kies
wet: 

N aam en voorletters der 
candidaten in de volgorde, 

waarin zij op de lijst 
geplaatst zijn. 

Aantal stemmen 
door iederen candi

daat verkre_gen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt 
dit hier vermeld). 

Diensvolgens verklaart het centraal stem
bureau dat op de~e lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen : 

N aam en voorletters der 
gekozenen. I 

Woon-
plaats. (3) 

11-
Stel gelljkluidende lijsten b, enz. 

(De verdere stellen gelijkluidende lijsten 
worden op gelijke wijze als stel a behandeld). 

Aanwijzing van de candidaten, gekozen op de 
op :iieh z elve staande lljsten. 

K iesk-ring . . . . , lijst . . . 
plaatsen .... 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten van deze lijst bedragen, na over
dracht der stemmen overeenkomstig artikel 
102, tweede lid, der Kieswet : 

Naam en voorletters der 
candidaten in de volgorde, 
waarin zij op de lijst zijn 

geplaatst. 

I I 

Aantal 
stemmen door 
iederen candi

daat ver kregen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt dit 
hier vermeld). 

Diensvolgens verkla,i,rt het centraal stem
bureau dat op deze lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen : 

(3) Deze kolom vervalt indien het betreft 
de verkiezing van de leden van de genieente
raad. 
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N aain en voorietters der 
gekozenen. 

Woon
plaats. (3) 

(De verdere op zichzelve staande ~sten 
worden achtereenvolgens op gelijke wijze be
handeld). 

[Indien na behandeling van alle lijsten zich 
bet geval b~kt voor te doen, dat dezelfde can
didaat op meer dan eene lijst het aantal stem
men vereischt oin gekozen te zijn heeft ver
kregen, bij te voegen : 

De candidaat . .. . te . . . . heeft het 
aantal stemmen vereischt om gekozen te zijn 
verkregen op de lijsten (stellen gelijkluidend11 
lijsten): 

....... en 

Het lot wijst de lijst (het stel ge~kluidende 
lijsten) . . . . aan als degene waarop de 
candidaat is gekozen. Zijn naam blijft der
halve voor de toepassing van artikel 102, eerste 
lid, en artikel 103 der Kieswet buiten rekening 
op de lijst (het stel gelijkluidende lijsten) . . . 
Hierdoor heeft op deze lijst (dit stel gelijklui
dende lijsten) alsnog het aantal stemmen ver
eischt om gekozen te zijn verkregen : 

...... te ..... . 
W ann~r het geval van artikel 103, vierde 

lid, laatste zinsnede, der Kieswet zich voordoet, 
alsnog bij te voegen : 

Daar deze candidaat reeds op de lijst (het 
stel gelijkluidende lijsten) . . . . . het aan
tal stemmen vereischt om gekozen te zijn heeft 
verkregen, blijft ook zijn naa_m buiten rekening 
en heeft alsnog het aantal stemmen vereischt 
om gekozen te zijn verkregen : 

...... te ...... ] 

Vaststelling van den uitslag. 
Het centraal stem.bureau verklaart alsnu 

benoemd tot leden van . . . . . . . 

N aam en voorletters der 
gekozenen in alphabetische 

volgorde. 

I I 

Woonplaats. (3) 

t3) Deze kolom vervalt indien het betreft de 
Terkiezin•g van de leden van den gemeenteraad. 

De voorzitter doet hiervan mededeeling. 
Ter voldoening aan artikel 104 der Kieswet 

rangschikt het centraal stembureau ten aan
zien van iedere lijst de daarop voorkomende, 
nfot gekozen, candidaten als volgt : 

Gelljlduidende l)Jsten. 

Stel gelijkluidende 

lijsten. 

(Het stel aan te 
duiden met zijn 
letter, indien het 
stel niet deel uit. 
maakt van een 
groep, of, indien 
het stel wel deel 
·uitmaakt vaneene 
groep, met de 
letter der groep en 
het nummer van 
het ·stel). 

N aam en voor• 
letters der 
candida.ten. 

(Hierbij niet vermelden den naain van een 
overleden candidaat.) 

Nummer der 
lijst en kies

kring, waarin zij 
is ingeleverd. 

Overlge lljsten. 

N aam en voor
letters der 
ca.ndidaten. 

(Hierbij niet vermelden den naam van een 
overleden candidaat). 

De voorzitter doet· hiervan mededeeling. 
Er zijn door de in het lokaal aanwezigo 

kiezers geene bezwaren ingebracht. (Ingeval 
bezwaren zijn ingebracht worden die hier ver
meld). 

In tegenwoordigheid van allen, die zich in 
het lokaal bevonden, is van een en ander op
gemaakt dit proces-verbaal. 

Gedaan te den . . . . 
. Voorzitter. 
. Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692) 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnerilandsche Zaken, . 
CORT V. D. LINDEN. 
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MODEL XA (Artikel 96 der Kieswet). (1) 

Proces-verbaal van de zitting van het centraal 
stembureau bedoeld in artikel 96 der 
Kieswet. 

Proces-verbaal van de zitting van het cen
traal stembureau tot het vaststellen van den 
uitslag der verkiezing van de leden van den 
raad der gemeente . . . , ingevolge de stem
ming gehouden op . . . . . . . 

Het centraal stembureau neemt zitting in 
het daartoe aangewezen locaal des . . . mid
dags ten . . . ure. 

Verdeeling der plaatsen over de UJstengroepen 
en de op zlch zel ve staande I ijsten. 

De voorzitter deelt mede : dat op de verschil
lende lijsten en de daarop geplaatste candidaten 
zijn uitgebracht de volgende aantallen stemmen: 

Naam en voor~ I§ • 
Num, letters der can- ~t~~ Stemcijfer 

mer der didaten in de ~]~~ van iedere volgorde waarin ~~~~ 
Iijst. zij op de Iijst zijn -;; 0 §_an lijst. 

geplaatst. d ~ o, ... 
<11 s " 

1 
I 
I 

I l 
I I (Stemoijfer) 

2 I 
I I 

enz. I I I 
dat blijliens openbaarmaking door het cen

traal stembureau, gedaan ingevolge artikel 50, 
laatste lid, der Kieswet, door verbinding van 
lijsten overeenkomstig artikel 50 dier wet de 
volgende lijstengroepen zijn gevormd : 

Letter der Nummer 
lijstengroep. der lijst. 

a. 

b. 
enz. 

Stemcijfer I Stemcijfer 
d .. J der er hJst. lijstengroep. 

(Stemcijfer) 

(1) Dit model is uitsluitend van toepassing 
voor de verkiezing van de leden van den raad 
eener gemeente die niet in kieskringen is ver
deeld. 

dat niet tot een groep verbonden, derhalve 
zichzelve staande, zijn de volgende lijsten : 

Nummer der 
Jijst. 

Stemcijfer der 
lijst. 

Het centraal stembureau stelt vast dat, blij
kens de bovenstaande gegevens, de som der 
stemcijfers van de lijstengroepen en de op zich 
zelve staande lijsten -bedraagt . . . , zoodat. 
de kiesdeeler bedoeld in artikel 98 der Kies
wet is: 

.= 
De voorzitter doet hiervan mededeeling. 

_ Bij deeling van den kiesdeeler op de stem
cijfers der lijstengroepen en op ziohzelve staande 
lijsten worden verkregen de volgende quotien-
ten en oversohotten : , 

Lijstengroep, 
op zich zelve 
staande lijst. 

(De lijstengroep 
aan te duiden met 
h_aar letter, de op 
zichzel ve staande 
lijst met haar 
nummer.) 

Stem
cijfer. 

Quo

tient. 

Over
scho~. 

Overeenkomstig artikel 99, eerste lid, der 
Kieswet wordt aan elke groep van verbonden 
Iijsten en elke op zichzelve staande lijst toe
gekend het aantal plaatsen, aangewezen door 
het boven verkregen quotient. 

Derhalve zijn toegekend .... plaatsen, 
terwijl te vervullen zijn . . . plaatsen, zoo
dat nog te vervullen blijven . . _ plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 99, tweede lid, der 
Kieswet wordt van ,die plaatsen aohtereen
volgens eene toegekend aan : 

Lijstengroep, 
op zichzelve staande lijst. Overschot. 

(Indien de tweede en volgende zinsneden 
van artikel 99 tweede lid, der Kieswet toe
passing vinden, wordt dit hier vermeld). 

(Indien aan een lijstengroep of aan eene op 
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zich zelve staande 1ijst een of meer plaatsen 
zouden moeten worden toegekend boven het 
aantal der candidaten, vindt toepassing plaats 
Tan artikel 101, derde lid, der Kieswet, en 
wordt dit hier vermeld.) 

V&,deeling van de a.m de lijstengroepen toegokende 
plaatsen over de JJJsten waarull zlj bestaan en aan
wljzing van de op die lij sten gekozen candidaten. 

De voorzitter stelt vast dat zijn toegekend 
aan: 

Lijstengroop a. . . . . plaatsen. 
Het stemcijfer van deze lijstengroep be

draagt . . . . , zoodat de kiesdeeler ter toe
kenning van plaatsen aan de lijsten waaruit 
zij bestaat is : 

De voorzitter doet hiervan mededeeling. 
Bij deeling van dezen kiesdeeler op de stem

cijfers van de lijsten der groep worden ver
kregen de volgende qriotienten en overschotten : 

Over
schot. 

{)vereenkomstig de artikelen 100, 'tweedQ 
lid, en 99, eerste lid, der Kieswet, wordt aan 
elke lijst toegekend het aantal plaatsen aan
gewezen door het boven verkregen quotient. 

Derhalve zijn toegekend . . plaatsen, 
zoodat nog te vervullen blijven . . . - . . . 
= . . . plaatsen. 

Overeenkomstig de artikelen 100, tweede lid, 
en 99, tweede lid, der Kieswet wordt van die 
plaatsen achtereenvolgens een toegekend aan 
de na te m·elden lijst : 

Nummer der lijst. Overschot. 

(Indien de tweede en volgende zinsneden 
van artikel 99, tweede lid der Kieswet toepas
sing vinden, wordt dit hier vermeld.) 

(Indien blijkt, dat aan een lijst der lijsten
groep een of meer plaatsen zouden moeten wor
den toegekend boven het aantal der candida
ten, vindt toepassing plaats van artikel 101, 
eerste en tweede lid, der Kieswet en wordt dit 
hier vermeld.) 

De voorzitter stelt vast dat bijkens de voren
staande gegevens zijn toegekend aan de lijsten 
dezer groep : 

Lijst n°.- .... plaatsen. 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten deier lijst ·bedragen, na overdracht 
der stemmen overeenkomstig artikel 102, 
tweede lid, der Kieswet : 

(Indien een candidaat overleden is wordt 
dit hier vermeld.) 

Diensvolgens verklaart het centraal stem
bureau dat op deze lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijh hebben verkregen : 

N aam en voorletters der gekozenen. 

J;i,jst n°. . . . . , enz. 

(De verdere lijstengroep a worden achter
eenvolgens op gelijke wijze behandeld.) 

Lijstengroep b, enz. 

(De verdere lijstengroepen worden achter
,eenvolgens op gelijke· wijze als groep a behan
deld.) . 

Aanwijzing van de candidaten, gekozen op de 
op zich zelve staande ]ijsten. 

J;i,jst n°. . . . plaatsen . . 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten van deze lijst bedragen, na over
dracht der stemmen overeenkomstig artikel 
102, tweede lid, der Kieswet : 

Naam en voorletters der I Aantal stemmeli . 
011,ndida.ten in de volgorde, door iederen candi· 

waarin zij op de lijst daat verkregen. 
zijn geplaatst. ~1~,-

(Indien een candidaat overleden is wordt 
dit hier venneld.) 

Diensvolgens verklaart het centraal stem
bureau dat op deze lijst het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen; 

Naa.m en voorletters der gekozenen. 

(De verdere op zichzelve staande lijsten 
worden achtereenvolgens op gelijke wijze be
handeld). 
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Vaststelling van· den uitslag. 

Het centraal stembureau verklaart alsnu 
benoemd tot leden van den raad der gemeente 

N aam en voorletters der gekozenen in 
alphabetische volgorde. 

De voorzitter doet hiervan mededeeling. 

Ter voldoening aan artikel 104 der Kieswet 
rangschikt het c~ntraal stembureau · ten aan
zien van iedere lijst de daarop voorkomende, 
niet gekozen, candidaten als volgt: 

Lijst no. I. 

N aam en voorletters der 
candidaten. I 

Aantal door iederen 
candidaat verkregen 

stemmen. 

(Hierbij niet, vermelden den naam van een 
overleden candidaat). 

Lijst no. 2. 
enz. 

De voorzitter doet hiezyan ~ededeeling. 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie
zers geene bezwaren ingebracht. (Ingeval 
bezwaren zijn ingebracht worden die hier ver
meld). 

In tegenwoordigheid van allen, die zich in 
het lokaal bevonden, is van een en antler op
gemaakt dit proces-verbaal. 

, Gedaan te . den • . . 
. Voorzitter. 
. Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). · 

Mij bekend, 
·De Minister van Staat, 

Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

MODEL XI (Artikelen 129 der Kieswet, Ila 
der Provinciale wet, 16a der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van de zitting bedoeld in ar
. tikel 129 der Kleswet (artikel 11a der 
Provinciale wet, 16a der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van de _zitting van het cen-

traal stembureau (1) ter benoeming van een 
lid van . . . . . . . . . . . noodzakelijk 
geworden door het niet , aannemen van zijn• 
(hare) benoeming door ..... (naam en 
voorletters) . . . . . (woonplaats). 

Het centraal st mbureau neemt zitting in 
het daarvoor aangewezen lokaal des . . . . • 
te .. ure. 

De voorzitter doet voorlezing van een hij 
hem (2) ingekomen schrijven van . . . . , 
waarin deze kennis geeft de benoeming tot 
lid van . . . . . . : . . . . niet aan te 
nemen. (Ingeval binnen den daarvoor be
paalden termijn geen kennisgeving van een 
benoemde is ingekomen, tengevolge waarvan 
hij (zij) geacht wordt zijn (hare) benoemini: 
niet aan te nemen, dit feit vermelden). · 

De voorzitter maakt bekend : 
dat ..... , blijkens het proces-verbaal 

van de zitting van het centraal stembureau 
van . . . . , was gekozen op lijst n°.. . .• . 
in kieskring (3) . . . . (op het stel gelijk
luidende lijsten . . . . ), en dat blijkens dit
zelfde proces-verbaal, ingevolge de rangschik
king van de op die lijst (gelijkluidende lijsten) ' 
niet gekozen candidaten, voor benoeming in 
aanmerking komt : 
. . . . . (naam en voorletters) . . ... 
(woonpiaatsJ. 

(Zoo· de naam van een candidaat, omdat hij 
(zij) overleden of reeds lid is van het college 
waarin de plaats te vervullen is, buiten reke
ning wordt gelaten, hiervan melding te maken 
en te constateeren dat de voor benoeming in 
aanmerking komende uit dieri hoofde volgens 
de vastgestelde volgorde moet worden be
noemd.) 

(Indien het geval zich voordoet, bedoeld in 
artikel 141 der Kieswet, 70b der Provinciale 
wet of 38c der Gemeentewet, hiervan melding 
te , maken en de d,aardoor noodige wijziging in 
het proces-verbaal aan te brengen.) 

Het centraal stem bureau , verklaart mits
dien . '. . . . benoemd tot lid van . . . . . 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie
zers geene bezwaren ingebracht. (Ingeval 
bezwaren zijn ingebracht die alhier te , ver
melden.) 

En is na afl.oop van dit een en antler proces-

(1) Zie artikel 8, tweede lid van het Konink
lijk besluit . 

(2) Indien het betreft de verkiezing van de 
leden van den gemeenteraad : bij bilrgemees
ter en wethouders. 

(3) Zie aanteekening 1 op model I. 
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. verbaal opgemaakt in tegenw~ordightd 
alien~· die 'zich in het lokaal bevonden. :' 
,· · Gedaan ·te den 

van 

. . . . . . .. Vooi'zitter. 
.I 

. . . . . . .. Leden. 

Behoort bij ;Koninklijk besluit -van 12:Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). 

· Mij '!>ekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van Bi:,,,nenlandsche

1 

Zak~n, 

CORT V. D. LINDEN. 

MODEL XII (Artikelen 135 der Kieswet, 70c 
der Provinciale wet en 38a der Gemee,ntewet). 

Proces-verbaal van de zitting ·bedoeld in· ar
tikel 135 der Kieswet (artikel 70c der Pro

. vinciale wet, 38a der Gemeentewet). 

Proces.-verbaal van de zitting van het cen
traal-stembureau (1) ter benoeming van ... 
lid (leden) van . . . , . . . noodig 
geworden . .. . . . . . . . · tot niet toela
ting als lid van . · . . . . . (naam en voor
letters), . . . . (woonplaats), op grond dat 
het bureau den uitslag der verkiezing1 onjuist 
heeft v astgesteld. · 

Het centraal stembureau neeint zitting in 
het daarvoor aangewezen lokaal des . . . . . 
te ... ure. 

De voorzitter doet voorlezing van' het bij 
hem ingekomen schrijven v·an den. griffier 
van· . . . . . . ·.. . . . waarin dez~ kennis · 
geeft .dat de ·. . . ._ . in . . . . , verga
dering van ..... besloten heeft (hebben} 
. . . . . niet toe te laten als lid, op grond dat 
het centraal stembureau den uitslag der ver
kiezing onjuist heeft vastgesteld. 

(Indien het betreft·de verkiezing van,de leden 
van den gemeenteraad, treedt voor de voor
lezing in de plaats de mededeeling van'de eind-
uitspi-aak). · · 

Het ~entraal stembureau gaat voo.rzooveel 
noodig over tot hernieuwde vaststeliing van 
den uitslag der verkiezing en hernieuwde rang
schikking van de niet-gek;ozen candidaten, een 
en antler met inaclitneming van de beslissing 
van ........ . 

De voorzitter maakt bekend : 
(Volgens de uitkomsten). . 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie
'zers geene bezwaren ingebracht. ,.(Jngeval 

(1) Zie artikel 8, tweede ~id, van het Konink-
lijk besluit. · 

bezwaren zijn' ingebracht die alhier te vermel-
den.) ' 

En is na afloop _ van dit een en antler px:oce~
verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van 
alien, die. zich in het loka;al bevonden . 

Gedaan te . . den 
V oorzitter .· 
Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Decem·• 
ber 1917 (Staatsblad no. 692). 

Mij hekend, 
De Minister v_an Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN.· 

MODEL XIII (Artikelen 136 der.Kieswet, 70d 
der Provinciale wet en· 38b der Gemeentewet). 

Proces-verba~l van de zitting, bedoeld in ar
tikel 136 der Kieswet artikel -70d der Pro
vinc_iale wet, 38b der. Gemeentewet). 

_Proces-verbaal van de zitting van het cen-
traal stembureau (1) ter benoeming van een 
lid van . . . . • noodig gewor. 
den door . . . . . . . tot niet-toelating als 
lid van . . . ·. . ·. ' . . (naam en .voorletters} 
. ·. . . . : . (woonplaats}, 

op grond dat hij (zij) niet voldoet. aan· de ver
eisc.hten voor het lidmaatschap gesteld. 

Het. centraal stem bureau neemt zitting in het · 
daarvoor aangewezen lokaal des . . . . . ta . 
..... ure. 

De. voorzitter doet voorlezing van eeri 
0

bij h_em 
ingekomen schrijven. van den griffier van . . • 
, .• ... waarin deze kennis geeft dat de ... 
in . . vergadering van . ; . . . . . beslo-
ten heeft (liebben) ........ Jiiet toe 
te laten als lid, op grond dat hij (zij) niet vol
doet aan de vereischten voor het lidmaatschap. 

(Indien het betreft de :verkiezing van de 
leden van· den gemeenteraad, treedt voor de 
voorlezing 'in de plaats de mededeeling·van de 
,einduitspraak). 

· De voorzitter maakt bekend : 
(voorts gelijk aa,n model XI). 

(1) Zie artikel 8. tweede lid, van het Konil)k, 
lijk besluit. 

'Behoort bij Konhlklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). 

· ~fij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van · Binnenlandsche Z,aken, 

CORT v. D. LINDEN. 
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MODEL XIV (Artikel 140 der Kieswet, llb der 
· Provinciale wet, 18a der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van de zitting, bedoeld in ar-
tikel 140 . der Kieswet ( ;i.rtikel 11b der Pro
vinciale wet, 18a der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van de zitting van het cen-
traal stembureau (1) ter benoeming van een 
lid van . . . . . . . ; . . noodig ge
worden door het openvallen van een plaats 
in ...... . 

Ret centraal stembureau neemt zitting in 
het daarvoor aangewezen lokaal des 
te .... ure. 

De voorzitter doet voorlezing van een aan 
hem gericht sch,ijven van . . . . · . 
waarin deze mededeelt (mededeelen) dat door 
. . . . . . . . . opengevallen is een plaats 
in .......... . 

(Indien het betreft de verkiezing van een lid 
van den gemeenteraad treedt voor de voor
lezing in de plaats de mededeeling van den 
voorzitter, dat te zijner kennis is gekomen dat 
de plaats van .. · . . . . . is opengevallen): 

De voorzitter maakt bekend :· 
(voorts gelijk aan model XI). 

(1) Zie artikel 8, tweede lid, van het Konink
lijk besluit. 

Behoort b:ij Koninkl:ijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

.IYiinister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

MODEL XV (Artikel 10b der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van benoemdverklaring van 
leden van den gemeenteraad ingevolge ar
tikel 10b der Gemeentewet. 

Ret hoofdstembureau, aangewezen in artikel 
34, tweede lid, der Kieswet, stelt vast, dat voor 
de verkiezing van de ·Ieden ·van den raad der 
gemeente .... (1) z:ijn ingeleverd de na-

(1) Indien zich het geval voordoet, voorzien 
in artikel 10b, tweede lid der Gemeentewet, te 
stellen : is ingeleverd eene lijst waarop de vol
gende candidaten voorkomen : (hier doen vol
gen de namen der candidaten in de volgorde 
waarin zij op de lijst voorkomen). 

Aangezien ... plaatsen te vervullen zijn, 
verklaart het hoofdstembureau benoemd tot 
lid van den raad der gemeente . . . . (vol
gen namen en voorletters. der benoemdver
klaarden). 

volgende geldige lijsten van candidaten : (hier 
doen volgen de verschillende lijsten van can-
didaten). · 

Aangezien op deze lijsten ·te zamen voorko
men . '. . candidaten, terwijl evenzoovele 
plaatsen zijn te vervullen, verklaart het hoofd· 
stembureau alle _candidaten benoemd tot lid 
van den raad der gemeente . . . . . , te 
weten : (volgen namen en voorletters der be
noemdverklaarden). 

En ·is hiervan opgemaakt dit proces-verbaal. 

Geda~n te . . den .. 

V oorzitter. 

Leden. 

Behoo bij Koninklijk besluit van 12 Do
cem ber 917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij hekend, 

De Minister van Staat, 
1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D.- LINDEN. 

MODEL VI (Artikel 10c _der Gemeentewet). 

Proces-v~rbaal van de in· artikel_ 10c der G~ 
meentiwet bedoelde verklaring van den 
voorzit

1

ter van het hoofdstembureau, aange
wezen ~n artikel 34, tweede lid, der Kieswet'. 

De v9orzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen artikel 34, tweede lid, der Kieswet, 
stelt vast, dat voor de verkiezing van de leden 
van den faad der gemeente . . . . op heden, 
binnen den in in artikel 35, eerste lid, der Kies
wet bepa~iden t:ijd, (1) zijn ingeleverd de vol
gende lijJten : (hier doen volgen de verschil-_ 
lende lijsten van candidaten). 

AangeJien op deze lijsten slechts . . . can
did1J.ten 11 

oorkomen, terwijl . . . plaatsen te 
vervullen z:ijn, verklaar~ de voorzitter dat 
niemand is benoemd. · 

En is 1iervan opgemaakt dit proces-verbaal. 

Gedaal te . . . . .. den . . V~o;zi;ter. 

(1) In~ien geene ]Aisten _zijn ingeleverd te 
lezen : ,,geene lijsten ziJn ingeleverd en verklaart 
mitsdien ' at niemand is benoemd." • 

Behoo bij Koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad _no. 692). 

M:ij bekend, 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 
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MODEL XVII (Arti.kel 10d der Gemeentewet). 

Proces-verbaal van de in artikel 1 0d der Ge
meentiiwet b.edoelde verklaring van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, 
twee de lid, der. Kieswet. 

Het hoofdstembureau, aangewezen in arti
kel 34, tweede lid der Kieswet, stelt vast dat 
voor de verkiezing van de leden van den -raad 
der gemeente . . . . . . . . . . tengevolge 
Tan . . . . . . . (1) (2) op de geldige lijsten 
te zamen · nog sleohts voorkomen de volgende 
eandidaten : (hier doen volgen de geldige lijsten 
van oandidaten.) 

Aangezien op de deze lijsten te zamen slechts 
. . . . candidaten voorkomen, terwijl . . . 
plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofd
!tembureau dat niemand is benoemd. 

En is hiervan opgemaakt dit proces-verbaal. 

Gedaan te .. den .. 

V oorzitter. 

Leden. 

(1) Hier vermelden of en welke lijsten on
geldig zijn verklaard en of en welke candidaten 
van lijsten zijn gesohrapt. 

(2) Indien geen enkele geldige lijst is over
gebleven te lezen : ,,geen geldige lijst is over
gebleven en verklaart mitsdien dat niemand 
is benoemd." 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Deoem-· 
b11r 1917 (Staatsblad n°. 692). 

Mij bekend', 

De Minister van' Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

12 December 1917. :MISSIVE van den }lfinister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
rnissarissen der Koningin in de provinoien 
betreffende nationaliteitsbewijzen. 

In den laatsten tijd kwa,m het meermalen 
voor, da,t Nederlandsche arbeiders, die via 
Zevenaar naar Duitschland wil.len gaan om aldaa,r 
werk te vinden, door de militaire overheid in 
genoemde grensplaats warden teruggezonden, _ 
·omda,t op het na,tionaliteitsbewijs niet het 
beroep van den houder was vermeld. 

Het bovenstaande leidt tot moeilijkheden 
voor de betrokken arbeiders, ook omdat deze 
meestal niet in staat zijn de terugreis naar 
hunne woonplaats te bekostigen. 

Ik heb mitsdien de eer U H,E.G. voor zooveel 
noodig te verzoeken, in het vervolg bij het op-

'j maken van nationaliteitsbew_ijzen . voor arbei
ders, die naar Duitschland willim gaan, in die 
stukken ook het beroep der belanghebbende~ 
te vermelden. (W. v. d. B. A.) 

16 December 1917. BESLUIT, houdende regeling 
van de vrijwillige hulpverleening aan zieke 
en gewonde personen, behoorende tot de 
legers of vloten van oorlogvoerendemogend
h'eden en. voorziening in de hulpverleening 
en inlichtingsdienst ten aanzien van krijgs
gev:mgenen en ge"interneerden. S. 693. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van '20 November 1917,. 
lste af_d., n°. 74 en van '27 November 1917, 
Bureau B, n". 70 ; 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit 
van 22 October 1917 (Staatsblwf. n°. 607) wen
schelijk is gebleken ; 

Den· Raad van State gehoord, advies van 
4 December 1917, n°. 29; 

Gezien het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers van 8 December 1917, lste 'lfd., no. 18, 
en van 13 December 1917, Bureau B, no. 73 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In het tweede lid van artikel. 31 

van Ons· bes!uit van 22 October 1917 (Staafsblad 
n°. 607), worden tusschen de woorden ,,samen
stelling" en ,,van" ingevoegd de woorden ,,en 
de bevoegdheid" ; in verband daarrnede wordt 
in dat lid het woord ,,wordt" vervailgen door 
het woord ,,worden". 

2. In het derde lid van het in artikel I 
bedoeld beslnit worden de woorden ,,te voren" 
vervangen do.or de woorden ,,zoo spoedig 
mogelijk". 

3. Dit besluit zal in werking treden op 
den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het .Staatablad en van de Btaatacourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Buitenlandschs Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Ko
lonien en van Landbouw,-Nijverheid en Handel, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer en dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staafscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den December 1917. 
WILHELMINA. 

JJe Minister- van Oorlog, DE JONGE. 
D.e Minisfe,• van Marine, J .. J. R.A.MBONNET. 

(Uitgeg. 17 Dec. 1917.) 
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15 December 1917. BEsL UIT, ter bekendmaking 
van den tekst der Kieswet, ·zooals die wet 
laatstelijk ge")l'ijzigd is bij hetAdditionneel 
Artikel VII der Grondwet, en van den 
tekst van de artikelen der Provinciale 
Wet ender Gemeentewet, zooals die wetten 
onderscheidenlijk laa tstelijk gewijzigd zijn 
bij de Additionnele Artikelen VIII en IX 
der Grondwet, en voor zoover de artikelen 
dier wetten verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet. 
s. 693. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van- 12 December 1917, n°. 10533, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien de Additionnele Artikelen VII, VIII 
en IX der Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
overeenkomstig het bij die artikelen gegeven 

voorschrift, door bijvoeging bij dit besluit, 
bekend te maken : 

a. den tekst der Kieswet, zooals die wet 
laatstelijk gewijzigd is bij het Additionneel 
Artikel VII der Grondwet; 

b. den tekst van de artikelen der Provinciale 
Wet en 

c. den tekst van de artikelen der Gemeente
wet, 

zooals deze wetten onderscheidenlijk laatste
lijk gewijzigd zijn bij de Additionnele Artikelen 
VII en IX der Grondwet, en voor zoover de 
artikelen dezer wetten verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belastmet de uitvoering van ditbesluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden gepl_aatst. 

's-Gravenhage, den 15den December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandscke Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1917.) 

a. TEKST der . Kieswet, zooals die wet 
laatstelijk is gewijzigd bij het Additionneel 
Artikel VII der Grondwet. 

EERSTE AFDEELING. 

VAN llET KIESRECllT. 

§ 1. Van de kiezers. 

Art. 1. De leden vall' de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal: worden gekozen door de 
mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens 

'Nederlanders of door de wet.als Nederlandsche 
onderdanen erkend, die den leeftijd van vijf en 
twintig jaren hebben bereikt. 

2. Onder hen, die den leeftijd van vijf en 
twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze 
wet hen, die dien leeftijd hebben bereikt v66r 
of op den 15den Mei. 

3. Van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn uitgesloten : 

zij, wien het kiesrecht ontzegd is bij eene 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak; • 

zij, die rechtens van hunne vrijheid zijn be
roofd; 

zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens krankzinnigheid ·of zwakheid 
van vermogens de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, of van 
de ouderlijke mach t of de voogdij over een of 
meer hunner kinderen ontzet zijn; 

zij, die bij onherroepelijke rech terlijke ui t
spraak tot eene gevangenisstraf van meer. dan 
een jaar zijn veroordeeld, gedurende drie jaren 
nadat hunne straf is volbracht en levenslang 
wanneer voor de tweede maal eene gelijke 
straf is opgelegd ; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak wegens bedelarij of landlooperij zijn 
veroordeeld, gedurende drie jaren nadat hunne 
straf is volbracht, gedurende zes jaar, indien 
de straf voor de tweede maal, en levenslang, 
indien de straf voor de derde maal opge
legd is; 

zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraken binnen een tijdsverloop van drie jaa.r 
meer dan tweemaal zijn veroordeeld wegens een 
strafbaar feit, insluitende openbare dronken
schap, gedurende drie jaren nadat de laatste 
uitspraak onherroepelijk is geworden. 

Met onherroepelijke veroordeeling wordt 
gelijk gesteld vrijwillige betaling van-het maxi
mum van geldboete overeenkomstig artikel 74 
Wetboek van ·Strafrecht en vrijwillige betaling 
van geldboete krachtens een bij v.erstek ge
wezen rechterlijke uitspraak. 

·4_ De uitoefening van het kiesrecht van 
militairen bij de zee- en landmacht in werke
lijken dienst kan door · Ons voor het geheele 
Rijk of voor €:en bepaald gedeelte worden ge
schorst, zoolang de dienstplichtigen krachtens· 
artikel 185 der Grondwet geheel of ten deele 
buitengewoon onder de wapenen worden ge-
houden. · 

5. Voor de bevoegdheid tot het kiezen vai:J 
leden der Provinciale Staten gelden dezelfde 
regelen, als die welke in de ·artt. 1-4 voor de 
bevoegdhefd tot het kiezen. van Leden der 
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'l:weed·e Kamer der Staten-Generaal zijn ge- , hebben bereikt en op wie toepasselijk is het 
· steld, inet dien verstande, dat men bovendien bepaalde in artikel 3 met uitzondering van hen 
ingezeten der provincie moet zijn. die rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd. 

6. Voor de hevoegdheid tot het kiezen· van 10. Het gemeentebestuur stelt de kiezerslijst 
leden v·an den gemeenteraad gelden dezelfde telken jare·opnieuw vast op.den 22sten Maart. 
regelen als die welke in de artikelen 1---4 voor Het stelt te gelijker tijd alphabetische lijsten 
de bevoegdheid tot het kiezen van leden van vast der nainen en voornamen van hen, die 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn met betrekking tot eene of meer der verkie
gesteld, met dien verstande, dat men boven- zingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en 
dien ingezetene der gemeente moet zijn. daarop zijn gebracht. 

§ 2. Van de lijsten der kiezers. 

7. In elke gemeente wordt jaarlijks door 
het gemeentebestuur eene lijst opgemaakt, de 
inwoners aanwijzende, die tot het•kiezen van 
leden van de Tweede Kamer, van de Provin
cia.le Staten en van den gemeenteraad bevoegd 
zijn. 

·De lijst wijst de inwoners aan, die de voor 
de kiesbevoegdheid gevorderde vereischten be
zitten op_ den lsten Februari, voorzoover niet 
deze wet met betrekking tot eenig vereischte 
een anderen dag aangeeft. 

8. De lijst vermeldt het volgnummer, voorts 
in alphabetische volgorde, de namen der kie
z~rs en verder hunne voorriamen, deplaatsen 
dagteekening hunner geboorte en de dagtee
kening hunner naturalisatie, zoo die heeft 
plaats gevonden en tot welke verkiezing zij 
bevoegd zijn. 

Is eene gemeente in kieskringen of in stem
districten of zijn de kieskringen in stemdistric
ten verdeeld; dan wordt daarenboven, zoo 
mogelijk met aandtiiding van straat en 
nummer, melding gemaakt van de plaats 
humier 'woning op den lsten Februari van het 
j'aar cl.er vaststelling, en van d_en kieskring en 
van het stemdistrict, waartoe zij'dientengevolge 
behboren, 

De kiezers van wie de plaats der woning 
niet met zekerheid kan worden aangewezen; 
behooren tot het eerste stemdistrict der ge
meente of, is de gemeente in kieskringen ver
deeld, tot den eersten kieskring en het eerste 
stemdistrict daarvan. 

De vorm ·en de inrichting der kiezerslijst 
worden vastgest~ld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

9. Onze Minister van Justitie doet jaarlijks 
v66r den I5den Februari'aan de burgemeesters 
toekomen eene ·gewaarmerkte opgaaf van de 
Iiamen in alphabetische volgorde gesteld, en 
van de voornamen, met vermelding van plaats 
en dagteekening van geboorte, van de :manne
lijke personen, die v66~ of op den 15den Mei 
den· leeftijd van vijf en twintig j aren zullen 

De kiezerslijst wordt, met de in het voor
ga.ande lid . bedoelde lijsten, van den 23sten 
l\faa.rt tot en met den 2lsten April op de secre.
tarie ·der gemeente voor een ieder ter fozage 
nedergelegd en, tegen betaling der kosten, in 
afschrift of afdruk verkrijgbaar gesteld. Van. 
dit een en antler geschiedt te gelijker tijd opeI\
bare kennisgeving. 

11. Tot en met den 15den April is een ieder 
bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering 
van de door ·dat bestuur vastgestelde kiezers
lijst te vragen, op grond dat hij zelf of een 
an.der, in strijd met de wet, daarop voorkomt,' 
niet voorkomt, cif niet behoorlijk voorkomt. 

12. Indien het verzoek om verbetering van 
de kiezerslijst niet den verzoeker betreft,' 
wordt den belanghebbende door den burge
meester binnen vier en twintig uren schriftelijk 
hiervan mededeeling gedaan. . . 

13. De verzoeken om verbetering van de 
kiezerslijst worden, met de bijgevoegde ·be
wijsstukken, dadelijk tot en met den 2lsteri 
April voor een ieder op de secretarie der ge
meente ter inzage nedergelegd en in afschrift, 
tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld. 

Een ieder is tot tegenspraak vin het v1;rzoek 
bevoegd. 

De tegenspraak wordt schriftelijk en uiterlijk 
den 23sten · April aan het gemeentebestuur 
ingediend. 

14. Na. den 23sten April, doch v6qr den 
15den Mei, beslist het gemeentebestuur over de 
~~rzoeke~ om verbetering. en word~n de daarbij 
bevolen wijzigingenin dekiezerslijstaangebrach t, 
met waarmerking der wijzigingen _door _ den 
burgemeester en den secretaris. 
· De beslissing van het gemeentebestuur is 

met redenen omkleed en wordt in haar geheel 
door den bu,rgemeester op de secretarie der 
gemeente v~or een ieder ter inzage nedergelegd 
en in afschrift, tegen betaling der kosten, 
v:erkrijgbaar gesteld. De burgemeester doet 
hiervan ten spoedigste, uiterlijk op den vijfden 
dag na dien 'der beslissing, openbare _kennisge-
ving en deelt te gelijker tijd de heslissing, is 
dil.arbij wijziging van de kiezerslijst bevolen, 
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schriftelijk mede aan hem wien de wijziging 
betreft. Gelijke mededeeling geschiedt, wan
neer het verzoek om verbetering geheel of ten 
deele niet is. toegewezen, aan den verzoeker, 
zoo de gevraagde verbeterin'g van de kiezerslijst 
hemzelf betrof. 

De overgelegde bewijsstukken worden na de 
beslissing van het gemeentebestuur aan be
langhebbenden teruggegeven. 

15. Van den 15den Mei tot den 15den Mei 
van het volgende jaar blijft de door het ge
meentebestuur vastgestelde )ijst, zooals die 
door zijne beslissingen al dan niet is gewijzigd, · 
van kracht, behoudens de wijzigingen daarin 
tengevo.lge van rechterlijke. uitspraken, welke 
wijziging der lijst bevelen, te brengen. 

De kiezerslijst blijft voor een ieder op de 
secretarie der gemeen te ter inzage nedergelegd 
en in afschrift of afdruk, tegen betaling der 
kosten, verkrijgbaar. 

Afschrift of afdruk van de van krach t ge
worden kiezerslijst wordt onverwijld gezonden 
aan den voorzitter van het hoofdstembureau 
in den kieskring. Aan hem geschiedt ook 
mededeeling van de wijzigingen, welke de lijst 
tengevolge van rechterlijke uitspraken onder
gaat. 

16. Gedurende vijf dagen, te rekenen van 
den dag der in art. 14 bedoelde kennisgeving, 
kan door een ieder,. die niet in de door het 
gemeentebestuur genomene beslissing berust, 
de zaak bij een met redenen omkleed verzoek, 
vergezeld van de bewijsstukken en van een 
afschrift der beslissing van het gemeente
bestu ur, worden onderworpen aan de uitspraak 
van den kantonrechter, binnen wiens ressort 
de lijst is opgemaakt. 

Met inachtneming der navolgende bepalingen 
wordt <lit verzoek als eene burgerlijke zaak 
berecht. 

17. De verzoeker laat zijn verzoekschrift 
met afschrift der bewijsstukken ender beslissing 
van het gemeentebestuur, binnen twee dagen na 
de indiening beteekenen aan hen, die bij het 
verzoek aan het gemeentebestuur partijen zijn 
geweest. Hij doet het exploit van beteekening 
ter griffie van liet kantongerecht nederleggen. 

18. De wederpartij kan binnen vijf dagen 
na deze beteekening eene memorie van antwoord 
a.an den kantonrechterindienen met overlegging 
van bewijsstukken. 

19. De kantonrechter is bevoegd partijen 
te J:iooren en aan elke van haar bewijsvoering 
door getuigen of een eed op te leggen. 

Binnen zes dagen doet h:ij zijne einduitspra.ak 
of geeft hij eene beschikking als bedoeld bij 

het eerste lid. van dit artikel. In .~et ,Ja.atste 
geval kan hij bij zijne beschikking tevens bij 
provisie wijziging der kiezerslijsten bevelen. 

20. De vernietiging van de ten gevolge 
van de artt. 16 tot 19 gedane uitspraak van 
den kantonrechter kan, <loch al!een wegens 
schending of verkeerde toepassing der wet, 
gevraagd worden aan den Hoogen Raad, 
doorieder, die bij dieuitspraak partij is geweest. 

21. Hij legt daartoe, binnen veertien dagen 
na den dag, waarop het vonnis van den kan
tonrechter is uitgesproken, ter griffie van den 
Hoogen Raad een verzoekschrift neder, waarin 
zijne gronden en eisch tot cassatie worden ont
vouwd, met aanwijzing der wetsbepaliugen, 
welke hij beweert te zijn geschonden of verkeer
delijk toegepast. 

Hij legt daarbij over een afschrift van het 
vonnis, waarvan hij de vernietiging verlangt, 
en al!een die bewijsstukken, welke hij voor den 
kantonrechter heeft gebruikt. 

Pa~tijen zijn niet . gehouden zich van de 
tusschenkomst van advocaten te bedienen. 

22, De verzoeke:r laat binnen acht dagen 
na het :riederleggen van het voormelde verzo.ek
schrift ter griffie van den Hoogen Raad aan de 
wederpartij beteekeneri: · 

1 °. een afschrift. van dat verzoekschrift; 
2°. een afschrift van het bewijs, door den 

griffier van den Hoogen Raad afgegeven, van 
het nederleggen van dit verzoekschrift ter 
griffie van <lien }l,aad ; 

en doet het exploit van beteekening ter 
zelfde griffie nederleggen. 

23. D.e. wederpartij kan, binnen veertien 
dagen nii ·het ontvangen der beteekening, in 
het voorgaande artikel vermeld, ter griffie 
van den Hoogen Raad een verzoekschrift 
doen nederleggen, waarin hare beantwoording 
van den ingestelden eisch van cassatie en hare 
conclusie· worden ontvouwd. 

Zij mag daarbij geen andere bewijsstukken 
overleggen, dan die zij voor den kantonrechter 
heeft gebruikt. 

24. Binnen vier en twintig uren na a:iloop 
van den in art. 23 bedoclden termijn, stelt de 
griffier van den Hoogen Raad al de te dier zake 
ontvangen en te zijner griffie nedergelegde 
stukken .in handen van den procureur-generaal 
bij den Hoogen Raad. ' · 

25. Deze brengt binnen veertien dagen 
daarna, zijne conclusien ter terechtzitting van 
den Hoogen Raad nit. 

De Hooge Raad doet binnen veertien dagen 
da,arna zijne uitspraak. 

26. Wanneer de Hooge Raad grond vindt 
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·tot vernietiging van het vonnis van den kan
t~nrech ter, beslist hij in . hetzelfde arrest de 
hoofdzaak, zooals de kantonrechter, die het 
vernietigde vonnis heeft gewezen, had behooren 
'te doen. Indien de beslissing der hoofdzaak 
afhangt van daadzaken of rechtspimten, 
welli:e bij de vroegere behandeling zijn. onop
gelost gelaten, verwijst de Hooge Raad het 
geding naar den kantonrechter, ten einde met 
inachtneming van de uitspraak van den Hoogen 
Raad, de.hoofdzaak verder te behandelen en te 
beslissen. 

27- De procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad is, wanneer geene der partijen zich tegen 
het vonnis van den kantonrechter, in hare 
zaak gewezen, in cassatie heeft voorzien, 
bevoegd die cassatie, in het belang der wet, 
te vragen. 

Het te wijzen arrest kan de rechten, door de 
partijen verkregen, niet benadeelen. 

28. Indien er geene wederpartij is, of deze 
niet heeft geantwoord, komen de in art_ 30 
niet bedoelde kos.ten, zoo het verzoek wordt 
toegestaan, ten laste van· den Staat. 

29. Van de reQhterlijke beslissing, welke 
wijziging van de kiezerslijst beveelt, wordt 
ui terlijk den volgenden dag door den griffier 
aan het bestuur der gemeente, welker kiezers
lijst daardoor wijziging behoeft, kennis gegeven. 

Overeenkomstig deze rechterlijke beslissing 
wordt onverwijld de kiezerslijst gewijzigd, met 
aanteekening van de rechterlijke beslissing 
waarvan de wijziging een gevolg is en met 
waarmerking door den burgemeester en den 
secretaris. 

30. De in de vorige artikelen bedoelde 
verzoekschriften, stukken, voor de rechts
vordering benoodigd, beslissingen, uitspraken 
en kennisgevingen zijn vrij van zegel-, · griffie
en registra tiekosten. 

De mededeelingen en kennisgevingen in de 
artt. 12 en 14, bedoeld, geschieden bij aange
teekenden br~ef_ De aanteekening en de ver
zending geschieden kosteloos. 

§ 3. Van ket kiezen. 

31. Voor de verkiezing van de leden der 
. T~eede Kamer wordt het Rijk, voor de verkie
zing van de leden der Provinciale Staten 
iedere provincie verdeeld in kieskringen, welke 
op de bij deze wet gevoegde tabellen A en B 
zijn aangewezen. Voor de verkiezing van de 
leden van den. gemeenteraad worden de ge
meenten van meer dan 20,000 zielen verdeeld 
in drie kieskringen; Gedeputeerde Staten, 
den raad , gehoord, regelen · de verdeeling in 
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kieskringen. Zij zorgen daarbij, dat_ iedere 
kieskring een ongeveer gelijk gedeelte der 
bevolking. omvat_ 

De kieskriugen voor de verkiezing. van de 
leden der Tweede Kamer worden door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken na inge
wonnen advies der Gedeputeerde Staten, die 
voor de verkiezing van de leden der Provin
ciale· Staten door de Gedeputeerde Staten ver
deeld in stemdistricten, in dier voege, dat een 
stemdistrict in den regel niet meer dan duizend 
kiezers bevat en in geen geval samenvoeging 
van gemeenten of deelen van verschillende 
gemeenten plaats heeft_ 

Voor de verkiezing van de leden van den raad 
kan eene gemeente of kunnen de kieskringen 
waarin eene gemeente is verdeeld in stemdis
tricten worden . verdeeld, Eene plaatselijke 
verordening, aan de Gedeputeerde Staten mede 
te deelen, stelt die verdeeling vast. · 

32. Er is een centraal stem bureau, gevestigd 
te 's-Gravenhage. 

Het is samengesteld uit vijf leden. De leden 
en drie plaatsvervangende leden worden door 
Ons benoemd en ontslagen. De benoeming 
geschiedt voor vier jaren. 

Uit de leden worden door Ons de voorzitter 
en de plaatsvervangende voorzitter aange
wezen. 

Bepalingen ter regeling van de werkzaamhe -
den van het centraal stembureau worden vast
gesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Deze algemeene maatregel wijst ook het 
lokaal aan waar het centraal stembureau 
zijne zittingen houdt. 

33. Voor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer en der Provinciale Staten 
wordt in elken kieskring een hoofdstembureau 
irigesteld. · Het is gevestigd in de gemeen te 
aangewezen op de tabellengenoemdin artikel 31. 

Het hoofdstembureau is samengesteld uit 
een voorzitter en vier andere leden. 

Voorzitter is de burgemeester der gemeente 
waar het hoofdstembureau is gevestigd. De 
andere leden en drie plaatsvervangende leden 
worden benoemd en ontslagen, door Ons 
voor de hoofdstembureaux ter verkiezing van 
de leden der Tweede Kamer, door de Gedepu
teerde Staten voor die ter verkiezing van de 
leden der Provinciale Staten. 

Voor de verkiezing van de leden van den 
raad van eene gemeente, die in kieskringen is 
verdeeld, wordt in elken kieskring een boofd
stembureau ingesteld. In elke niet in kies
kringen verdeelde gemeente wordt, behoudene 
het bepaalde in art. 34, derde lid, een hoofd-

40 
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stembureau ingesteld. Het tweede lid van 
dit artikei is 'hierbij van toepassing. 

In gemeenten, die in kieskringen zijn ver
deeld,' is de burgemeester voorzitter van het 
hoofdstembureau van den kieskring waar bin
nen het gemeentehuis is gelegen ; voor de overige 
hoofdstembureaux wordt de voorzitter door 
den geineenteraad benoemd en ontslagen.' Hij 
wordt benoemd uit de leden van den raad. 
De andere led en en drie plaa tsvervangende led en 
worden door den gemeenteraad 'benoemd en 
ontslageli. 

De benoemingen krachtens dit artikel te 
doen geschieden voor· vier jaren. 

De hoofdstembureaux houden hunne zit. 
tingen in de gemeenten die in kieskringen zijn 
verdeeld, in de stemlokalen door den gemeei:J.te
raad aan te wijzen ; in de andere gemeenten in 
het stemlokaal van het eerste stemdistrict 
van de gemeente waar het is gevestigd. 

34. Voor de verkiezing van de leden der 
Provinciale Staten treedt het hoofdstembureau 
van den ·kieskring, waarin de gemeente is 
gelegen waar de vergadering de,r Staten wordt 
gehouden, teven:s als centraal stembureau op. 

Voor de verkiezing van de leden van den 
raad van eene gemeente die in kieskringen is 
verdeeld, treedt het hoofdstembureau, van 
hetwelk de burgemeester voorzitter is; tevens 
als centraalstembureau op; in de overige 
gemeenten treedt het hoofdstembureau tevens 
als centraalstembureau op. 

In de gemeenten, welke voor de verkiezing 
van de leden van den raad niet zijn verdeeld 
in stemdistricten; treedt het stembureau 
tevens als hoofd. en als centraal stembureau op. 

35. Op den dag der candidaatstel!ing 
kunnen bij den burgemeester, voorzitter van 
het hoofdstembureau, ter secretarie van de 
gemeente waar dit is gevestigd, van des voor
middags negen uur tot des namiddags vier uur 
lijsten van candidaten worden ingeleverd. 

Ten minste drie dagen v66r den dag der 
candidaatstelling geschiedt hiervan in elke 
gemeente openbare kennisgeving. 

Iedere lijst wordt onderteekend door ten 
minste vijf en twintig kiezers, bevoegd tot 
deelneming aan de verkiezing waarvoor de 
inlevering geschiedt. Betreft het de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer of der Provin
ciale Staten, dan geschiedt de onderteekening 
doo·r kiezers, voorkomende op de kiezerslijst 
van eene gemeente gelegen binnen den kies
kring waarin de lijst wordt ingeleverd, en 
worci.t, tenzij de kieskring slechts eerie gemeente 
omvat, tevens achter den naam van ieder_der 

onderteekenaars • de gemeente vermelci., · op 
welker kiezerslijst hij voorkomt. Betreft het 
de verkiezing van de leden van den raad: van 
eene gemeent~ die in kieskringen is verdeeld, 
dan kunnen de lijsten van candidaten op den 
dag der candidaatstelling op de in het eerste 
lid vermelde uren worden ingeleverd bij · den 
voorzitter van het hoofdstembureau in elken 
kieskring en geschiedt de onderteekening door 
kiezers, die bevoegd zijn te steminen binnen 
den kieskring waarin de lijst wordt ingeleverd. 

Dezelfde kiezer mag .niet meer dan eene 
lijst onderteekenen. 

De vorm en de inrichting der lijsten worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. Deze wijst tevens aan den tijd en 
de plaats waarop formulieren kosteloos voor de 
kiezers verkrijgbaar moeten zijn. 

36. De candidaten worden met vermelding 
van hunne voorletters en woonplaats op de 
lijsten geplaatst in de volgorde waarin door de 
onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt 
gegeven. 

37. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste 
tien candidaten worden geplaatst. 

Indien het betreft de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer, of der Provinciale Staten 
of van den raad van eime gemeente, die in 
kieskringen is verdeeld, mag dezelfde candidaat 
niet voorkomen op meer dan eene van de lijsten, 
ingeleverd in denzelfden kieskring. 

Indien het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad van eene gemeente die niet 
in kieskringen is verdeeld, mag dezelfde can. 
didaat niet voorkomen op meer dan eene Iijst. 

38. Bij de inlevering van eene lijst kunnen 
de onderteekenaars schriftelijk een gemachtigde 
en diens plaatsvervanger aanwijzen, bevoegd 
tot het verbinden van de lijst overeenkomstig 
artikel 50. 

39. Bij de lijst wordt overgelegd de schrif
telijke verklaring van iederen daarop voorko
menden candidaat, dat hij bewilligt in de 
plaats hem op de lijst aa.ngewezen. 

De onderteekening van de verklaring moet 
zijn gelegaliseerd door den burgemeester van 
de woonplaats van den candidaat. 

40. De inlevering der Iijsten geschiedt 
persoonlijk door een der onderteekenaars. 
De candidaten kunnen daarbij tegenwoordig 
zijn. De voorzitter van het hoofdstembureau 
stelt een bewijs van ontvangst ter hand aan 
dengene, die de lijst inlevert. 

De voorzitter van het hoofdste~bureau 
doet de bij hem ingeleverde lijsten onverwijld 
op de secretarie der gemeente waar het hoofd. 
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stembureau _is gevestigd voor een ieder ter 
inzage nederleggen. 

41. Het hoofdstembureau onderzoekt de 
lijsten. 

Voldoet eene lijst niet .aan de eischen ge
steld in artikel 35, derde lid; is een c!Lndidaat 
niet. aangeduid met vermelding van zijne 
voorletters en woonplaats, of ontbreekt eene 
verklaring als vermeld in artikel 39, dan geeft 
het hoofdstembureau hiervan, met aanduiding 
van het verzuim, onverwijld bij aangeteekenden 
brief of tegen gedagteekend 'ontvangbewijs 
kennis aan hem, die de lijst heeft ingeleverd. 
Voor den aangeteekenden brief wordt vrij
stelling verleend van het _aanteekenrecht 
bedoeld in artikel 11 der wet van 15 April 
1891 (Staatsblad n°. 87), en vervalt de aanspraak 
op schadevergoeding bedoeld in artikel 12 dier 
wet. 

Binnen drie dagen na den dag waarop de 
kennisgeving is verzonden, kan hij, die de lijst 
heeft ingeleverd, het verzuim in de kennis
geving aangeduid, herstellen ter secretarie der 

. gemeente waar het hoofdstembureau is geves
tigd. 

Bij ·verhindering of ontstentenis van hem, 
die de lijst' heeft ingeleverd, treedt voor de 
toepassing van dit artikel en van de artikelen 
45, 46 en 47 in <liens plaats een der andere 
onderteekenaars van de 1ijst, in de volgorde 
waarin zij haar hebben onderteekend. 

42. Uiterlijk op den veertienden dag na 
de inlevering beslist het hoofdstembureau in 
eene openbare zitting over de geldigh!)id der 
lijsten en over de handhaving van de daarop 
voorkomende candidaten, met inachtneming 
van hetgeen . in de beide volgende artikelen is 
bepaald. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
aangekondigd in een der nieuwsbladen van de 
gemeente waar het_ hoofdstemhureau is geves
tigd of, bij gebreke daarvan, van eene naburige 
gemeente. 

43. Ongeldig zijn de lijsten : 
a. die niet zijn ingeleverd met inachtneming 

van artikel 35, eerste lid, en artikel 40, eerste 
lid; 

b. die niet door het vereischt getal bevoegde 
kiezers zijn onderteekend. Bij de vaststelling 
van dit getal blijven buiten aanmerking de 
onderteekenaars, achter wier naam ontbreekt 
de vermelding in artikel 35, derde lid, gevorderd, 

. of die meer dan eene lijst hebben onderteekend ; 
c. die niet v_o!doen aan de voorschriften vast

gesteld bij den algemeenen maatregel van be-
-stuur in artikel 35, laatste lid, bedoeld; 

d. waarop, door toepassing van artikel 44, 
alle candidaten zijn geschrapt. 

44. Het hoofdstembureau schrapt, in de 
volgorde in dit artikel aangewezen, van de 
lijsten de candidaten : 

a. die niet daarop zijn geplaatst op de wijze 
in artikel 36 bepaald ; 

b. van wie niet is overgelegd de verklaring 
vermeld in artikel 39; · 

c. die voorkomen, indien het betreft de 
verkiezing van de leden der Tweede Kamer, 
der Provinciale Staten of van den raad van eene 
gemeente, die in kieskringen is verdeeld, op 
meer dan eene in den kieskring ingeleverde 
lijst, indien het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad van eene gemeente dieniet in 
kieskringen is verdeeld, op meer dan eene lijst ; 

d. die op de lijst voorkomen na het ten hoog
ste toegelaten aantal. 

45. -Binnen twee dagen na den dag waarop 
door het hoofdstembureau over de geldigheid 
der lijsten en over de handhaving der daarop 
voorkomende candidaten is beslist, kan hij, 
die eene lijst heeft ingeleverd, van de beslissing 
waarbij zij ongeldig is verklaard, ·of een candi
daat is geschrapt, in beroep komen bij de 
Gedeputeerde State~. 

46 . . De Gedeputeerde Staten behandele_n 
het beroep in eene openbare vergadering, te 
houden binnen acht dagen ria den dag waarop 
het is ingekomen, 

Dag en uur der vergadering worden ·onver
wijld door Onzen Oommissaris in de provincie 
medegedeeld aan hem die het beroep heeft 
ingesteld en aan het hoofdstembureau. 

Bij de behandeling kan l).ij die het beroep 
heeft ingesteld dit beroep, en de voorzitter of 
een der andere leden van het hoofdstembureau 
de bes!issing van dit bureau toelichten. 

47. De Gedeputeerde Staten beslissen op 
het beroep bij een met redenenomkleed besluit, 
uiterlijk op den dag na de behandeling. · 

Zij deelen hun besluit onverwijld mede aan 
hem die het beroep heeft ingesteld en aan het 
hoofdstembureau. 

48. Nadat de termijn voor beroep is ver
streken, of in geval van beroep, nadat het 
besluit van de Gedeputeerde Staten aan het 
hoofdstembureau is medegedeeld, doet dit 
bureau de geldige lijsten, na die te hebben ge
nummerd in de volgorde door het lot aangewezen, 
onverwijld toekomen aan het centraal stem
bureau. 

49. Het centraal stembureau maakt on
verwijld de lijsten openbaar, De openbaar
making geschiedt : 

40* 
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indien het betreft de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer of der Provinciale Staten, 
door plaatsing van de lijsten, naar de kieskrin
gen gerangschikt en met vermelding van haar 
nummers, in de Staatscourant; indien het 
betreft de verkiezing van de leden van den raad, 
door nederlegging van de lijsten ter inzage 
voor een ieder op de~secretarie der gemeente, 
als het geldt eene gemeente die in kieskringen 
is verdeeld, naar de kieskringen gerangschikt 
en met vermelding van de nummers der lijsten. 
Van de nederlegging geschiedt tegelijk openbare 
kennisgeving. 

Bovendien worden de lijsten zoo spoedig 
,mogelijk in afschrift aangeplakt, indien het 
betreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer of der Provinciale Staten, in alle 
gemeenten van den ki~skring in welken de 
lijsten zijn ingeleverd, indien 'het !betreft de 
verkiezing van de leden van den raad in de 
gemeente waar de verkiezing plaats heeft. 
Daartoe worden afschriften van de lijsten door 
het hoofdstembureau toegezonden aan de 
burgemeesters van de betrokken gemeenten. 

50. Binnen zeven dagen na den dag waarop 
de lijsten overeenkomstig het tweede lid van 
het vorig artikel zijn openbaar gemaakt, 
kunnen de geniachtigden der onderteekenaars 
van lijsten deze tot eene groep verbinden door 
eene daartoe strekkende gemeenschappelijke 
verklaring, schriftelijk bij het centraal stem
bureau in te leveren. 

Dezelfde lijst kan niet deel ui tmaken van 
meer dan eene lijstengroep. Heeft een gemach
tigde meer dan eene verklaring, als vermeld 
in het eerste lid, onderteekend, dan is zijne 
onderteekening onder iedere van deze verkla
ringen ongeldig. 

Onmiddellijk na afloop van den termijn 
gesteld in het eerste lid wordt, op de wijze 
voorgeschreven bij artikel 49, tweede lid, 
openbaar gemaakt, welke· lijsten tot eene groep 
zijn verbonden. 

51. Binnen vijf en veertig dagen na de 
·candidaatstelling geschiedt eene stemming over 
de lijsten en de daaropjvoorkomende candidaten. 

Indien het betreft de · verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer, der Provinciale 
Staten of van den raad van eene gemeente 
die in kieskringen is verdeeld, geschiedt in 
iedere kieskring de stemming uitsluitend- over 
de in dien kieskring ingeleverde lijsten en de 
daa~p voorkomende candidaten. 

52. Tenminste drie dagen v66r den tot 
stemming bepaalden tijd cintvangt elk kiezer, 
die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, 

van den burgemeester der gemeente, op welker 
kiezerslijst hij voorkomt, eene kaart, beva ttende 
eene oproeping voor de stemming. Op deze 
kaart worden vermeld zijn naam en: voorletters, 
het nummer, waaronder hij op de kiezerslijst 
voorkomt, het lichaam, waarin plaatsen 
moeten worden vervuld, het stemdistrict, 
waartoe hij behoort, de plaats der stemming 
in dat district, de tijd der stemming, de lijsten 
van candidaten in de volgorde der nummers 
en de inhoud van art. 128 van het Wetboek 
van Strafreclit, zoomede eene herinnering aan 
de verplichting, opgelegd bij art. 71, tweede 
lid Indien het betreft de verkiezing van leden 
van den raad van eene gemeente, die in kies
kringen is verdeeld, wordt op de kaart tevens 
vermeld de kieskring, waartoe de kiezer be
hoort. 

De vorm en de inrichting dezer kaart worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Aan den tot deelneming aan de stemming 
bevoegden kiezer die zijne kaart heeft verloren, 
of wien geen kaart is toegezonden, wordt op 
zijne aanvraag door of van wege den burge
meester eene kaart uitgereikt, mits hij voldoen
de van zijne indentiteit doe blijken. Tot de 
uitreiking, hier omschreven, is ook het stem
bu:reau bevoegd. 

Ten minste drie dagen v66r den tot stemming 
bepaalden tijd geschiedt tevens in elke gemeen
te openbare kennisgeving van het lichaam, 
waarin plaatsen moeten worden vervuld, van 
den tijd der stemming en van den inhoud van 
artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, 
zoomede eene herinnering aan de verp]ichting, 
opgelegd bij art. 71, tweede lid. 

53. De stemming vangt aan des morgens 
te acht uren en duurt tot des namiddags te 
vij_f uren. 

54_ Personen bij wie en bestuurders van 
bijzondere ondernemingen en instellingen, 
waarbij mannen, die den leeftijd van vijf en 
twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrek
king zijn, zijn, voor zoover niet bij algemeen_en 
maatregel van bestu,ur vrijstelling is verleend, 
verplicht te zorgen, dat ieder van dezen, die 
bevoegd is tot de keuze mede te werken, ge
durende ten minste twee achtereenvolgende 

· uren tusschen acht uren des voormiddags 
en vijf uren des namiddags daartoe gelegenheid 
vinde. 

55. Personen en bestuurders, in het voor. 
gaande artikel bedoeld, zijn, voor zoover 
arbeid wordt verricht in fabrieken of werk
plaatsen, verplicht te zorgen, dat l.n het ar-
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beidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslokalen 
zijn, in het grootste of we! in meer dan een 
arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen v66r 
en op den tot stemming bepaalden tijd op eene 
_zichtbare wijze is opgehangen eene door hen 
of van hunnentwege onderteekende lijst, de 
uren, in het voorgaand artikel bedoeld, v_er
meldende, voor . elk afzonderlijk of groepsge
wijze of voor alien ge7,amenlijk. 

56. De stemming geschiedt ten overstaan 
van het stembureau in het voor iederen kiezer 
op de kiezerslijst ,aangewezen stemdistrict. 

57. In elk stemdistrict is een stembureau, 
Elk stembureau bestaat uit vier leden, 

waarvan een voorzitter is. Bovendicn_ warden 
daa.rin ten minste drie plaatsvervangen,de leden 
benoemd. 

Indien bij de beslissingen vanhetstembureau 
de stemmen staken, beslist de stem des voor
zitters. 

58. De raad der gemeente, waarin het 
stembureau zitting houdt, benoemt, behoudens 
het bepaalde in artikel 59, eerste lid, de leden 
en de plaatsvervangende leden van het s.tem
bureau uit zijn midden. 

De raad evenwel eener gemeente, welke 
meer dan een stymdistrict bevat, kan buiten 
zijn midden inwoners dier gemeente, tevens 
kiezers, telkens voor den tijd van twaalf 
maanden tot leden en plaatsvervangende !eden 
der stembureaux benoemen. 

59. De burgemeester is voorzitter van het 
stembureau in het eerste of eenige stemdistrict 
zijner gemeente. 

Hij kan zich laten vervangen ·door ·een lid 
van den gemeenteraad daartoe door den raad 
aan te wijzen. 

De voorzitters van alle andere stembureaux 
worden door den gemeenteraad zooveel mogelijk 
uit zijn midden· benoemd. Is het getal der 
beschikbare gemeenteraadsleden niet toerei 
kend om daaruit voorzitters voor alle stem
bureaux in de gemeente aan te wijzen, dan 
kan de raad daartoe inwoners van de gemeente, 
tevens kiezers, benoemen. 

60.' De bij de opening der zitting van het 
stembureau fungeerende voorzitter, leden of 
p!aatsvervangende leden, kunnen slechts aan 
dat· stembureau aan de stemming deelnemen. 

61. Gedurende de zitting zijn steeds de 
voorzitter en twee leden in het stembureau 
aa.nwezig. 

Bij ziekte of noodzakelijke verhindering 
van den voorzitter treden die . leden, naar 
volgorde ·van benoeming, als zoodanig op. 

De tijdelijke vervanging der leden wordt, 

zoo daaraan behoefte bestaat, door den voor
zitter van het stembureau geregeld. · 

Zijn geen·e plaatsvervangende leden beschik
baar, dan worden door den voorzitter uit de 
in het lokaal aanwezige kiezers, een of meerdere 
leden benoemd, voor den tijd der ontstentenis 
van de plaatsvervangende leden. 

Van alle verwisselingen in de samenstelling 
van het steD1-bureau wordt op het pro'ces-' 
verbaal aanteekening gehouden met opgave 
van de reden daarvoo_r en van den tijd der 
vervanging. 

62. Bij plaatselijke verordening, waarvan 
afkondiging geschiedt, wordt voor elk stem
district een geschikt stemlokaal aangewezen. 

De burgemeester zorgt voor de inrichting 
van het lokaal. 

63. Op de tafel, . voor het stem bureau· 
staande, ligt eeri exemplaar dezer wet en der 
algemeene maatregelen van· bestuur, die op 
de verkiezing ·betrekking 'hebben, en een af
schrift of .afdruk van de kiezerslijst; 

64. De tafel is zoodanig · geplaatst, dat de 
kiezers de vr,rrichtingen van het bureau kunnen 
gadeslaan. 

65. Nevens of op die tafel staat de stem bus, 
vervaardigd naar het bij algemeenen maatregef 
van bestuur daarvoor vast te stellen model· 
en gesloten met twee. verschi!lende sleutels, 
waarvan de eene onder den .voorzitter, ·de 
andere onder het oudste;lid · berust. .. 

66. Buiten de ruimte voor het publiek 
bestemd, zijn in het stemlokaal een of meer 
geheel van elkander afgescheidene lessenaars 
geplaatst, waarvan . de toegang zichtbaar is 
voor het stembureaU: en voor het publiek, en 
waaraan de invulling van. het stembiljet in 
het geheim geschiedt. 

De verdere inrichting van ·het stemlokaa], 
het aantal, de plaatsing en de inrichting der 
less·enaars, worden bij algeineenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

67. De bu:rgemeester der gemeente, waar 
het hoofdstembureau is gevestigd, draagt 
zorg, dat stembiljetten tot een met twintig 
ten honderd van het getal der kiesbevoegden 
vermeerderd aantal, tijdig worden in gereedheid 
gebracht en, iridien het betreft de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer of der·Provin
ciale Staten en de kieskri,,ug m·eer dan eene 
gemeente om vat, in eene, aan .· het aantal 
der kiezers in iedere gemeente evenredige; 
hoeveelheid aan de -btirgemeesters der gemeen
ten van den kieskring worden toegezonden in 
een verzegeld pak; waarop het aantal der zich 
daarin bevindende biljetten is vermeld. Geen 
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andere stembiljetten mogen bij- de stemming 
worden gebruikt. 

De kosten van het in gereedheid brengen 
van de stembiljetten worden naar evenredigheid 
van het aantal verstrekte biljetten over de 
gemeenten verdeeld. 

68. De burgemeester draagt zorg, dat v66r 
den aanvang der stemming bij elk stembureau 
in zijne gemeente aanwezig zijn, stembiljetten 

'tot een met twintig ten horiderd van het ge~al 
der kiesbevoegden in hep stemdistrict vermeer
derd aantal. Deze biljetten worden aan het 
bureau toegezonden in een verzegeld pak, 
waarop het aantal der zich daarin bevindende 
biljetten is vermeld. 

69. Op het stembiljet zijn aan de eene 
zijde gedrukt de lijsten van candidaten, waar
over de stemming moet geschieden, met 
vermelding van haar nummer· en· gerangschikt 
in de volgorde der nummers ; aan de keerzijde 
is gestempeld de "handteekening van den 
voorzitter van het hoofdstembureau. 

De verdere inriehting van het stcmbi!jet 
wordt geregeld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

70. V66r acht uur des morgens alvo.rens 
iemand tot deelneming aan de stemming 
wordt toegelaten opent het stembureau tijdig 
het pak met stembiljetten, telt de biljetten en 
sluit de bus na zich overtuigd te hebben, dat 
zij volkomen ledig is. 

71. Tot de stemming wordt niemand 
toegelaten dan die volgens de kiezerslijst 
bevoegd is tot de keuze mede te werken en in 
het bezit is van de bij art. 52 vermelde kaart. 

Ieder die vo!gens de kiezerslijst bevoegd is 
tot de keuze mede te werken, is verplicht 
zich binnen den voor de stemming bepaalden 
tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te 
melden bij het stembureau in het voor hem 
op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict, 
behalve in het geval voorzien bij art. 60 . of 
bij het bestaan van eene geldige reden van 
verhindering. 

72. De kiezer overhandigt alm het stembu
reau de kaart vermeld in art. 52. 

73. De kiezer ontvangt daarop uit handen 
van den voorzitter, die daarbij overluid den 
naam van den kiezer en het nummerwaaronder 
deze op de kiezerslijst voorkomt opleest, het 
stembiljet, dichtgevouwen naar de zijde waarop 
de namen der candidaten zijn gesteld. 

De biljetten mogen niet vroeger en alleen 
op deze wijze aan de kiezers warden ver
strekt. 

Twee leden van het· stembureau houden 

aanteekening van het getal der verstrekte 
biljetten. 

74. De kiezer begeeft zich na ontvangst 
van het stembiljet onverwijld naar eenen niet 
in gebruik genomen lessenaar en stemt aldaar 
door met potlood zwart te maken een wit 
stipje geplaatst in een stemvak voor den naam 
van den candidaa t zijner_ keuze. Hij vou~t het 
biljet dicht naar de zijde, waarop de namen der 
candidaten zijn gesteld en begeeft zich daarme
de onmiddellijk naar het stembureau. 

De voorzitter v,an·het stembureau, na zich, 
zonder het stembiljet in· handen te i;iemen, 
overtuigd te hebben dat het aan de buiten
zijde den voorgeschreven stempel draagt, 
doet den kiezer het stembiljet in het stembus 
steken. 

75. Een der leden van het stembureau 
houdt, door het stellen zijner paraphe naast 
den naam van den kiezer op een afschrift 
of afdruk van de kiezerslijst, aanteekening, 
dat de kiezer aan de stemming heeft deelgeno
men. 

Tevens wordt aanteekening gehouden van 
de n~men der kiezers die mochten weigeren 
een stembiljet in ontvangst te nemen. 

76. Een kiezer kan, wanneer hij zich bij 
de invulling van zijri bilj et vergist, eenmaal 
een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst 
overhandigde door hem wordt teruggegeven. 

77. Wanneer blijkt dat een kiezer lichamelijk 
hulpbehoevend is, kan de voorzitter van het 
stembureau ioestaan, dat hij zich doe bij
staan. 

78, De kiezer, die na waarschuwing de 
bij deze wet of de bij den tot uitvoering daarvan 
gen omen algemeenen maatregel . van bestuur, 
gegeven .voorschriften omtrent de stemming 
niet opvolgt, wordt niet tot de stembus toege
laten en is verplicht het stembiljet, zoo hem dit 
reeds overhandigd is, terug te geven. 

De kiezer, die tot de stembus toegelaten, 
weigert het stembiljet ·in de bus te steken, is 
eveneens verplicht dit terug te geven. 

De teruggegeven stembiljetten worden door 
het stembureau onmiddellijk onbruikbaai, ge
maakt, op de wijze bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen. 

79. Gedurende den tijd, dat het stembureau 
zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het 
stemlokaa! te vertoeven, voor zoover de orde 
daardoor niet wordt verstoord en de voortgang 
der stemming niet wordt belemmerd. · 

De kiezers verschijnen daar ongewapend, 
tenzij zij behooren tot de gewapende inacht of 
een wapen bij zich hebben, dat behoort tot 
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hunne ambtskleeding of bij dekleeding, door hen 
1:i:i."et vergunning van het ,boven hen gesteld 
openbaar

0

gezag gedragen. 
De in het stemlokaal aanwezige kiezers kun

nen, zoo de stemming niet overeenkomstig 
de wet geschiedt, bezwaren inbrengen. Hier.
van wordt .door het stem bureau in het .proces
verbaal der stemn;dng melding gemaakt. 

80. De voorzitt!)r van het stembureau is 
be~ast met de :handhaving der orde in het 
stemlokaal. 

Niet dan op zijne vordering en alleen tot 
bedwang van wanorde, mag eenige gewapende 
macht in het .stemJokaal . of zijne toegangen 
worden geplaatst. De burgerlijke e.n n'iilitaire 
autoriteiten zijn gehouden aan eene .daartoe 
door den voorzitter van het stembureau gedane 
vordering te voldoen. 

81. Bevindt het stembureau, dat wanorde 
in het stemlokaal of zijne toegangen den 
behoorlijken voortgang der stemming onmoge
lijk maakt, dan wordt dit door den :voorzitter 
verklaard.. De stemming wordt daarop aan
stonds,geschorst en tot den volgenden dag,des 
voormiddags te acht uren verdaagd. 

De stembus wordt onmiddellijk, in tegen
woordigheid der in het stemlokaal aanwezige 
kiezers, gesloten en verzegeld. · 

Het proces-verbaal der gehoudene zitting 
wordt daarna opgemaakt en evenals de sleutels, 
de niet gebruikte stembiljetten, de teruggegeven 
stembiljetten, de ingeleverde kaarten en .de 
kiezerslijst, bedoeld .in art. 75 in afzonder~ijke 
verzegelde papieren gesloten. Van al deze 
verrichtingen · wordt door het stembureau 
in het proces-verbaal melding gemaakt. 

De voorzitter van het stembureau zendt 
onmiddellijk op de spoedigste wijze l:iericht 
van de schorsing der stemm~ng aan On~en 
Commissaris in de provincie. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de 
verkiezing van de leden van den raad in de 
gemeenten die niet in· stemdistricten zijn ver
deeld. 

82. Onmiddellijk na. onderteekening van · 
het in het vorige artikel bedoelde proces-ver
baal, wordt dit met de stem bus en de verzegelde ' 
pa.kken, doo~ den voorzitter vanhetstembureaµ, : 
zoo hij de burgemeesteris, in.bewaring genomen' 

· en anders aan den burgemeester ter ,bewariug 
overgebracht. Deze levert alles op den dag, 
waarop de stemming wordt .hervat, v66r den 
aanvang der stemming, opnieu,w aan het 
stembureau in. 

V66r den aanvang der herv.atte stemmtng 
worden de ve:rzegelde '.pakken geopend. Bij die 

stemming wordt eeµe tweede stembus gebe
zigd. 

De hervatte stemming du:iut tot des namid-. 
<lags vijf uren. 

.88. · .Zoodra. de in art. 5.3 of 82 voor de 
stem,ming bepaalde tijd verstreken is, worcit 
dit door den voorzitter · van het stem bureau 
aa.nge.kondigd .en worden a.Ileen de op het 
oogenblik dezer aa.nlrnndiging in het stemlokaal 
a.anwezige kiezers nog tot de stemming toege
la ten. · 

Nada.t de stemming is a.fgeloopen wordt het 
aanta.l kieze:r's dat blijkens het a.ant.al ingelever
de kaa.rten a.an de verkiezing heeft deelgeno
men, en het a.a.nta.l der :niet gebruikte en de,r 
teruggegeven stembiljetten opgemaakt en aa.n 
de aanwezige kieze:rs bekend gemaa.kt. Da.arop 
wordt de kiezerslijst door het stembureau, 
met opga.ve van he.t aa.ntal der. daa.rop gestelde 
paraphen gewaa.rmerkt en worden deze lijst, 
de niet geb:ru_ikte stembiljetten, de terugge
geven atembiljetten en de ingeleverde kaarten, 
in afzondei:lijke verzegelde papierel). gesloten. 

84. . Onm~ddellijk na de in art. 83 voorge
schreven bekendmaking en verzegeling wordt 
de stembus geopend. · 

De stembiljetten worden dooreen gemengd, 
geteld en vergeJeken met het getal kiez.ers, 
die aan de stemming heb):>en deelgenomen. 

Met afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid, kan het stembureau tusschen de in artikel 
83 voorgeschreven verzegeling en de opening 
der stembus een tijdruimte laten van ten hoog
ste een uur, mits het stemlokaal niet verla~ende 
en de stembus onder zijn toezicht houdende. 

Indien van deze bevoegdheid gebruik is 
gemaakt, wordt hiervan en van het voldoen aan 
de daarvoor gestelde voorwaarden aanteeke
ning gehouden in .het proces-verbaal der 
stemming. · 

85. De voorzitter opent de stembiljetten. 
Hij deelt, na opening van elk biljet, den naam 
mede van den candidaat op wien eene .stem is 
u,itgebracht. 

De oudste der andere 1eden van het stem
bureau ziet het stembiljet na. De beide 
overige leden houden aanteekening van iedere 
uitgebrachte stem. 

86. Van onwaarde zijn aI1dere stembil
jetten dan die, welke vo.lgens cleze wet en de 
tot hare uitvoering gegeven voorschriften 
mogen worden gebruikt. 

Van onwaarde zij_n voorts de stembilj etten : 
waarop in geen .steI11vak het wit stipje 

zwart is gemaakt ; 
waarop de namen van andere personen 
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dan de candidaten, of waarop andere bijvoegin
gen geplaa tst zijn ; 

waarop in meer dan een stemvak het wit 
stipje zwart is gemaakt; 

waarop de aanwijzing van eenen candidaat 
is geschied op eene andere wijze dan is voorge-
schreven bij artikel 74; · 

en .de stembiljetten, die eene aanduiding 
van den kiezer bevatten ; 

of die niet voorzien zijn van den voorgeschre: 
ven stempeL 

Onder bijvoegingen worden niet begrepen 
punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, 
vouwen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij deze 
blijkbaar opzettelijk zijn aangebracht. 

Het stembureau beslist over de waarde van 
het stembiljet, terstond nadat het biljet is 
geopend_ 

De voorzitter maakt de redenen van ongel
digverklaring en van twijfel en de beslissing 
onmiddellijk bekend- Indien een der in de 
zaal aanwezige kiezers dit verlangt, moet het 
biljet worden vertoond- Van een en antler 
geschiedt aa.nteekening in het proces-verbaal 
der stemming. 

87- Terstond nadat alle stembiljetten zijn 
geopend en de daarop uitgebraohte stemmen 
opgenomen, m·aakt de voorzitter van het 
stembureau ten aanzien van iedere lijst bekend 
zoowel het aantal der op iederen candidaat 
uitgebrachte stemmen als het gezamenlijk aan
tal uitgebrachte stemmen-

88. Daarop worden de geopende, zoowel 
de geldige als de van onwaarde verklaarde 
stembiljetten, elk soort afzonderlijk in een 
verzegeld pa.pier gesloten. 

De verzegeling in de artt. 81, 83 en in dit 
artikel voorgeschreven, · wordt geregeld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers 
kunnen bezwaren worden ingebracht. 

Vervolgens wordt aanstonds proces-verbaal · 
opgemaakt van ~e gehouden stemming. Hier

.in worden ook de ingebrachte bezwaren ver
meld. 

89. Het proces-verbaal der stemming wordt 
door alle leden van het stembureau geteekend. 
Het wordt met de verzegelde pakken, in de 
artikelen 83 en 88 bedoeld, door het j ongste 
lid, van het stembureau· onverwijld naar den 
voorzitter van het hoofdstembureau overge
bracht. 

90. Het stembureau deelt binnen twee 
dagen na den dag der stemming aan den bur
gemeester mede de namen v:an de kiezers 
binnen zijn ressort die zich niet hebben a.an-

gemeld overeenkomstig a.rt. 71, _tweede lid .. 
91. Het hoofdstembureau houdt den vol

genden dag des namiddags te twee uren eene
zitting. 

Is te voorzien, dat de processen-verbaal 
alsdan nog niet alle naar den zetel van bet 
hoofdstembureau kunnen zijn overgebracht, 
dan wordt de zitting door Onzen Commissaris 
in de provincie bij een met redenen omkleed 
besluit uiterlijk tot den derden op den dag 
der stemming volgenden dag op door hem 
te bepalen uur verdaagd. · · 

Bij-de verkiezing van de leden van den raad 
wordt in de gemeenten welke slechts een stem
district bevatten en in die, door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, na ingewonnen 
advies der Gedeputeerde Staten, aangewezen, 
de zitting gehouden onmiddellijk na afloop 
van de werkzaamheid, bedoeld in artikel 89, 
eerste zinsnede. 

De artikelen 79, ee1ste en tweede lid, en 80 
zijn van toepassing. 

92. Het hoofdstembureau stelt in de bij 
artikel 91 voorgeschreven zitting ten aanzien 
van iedere l~jst vast : 

a. het aantal stemmen op ieder der candi
daten uitgebracht; 

b. de som vari de aantallen f'!temmen bedoeld 
onder a. Deze som wordt in deze wet stem
cijfer genoemd. 

De voor:r.itter maakt de a]dus verkregen 
uitkomsten bekend: 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers 
kunnen bezwaren worden ingebracht. 

Zij worden in het proces-verbaal der zitting 
opgenomen. 

93. Het hoofdstembureau kan, hetzij ambts
halve, hetzij naar aanleiding van een met 
opgave van redenen gedaan verzoek var een 
of ineer kiezers e6ne nieuwe opnemirg van 
stembiljetten, zoowel nit alle, als uit een of 
meer stemdistricten, bevelen. 

Het neemt daa-rtoe een met redenen omkleed 
besluit. Het gaat alsda11 onmidde11ijk tot deze 
opneming over_ Het is bevoegd daartoe de
verzegelde pakken te openen en den inhoud 
te vergelijken met de processen-verbaal der 
stem bureaux. 

Bij deze opneming worden de voorschriften 
gevolgd der artt. 83-89 eerste zinSPede. · 

94. De processen-verbaal der zittingen van 
het hoofdstembureau met de processen-verbaa.J 
der stembureaux en de overeenkomstig de 
artikelen 83 en 88 verzegelde pakken blijven 
berusten onder den voorzitter. 

Hij doet terstond afschrift van de processen-
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verbaal van de zittingen van het hoofdstem
bureau aanplakken en ter seeretarie der 
gemeente waar het hoofdstembureau is geves
tigd voor een ieder ter inzage nederleggen. 

Na afloop van den tijd waarvoor de verkie
zing is geschied, vernietigt hij de processen
verbaal der stembureaux en de verzegelde 
pakken. 

Van deze vernietiging wordt proees-verbaal 
opgemaakt_ 

95. Terstond na den afloop va11 de zitting 
in a-rtikel 91 bedoeld brengt de voorzitter van 
het hoofdstembureau de uitkomsten bedoeld 
in artikel 92, tweede lid, ter kennis van het 
centra'1) stembureau. 

96. Terstond na ont:vangst van alle uit
komstcn houdt h~t centraal stembureau eene 
zitting tot het vaststellen van der uitslag der 
verkiezing. 

97. Indien in verschillende kieskringen 
lijsten zijn ingeleverd waarop dezelfde candi
daten, in gelijk getal en in dezelfde volgorde 
gerangschikt, zijn geplaatst, gelden deze ge
lijkluidende lijsten voor de vaststelling van den 
uitslag der verkiezing als eene lijst. 

Het centraal stembureau telt van deze 
gelijkluidende lijsten te zamen de stemeijfers 
en de aantallen op iederen candidaat uitge
braehte stemmen. 

Indien een of meer van deze gelijkluidende 
lijsten deel uitmaken · van eene lijstengroep, 
die niet uitsluitend uit gelijkluidende lijsten 
bestaat, zijn de bepalingen van het eerste en 
tweede lid sleehts in 'zooverre van toepassing, 
da.t a.ls eene lijst gelden de gelijkluidende lijsten, 
die dee! uitmaken van dezel.fde groep, en even
eens als eene lij st de gelijkluidende lij sten, die 
niet dee! uitmaken van eene groep. 

98. Het eentraal stembureau deelt, met 
inaehtneming van het bepaalde in de artikelen 
97 en 100, eerste lid, de som der stemeijfers 
van alle lijsten door het aantal te vervullen 
plaatsen. 

Het aldus verkregen quotient wordt in deze 
wet kiesdeeler genoemd. 

99. Evenzoovee!e malen als de kiesdeeler 
is begrepen in het stemcijfer eener lijst, wordt 
aan die lijst eene der te vervullen plaatsen 
toegekend. 

Is de som van de uitkomsten, die zijn verkre
gen door deeling van den kiesdeeler in het 
stemeijfer van ieder der lijsten, kleiner dan het 
aantal der te vervullen p!aatsen, dan wordt 
van de nog te vervullen plaatsen aehtereen
volgens eene toegekend aan die lijsten, wier 

· stemeijfers, bij de deeling door den kiesdeeler, 

1 de grootste overschotten hebben gelaten, bij_ 
welke toekenning lijsten die geen overschot 
hebben gelaten, worden geacht lijsten te zijn 
met he_t kleinste overschot. Voor het toeken
nen vim deze overblijvende plaatsen komen 
niet in aanmerking lijsten, wier stemcijfer 
lager is dan 50 pet. van den kiesdeeler. Wan
neer alle lijsten, die hiervoor in aanmerking 
komen, een der overblijvende plaatsen hebben 
ontvangen en er nog plaatsen toe te kennen 
blijven, worden deze p]a.atsen opnieuw toege
kend ·aan de lijsten, die na deeling van het 
stemeijfor door den kiesdeeler het grootste 
oversehot opleverden, zoodat aan de lijst met 
het grootste oversehot het eerst een plaats 
wordt toegekend en zoo achtereenvolgens. 
Indien nog overblijvende plaatsen toe te kennen 
zijn, worden deze toegekend aan de lijsten, wier 
stemeijfer lager is dan 50 pet. van den. kies
deeler, en wel met dien verstande dat het eerst 
een plaats wordt toegekend aan de lijst wier 
stemeijfer na deeling door den kiesdeeler het 
grootste overschot oplevert, en zoo achter
eenvolgens; wanneer hierna nog plaatsen 
toe te kennen zijn moeten deze op nieuw aldus 
worden toegekend. Indien twee of meer van 
bovenverinelde overschotten ' gelijk zijn, be
slist, zoo noodig, p.et lot. 

100. Ter bepaling van het aantal plaatsen 
toe te kennen aan lijsten die tot eene groep zijn 
verbonden, wordt de groep beschouwd a]s eene 
lijst, met een stemcijfer gelijk aan de som der 
stemcijfers van de lijsten waaruit zij bestaat. 

De verdeeling der aan de groep toegekende 
plaatsen over de lijsten, waaruit de groep 
besta.at, geschiedt op de wijze voorgeschreven 
in de artikelen 98 en 99. 

101. Indien door toepassing der vooraf
gaande bepalingen aan eene lijst eene of meer 
plaatsen zouden moeten . worden toegekend 
boven het aa.ntal harer candidaten, en deze 
lijst met eene andere lijst tot eene groep is 
verbonden, gaan die plaats of plaatsen over op 
de and ere lij st. 

Is de lijst met meer dan Mne andere lijst 
verbonden, dan worden de plaats of de plaatsen 
toegekend aan eene of meer der verbonden 
lijsten, door voortzetting van de toepassing van 
artikel 100, tweede lid. 

Indien de lijst niet is -verbonden, of aan de 
verbonden lijsten reeds een aantal plaatsen 
gelijk aan dat harer candidaten is toegekend, 
worden de overblijvende plaats of plaatsen 
aan eene of mee; der andere lij sten of lij sten
groepen toegekend, door voortzetting van de 
toepassing van artikel 99, tweede lid. 
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102. ·Ter vervulling van de aan iedere lijst 
toegekende plaatsen zijn gekozen de candidaten 
der lijst, die 'het aantal stemmen hebben ver
kregen gelijk aan den kiesdeeler, die is gebezigd 
tot toekenning van de plaatsen .aan die lijst. 

Ter bepaling van .het aantal stemmen dopr 
ieder van· op eene lijst geplaatste candidaten 
verkregen; worden de stemmen, die boven 
het aan den kiesdeeler gelijk aantal op een 
candidaat der lijst zijn uitgebracht, overgedra
gen op de candidaten dier lijst op wie een aantal 
stemmen kleiner dan de kiesdeeler, of geen stem, 
is uitgebracht, in dier voege dat, voor zoover 
het aantal over te dragen stemmen dit toelaat, 
aan foder van deze .candidaten, in de volgorde 
:waarin zij op de lijst voorkomen, zoovele van 
deze stemmen worden toegekend als het 
aantalder op hem uitgebrachte stemmen minder 
bedraagt dan de kiesdeeler. 

103. Rebben minder candidaten eener lijst 
dan plaatsen aan die lijst .zijn toegekend 
:het aantal stemmen gelijk _aan den kiesdeeler 
verkregen, dan zijn, ter vervulling van de 
overblijvende plaatsen, diegenen van de 
overige candidaten der lijst gekozen die .de 
meeste stemmen .-hebben verkregen. 

Reeft geen .enkele candidaat eener lijst het 
aantal stemmen gelijk aan den kiesdeeler .ver
kregen, dan zijn, ter vervulling van de aan die . 
lijst toegekende plaatsen, diegenen van de 
candidaten der lijst gekozen die de meeste 
stemmen hebben verkregen. 

Voor zoover candidaten geene of een gelijk 
aantal stemmen hebben verkregen, -beslist de , 
volgorde der lijst. 

Indien dezelfde candidaat op .meer dan eene 
lijst het aantal stemmen vereischt om gekozen 
te zijn heeft verkregen, geldt hij als gekozen 
op de lijst die het lot aanwijst, en wordt voor 
de·toepassing van di,t artikel en van artikel 102, 
eerste lid, zijn naam op de anderelijsten bui.ten 
rekening gelaten. De naam van den candidaat 
die hierdoor op een lijst het aantal ste=en, 
vereischt om gekozen te zijn, verkrijgt, wordt 
op die ·lij st, voor de toepassing van .di t artikel 
en van .artikel 102, eerste -lid, eveneens buiten 
rekening gelaten, indien die candidaat op een 
andere lijst dat aantal stemmen reeds ver
kregen had. 

104. Ret centraal stembureau rangschikt 
ten,aanzien van iedere lijst de daarop voorko
mende, niet gekozen,.candidaten in de volgorde 
van het door ieder van .hen verkregen .aantal 
stemmen of, voorzoover zij geene of _een gelijk 
aantal stemmen hebben v.erkregen, .in de 
volgorde ,van de lijst. 

.Bij de toepassing van het eerste lid. w.orden 
buiten rekening gelaten de namen ;van candi
daten, die op eene andere lijst zijn gekozen. 

105.. Is bij de vaststelling van _den uitslag 
der verkiezing een candidaat overleden, dan 
wordt voor de toepassing der artikelen 102, 
eerste lid, 103 en 104 zijn naam buiten rekening 
gelaten. 

106. De yoorzitter van het -centraal stem
bureau maakt, in de bij artikel 96 voorgeschre
ven zitting, bekend : den uitslag der verkiezing ; 
de volgorde, vermeld in artikel 104 ; het stem
cijfer van iedere lijstengroep en van iedere 
lijst ; het aantal stemmen op ieder van de op 
iedere lijst geplaatste candidaten uitgebracht, 
en de getallen, die bij de toepassing van de 
artikelen 98 en 100, ·tweede _lid, als kiesdeeler 
zijn gebezigd. 

De artikelen 79, eerste en tweede lid, 80 en 
92, derde en vierde lid, zijn van .toepassing. 

107. Devorm en de inrichting der, ingevolge 
de artikelen 81, 88, 92, 106, 129, 135, 136 en 
-140 op te maken -processen-v:erbaal worden 
vastgesteld bij a]gemeenen maatregel van 
bestuur. 

108. De voorzitter van ·het centraal stem
bureau zendt onverwijld een afschrift van het 
proces-verbaa] .der zitting aan de voorzitters 
der hoofdstembureaux in .de verschillende 
kieskringen. 

109. Het proces-verbaal -der zitting v.an 
het centraal stembureau voor de verkiezing 
van.de leden der Tweede Kamer wordt terstond 
openbaar gemaakt door ·plaatsing in de Staats
cour.ant. 

Het blijft berusten onder .den voorzitter. 

T:WEEDE AFDEELING. 

VAN DE BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDEN 

.TER EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN

•GENERAAL EN VAN HUNNE AFTREDING. 

§ 1. 

110. 

Van de afgevaardigden ter Eerste 
·Kamer. 

Leden .der Eerste Kamer kunn~n 
alleen zijn Nederlanders; ,of door de wet als 
Nederlandsche onderdanen erkenden, die niet 
krachtens onherroepelijke rechterlijke-uitspraak 
wegens kranzinnigheid of zwakheid van ver
mogens, de .beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben verloren, noch van -de 
verkiesbaarheid ontzet zijn, en den ouderµom 
v.an dertig jaren vervuld hebben. 

111. De leden der Eerste Kamer worden 
op .de door· de Provinciale Wet bepaalde wijze 



639 15 D E C E M B E R. 1917 

gekozen door de Provinciale 
volgende verhouding : 

N oordbrabant 
Gelder land 
Zuidholland 
N oordholland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen. 
Drenthe 
Limburg 

Statt:n in d.e 

6 
6 

10 
9 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 

50 
112. De gewone tijd te hunner verkiezi.ng 

is de tweede Dinsdag der maand Juli. 
Alsdan wordt voorzien in de vervulling ·van 

<le plaatsen <fer leden, die met den volgenden 
<lerden Dinsdag van Septembe:r naar den rooster 
moeten aftreden. 

113. De verkiezing ter vervulling der plaat
.sen, die door ontslag, overlijden of om eene 
andere reden openvallen, geschiedt binnen 
dertig dagen na dat openvallen. 

In geval van ontbinding der Eerste Kamer, 
.geschiedt de verkiezing van de leden der Eerste 
Kamer binnen veertig dagen na de dagteekening 
van het besluit tot ontbinding. 

114. Gedeputeerde Staten zenden ten spoe
digste aan den benoemde een d·o·or -den vbor
:zi tter en den griffier te teekenen uittreksel 
uit· de notulen der Staten-vergadering, waarin 
hij is benoemd. 

Dit uittreksel vermeldt het getal der bij de 
.stemming tegenwoordige leden van de Staten, 
dat der op den benoemde uitgebrachte stem
. men, en de omstandigheden, die op de geldig
heid derstemmen vaninvloedgeweestzijn. Het 
.strekt den benoemde tot geloofsbrief. 

115. De benoemde geeft, bij het bekomen 
van het uittreksel, een bewijs van ontvangst 
,daarvan af en geeft binnen drie weken na de 
. dagteekening van dat bewijs, kennis aan de 
Gedeputeerde Staten, of bij de benoeming aan
.neemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder .kennis
.geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

116. Die in meer dan eene provincie is 
·benoemd, verklaart aan de Gedeputeerde 
.Staten dier provincien, binnen den in het 
vorig artikel gestelden termijn, welke benoe
ming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan, geacht geene der op hem uitge
hrachte benoemingen aan te nemen. 

117. Binnen veertien dagen nadat Gede
puteerde Staten kennis hebben bekomen, 
dat een benoemde de benoeming niet aan
neemt, of nadat de in de artt. 115 en 116 be
paalde tijd verstreken is, doen de Provinciale 
Staten eene nieuwe keuze. 

118. De tot lid der Eerste Kamer benoemde 
legt, nev·ens' iijn geloofsbrief, aan de Kamer 
over een uittreksel uit de geboorteregisters, 
bif gemis daarvan, -eene akte van bekendheid, 
waaruit tijd en plaats ·zijner geboorte blijken, 
en eene door hem zelven af te geven verklaring, 
vermeldende alle open.bare betrekkingen die 
hij bekleed t. 

119. De geloofsbrief moet door den be
noemde, binnen vier maanden na zijne dagtee
kening, bij de Kamer worden ingezonden. De 
griffier der Kamer doet aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mededeeling der ihge
komen geloofsbrieven. 

Is de geloofsbrief niet binnen den in de 
vorige zinsnede bepaalden termijn ingezonden, 
dan wordt de plaats geacht opnieuw te zijn 
opengevallen. 

120. De leden der Eerste Kamer kunnen 
ten alle tijde hun ontslag nemen. Het wordt 
door hen ingezonden aan de Kamer, die het 
ter·kennis brengt van den Minister van Binnen
landsche Zaken, of zoo de zitting der Kamer 
gesloten is; a.an· dien Minister. 

121. Wanneer een lid der Eerste Kamer 
ophoudt Nederlander te· zijn of krachtens 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens 
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, 
de beschikking of het beheer over zijne goederen 
heeft verloren of van de verkiesbaarheid ont
zet is, houdt hij op lid te zijn . 

De nieuwe verkiezing geschiedt alsdan 
binnen dertig dagen na. den dag, waarop de 
Minister van Binnenlandsche Zaken kennis 
van het feit heeft bekomen. 

§ 2. Van de afgevaardigden ter Tweede Kamer . 

122. Leden der Tweede Kamer kunnen 
alleen zijn Nederlanders, or door de wet als 
Nederlandsche onderdanen erkenden, die niet 
krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
wegens krankzinnigheid of · zwakheid van 
vermogens, de beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben verloren, noch van 
de v~rkiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom 
van dertig jaren vervuld hebben. 

123. De leden der Tweede Kamer worden 
gekozen door hen die op de lijst van kiezers 
voor deze Kamer zijn gebracht. 

124. De gewone tijd ter candidaatsteiling 
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voor de verkiezing van de Jeden der Tweede 
Kamer is de voorlaatste Dinsdag der maand 
Mei. , 

Alsdan worden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met den 
volgenden derden. Dinsdag van September 
moeten aftreden. 

125. In geval van ontbinding der Tweede 
Kamer geschiedt de candidaatstelling_ voor de 
verkiezing van de leden der nieuwe Kamer bin
nen veertig dagen na de dagteekening van het 
besluit tot ontbinding. 

126. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken bepaa]t vq6r elke verkiezing van de 
leden der. Tweede Kamer den dag waarop 
de stemming _zal geschieden. 

. De . stemming geschied t in alle kieskringen 
en in alle stemdistricten op denzelfden dag. 

127. De benoemde ontvangt onverwijld 
van den voorzitter van _het hoofdstembureau 
van den kieskring waarin de lijst, waa:rop 
hij is gekoze~, is ingeleverd, een afschrift van 
het proces-verbaal der in artikel 91 voorge
schreven zitting van dit bureau_ en van de 
processen-verbaal der stemming, en van den 
voorzitter van het centraal stembureau een 
afschrift van het proces-verbaal der in artikel 
96 voorgeschreven zitting van dit bureau. 

In de gevall~n voorzien in de artikelen 129, 
135, 136 en 140, ontvangt de benoemde tevens 
een afschrift van het proces-verbaal der zitting 
van het centraal stembureau waaruit zijne 
benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

128. De benoemde geeft binnen drie dagen 
na het bekomen van de afschriften bewijs 
van ontvangst daarvoor af. · 

Binnen vier weken na de dagteekening van 
het bewijs van ontvangst van het afschrift 
van het procesverbaal der zitting van het 
centraal · st~mbureau waaruit zijne benoeming 
blijkt, geeft hij kennis aan den voorzitter van 
dit bureau, of hij de benoeming aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet 
aan te nemen. 

129. W anneer een benoemde zijne benoeming 
niet aanneemt, wordt door het centraal stem
bureau, in eene zitting te houden binnen 
veertien dagen na de ontvangst door den voor
zitter van de in artikel 128, tweede lid, bedoelde 
kennisgeving of na .het verstrijken van den 
daarin gestelden termijn, in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, 
benoemd verklaard de candidaat, die voorkomt 

op de lijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen en die, naar de 
volgorde vastgesteld ov:ereenkoinstig artikel 
104, voor benoeming i:n aamnerking komt. 
Daarbij wordt buiten rekening_gelaten de naam 
van den candidaat, die is overleden, of die 
reeds lid der Tweede Kamer is. 

Dag en uur der_ zitting worden vooraf in de 
Staatscourant bekend gemaakt. 

De artikelen 79, eerste en tweede lid, 80 en 
92, derde en vierde lid, :i;ijn van toepassing. 

De voorzitter· van het centraa) stembureau 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zi_tter van het hoofdstembureau van den kies

. kring in welken de in het eerste lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

130. De tot lid der Tweede Kamer benoemde 
legt, nevens zijn geloofsbrief, aan _de Kamer 
over een uittreksel uit de geboorteregisters, 
bij gemis daarvan, eene akte van bekendheicl, 
waaruit tijd en plaats zijner geboorte blijken, 
en eene door hem zelven af te geven verklaring, 
vermeldende alle openbare bet;rekkingen die 
hij bekleedt. 

131. De geloofsbrief moet door den benoem
de, binnen twee maanden, na · ontbinding 
binnen een maand, na zijne dagteekening, 
bij de Kamer warden ingezonden. De griffier 
der Kamer doet aan den Minister van Binnen
landsche Zaken mededeeling van de ingekomen 
geloofsbrieven. 

Is de geloofsbriefniet binnen den in de vorige 
zinsnede bepaalden termijn ingezonden, dan 
wordt de plaats geacht op den eersten dag na 
afloop van dien termijn opnieuw te zijn open
gevallen .. 

132. De Tweede Kamer gaat niet over tot 
het onderzoek van de geloofsbrieven ingezonden 
door de na periodieke aftreding of ontbinding 
nieuw inkomende leden, dan nadat zijn inge
komen de geloofsbrieven van alle leden, of 
verstreken zijn de termijnen gesteld in artikel 
131, eerste lid. 

Zij beslist over de toelating,niet dan nadat 
alle ingezonden geloofsbrieven zijn onderzocht. 

133. Het onderzoek der geloofsbrieven 
strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten en van de verbinding van lijsten, zooals 
zij door het centraal 'stembureau zijn openbaar 
gemaakt.' 

134. Indien de Tweede Kamer beslui t tot 
niet toelating van de leden wegens de ongeldig
heid van de stemming in een of meer stemdistric
ten, geschiedt binnen veertien dagen, op den 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te ):>epalen dag, in die districten eene 
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nieuwe stemming en wordt de uitslag der ver: 
kieziµg opnieuw vastgesteld. 

135. Indien de Tweede Kamer besluit tot 
niet toelating van een of meer leden wegens 
de onjuistheid van de vaststelling, door het 
centraal stembureau, van den · uitslag der 
verkiezing, stelt dit bureau, in eene zitting te 
houden binnen veertien dagen na de ontvangst 
door den voorzitter van de kennisgeving in 
artikel 137 bedoeld, den uitslag, voor zoover 
noodig, opnieuw ·vast, met inachtneming van 
de beslissing der Kamer. 

Artikel 129, tweede, -derde en vierde lid, ts 
van toepassing. 

136. Indien de Tweede Kamer beslui t tot 
niet toelating van een benoemde op grond 
dat hij niet voldoet aan ·de vereischten voor 
het lidmaatschap, wordt door het centraal 
stembureau, in eene zitting te houden binnen 
veertien dagen na de ontvangst door den voor
zitter van de kennisgeving in artikel 137 
bedoeld, in de plaats van den niet toegelatene 
benoemd verklaard de candidaat, die voorkomt 
op de lijst waarop de niet toegelatene is gekozen 
en die, naar de volgo_rde vastgesteld overeen
komstig artikel 104, voor benoeming in aan
merking komt. 

Artikel 129, eerste lid, laatste zin en tweede, 
derde en vierde lid, is van toepassing. 

137. 'van de besluiten der Tweede Kamer 
bedoeld in artikel 134 geeft de griffier der Kamer 
onverwijld kennis aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van die bedoeld in de 
artikelen 135 en 136 aan den voorzitter van 

· het centraal stembureau. 
138. De Jeden der Tweede Kamer kunnen 

ten allen tijde hun ontslag nemen .. Het wordt 
door hen ingezonden aan de Kamer, die het 
ter kennis brengt aan den Minister van Binnen
landsche Zaken, of, zoo de zitting der Kamer 
gesloten is, aan dien Minister. 

139. Wanneer een lid der Tweede Kamer 
ophoudt Nederlander te zijn of een der andere 
in art. 122 vermelde vereischten verliest, 
houdt hij op lid te zijn. 

140. _ Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 129 en 136, doet Onze Minister van 
-Binnenlandsche Zaken, wanneer buiten peri
odieke aftreding of ontbinding eene plaats in 
de Tweede Kamer openvalt, binnen veertien 
dagen nadat dit te zijner kennis is gekomen, 
hiervan mededeeling aan den voorzitter van 
het centraal stembureau. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst van 
-deze mededeeling wordt in eene zitting van het 
centraal stembureau ter vervulling van de 

plaats benoemd verklaard de candidaat, die 
voorkomt op de lijst waarop het uitvallend lid 
is gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 104, voor benoeming 
in aanmerking komt. 

Artikel 129, eerste lid, laatste zin, en tweede 
en derde lid, is van toepassing. 

De voorzitter van het centraal stembureau 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zi tter van het hoofdstembureau van den kies
kring in welken de in het tweede lid genoemde 
lijst is ingeleverd. 

141.- Indien, in de gevallen voorzien in de 
artikelen 129, 136 en 140, geen candidaat meer 
voorkomt op de lijst waarop degene gekozen 
is wiens plaats moet worden vervuld, en d_eze 
lijst met eene andere lijst tot eene groep is 
verbonden, wordt de op deze Jaatste lijst 
voorkomende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 104, voor 
benoeming in aanmerking komt; benoemd 
verklaa,rd. 

Is de lijst verbonden met meer den eene · 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 101, tweede lid, beslist a.an welke van 
de verbonden lijsten de plaats zal worden 
toegekend. De op deze lijst voorkomende 
candidaat, die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 104, voor benoeming 
in aanmerking komt, wordt benoemd verklaard. 

Artikel 129, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

142. Het onde:i;zoek van den geloofsbrief 
van hem die is benoemd ingevolge de artikelen 
129, 135, 136 of 140, strekt zich niet uit tot 
punten rakende de wettigheid der ver)dezing 
van toegelaten leden. 

§ 3. Van de aftreding der leden van de Eerste 
en Tu:eede Kamer. 

143. Een derde gedeelte van de leden der 
Eerste Kamer treedt om de drie jaren af. 

Het eerste aft;edende derde bestaat voor 
Noordbrabant uit 2 leden, Gelderland 2, 
Zuidholland 4, Noordholland 3, Utrecht 1, 
Fricsland 1, Overijssel 1, Groningen 1, Drenthe 
1, en Limburg 1, te zamen 17 leden. 

Het tweede bestaat voor Noordbrabant 
uit 2 leden, Gelderland 2, Zuidholland 3, 
Noordholland 3, Zeeland 1, Utrecht 1, Fries-
1and 1, Overijssel 1, Groningen 1, Drenthe 1 en 
Limburg 1, te zamen 17 leden. 

Het derde besta,at voor Noordbrabant uit 
2 leden, Gelderland 2, ZuidholJand 3, Noord
bolland 3, Zeeland 1, Friesland 2, Overijssel 1, 
Groningen 1 en Limburg 1, te zamen 16 leden. 
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144. Bij ontbinding der Eerste Kamer 
begint de rooster van aftreding telkens opnieuw 
te werken, over twee jaren, te beginnen met den 
eerstvolgenden derden Dinsdag in September. 

Bij ontbinding der Tweede Kamer treden 
de leden af drie jaren na den eerstvolgenden 
derden Dinsdag in September. 

145. Het lot bepaalt den tijd, waarop elk 
lid der Eerste Kamer naar den rooster aftreedt, 
zooyerre deze dien tijd niet zel£ heeft aange
wezen. 

146. Die ter vervulling . eener buiten den 
gewonen tijd van aftr,ding opengevallen plaats 
tot lid der Eerste of Tweede Kamer is benoemd, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

STRAFBEPALINGEN. 

147. Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel 
35 inlevert, wetende dat zij voorzien is van 
handteekeningen van personen, die niet be
voegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, 
waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl 
zonder die handteekeningen ge~n voldoend 
aantal voor eene geldige lijst zou overblijven, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of eene geldboete van 

. ten hoogste honderd twintig gulden. 
Met gelijke straf word t gestraft hij, die 

wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming 
aan de verkiezing, 'eene voor die inlevering 
bestemde lij st, als bedoeld bij artikel 35, heeft 
onderteekend. 

148. De kiezer die verz~imt de verplichting 
opgelegd bij art. 71, tweede lid, na te komen, 
ontvangt binnen veertien dagen na den dag 
der stemming eene uitnoodiging van den bur
gemeester zijner woonplaats om zich binnen 
andermaal veertien dagen, naar verkiezing 
schriftelijk of mondeling ten overstaan van 
den burgemeester of een door dezen aangewezen 
ambtenaar, te verantwoorden ter zake van 
zijn verzuim. 

Indien de burgemeester oordeelt, dat voor 
het niet nakomen van de :verplichting opgelegd 
bij art. 71, tweede lid, eene geldige reden is 
aangevoerd, wordt ·aan de zaak geen verder 
gevolg gegeven. In het omgekeerde geval 
zendt de burgemeester de stukken door aan den 
met de vervolging belasten ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie onder mededeeling dat 
hem van eene geldige reden van verhindering 
iliet is gebleken. 

149. De kiezer, die niet voldoet aan de ver
plichting opgelegd bij art. 71, tweede lid, 
wordt tenzij den rechter van eene geldige 

re~en van verhind~ring blijkt; gestraft met 
berisping of met geldboete van ten . hoogste 
drie gulden. 

Indien tijdens het plegen .van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert 
eene vroegere veroordeeling van den· schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden, of de deswege opgelegde geldboete 
vrijwillig is betaald, wordt geldboete van ten 
hoogste tien gulden opgelegd. 

De uitspraak is aan hooger beroep ·noch 
cassatie onderworpen. 

Indien de straf van berispirig wordt opgelegd 
aan een afwezig gebleven beklaagde, wordt 
eene schriftelijke vermaning van den Kanton
rechter om aan de verplichting opgelegd bij 
art. 71, tweede lid, in het vervolg te voldoen, 
aan den voroordeelde van wege het openbaar 
ministerie beteekend op de wijze, voorge
schreven bij art. 144 van het Wetboek van 
Strafvorde1ing. 

150. Overtreding van de artt. 54 en 55 
dezer wet wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste veertien dagen of geldboete van 
ten hoogste vijf en zeventig gulden. 

151. De voorzitter, ·de leden en de ter 
vervanging opgeroepen plaatsveryangende le
den van het stembureau, die gedurende de 
zitting buiten noodzaak afwezig zijn, worden 
geRtraft met· eene geldboete van ten· hoogste 
honderd gulden. 

152. De ki~zer die niet voldoet aan de bij 
art. 78 opgelegde verplichting tot teruggave 
van het stembiljet wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden 
of hecl!,tenis van ten hoogste twaalf dagen. 

153. De in artikel 14 7 bedoelde strafbare 
feiten worden als misdrijven, die in de artikelen 
149, 150, 151 en 152 bedoeld, worden als over
tredingen · beschouwd. 

SLOT- EN' OVERGANGSBEPALINGEN. 

154. Wanneer de in deze wet bepaalde 
verrichtingen op eenen Zondag of algemeen 
erkenden Christelijken feestdag mochten vallen 
c;,f de daarin gestelde termijnen op eenen 
Zondag of algemeen erkenden Christelijken 
feestdag mochten. afloopen, treedt de eerst
volgende dag, geen Zondag of algemeen erkende 
Christelijke feestdag zijnde, daarvoor in de 
plaats. 

Voor. zoover de bepaling van den tijd voor 
die verrichtingen aan het openbaar gezag is 
opgedragen, warden daarvoor geene Zondagen 
of algemeen erkende Christelijke feestdagen 
aangewezen. 
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155. Deze wet is, voor zoover niet het I 
-tegendeel daa:tuit blijkt of bij de provinciale 
wet of de gemeentewet bijzqndere regelingen 
zijn gemaakt, toepasselijk op de verkiezingen 
van de leden van de Tweede Kamer der Statcn
Generaal, van de Provinciale Staten en van de 
gemeenteraden. 

156. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,kieswet". 

157. De wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad 
n°. 37), gewijzigd bij art. VII van de Additiori
neele artikelen der Grondwet, door de wet van 
30 December 1887 (Staatsblad n°, 257) en door 
de wet van 11 Januari 1894 (Staatsblad n°. ·5) 
vervalt, behalve voor zoover betreft de wijze 
van stemmen, waaromtrent de bepalingen van 
de Eerste Afdeeling, § 3, van toepassing blijven, 
op de verkiezing van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal tot den :15den 
Mei 1897 en op de verkiezingen van leden der 
Provinciale Staten en der gemeenteraden tot 
op nadere wettelijke regeling. 

De kiezerslijsten, op grond van de bepalingen 
dier wet vastgesteld blijven tot 15 Mei 1897 
van kracht. 

Ten behoeve van de vaststelling der kiezers
lij st in 1897 ·wordt in afwijking van artikel 
23 (1) v66r den 22sten Februari aan de in 
dat artikel bedoelde besturen ter vervanging 
van ·de lijsten A en B eene lijst gezonllen van 
de personen, die voor de plaatsing op de kie
zerslijst in aanmerking komen. De volgens 
genoemd artikel vereischte opgave wordt 
v66r 8 Maart ingezonden. 

158. Tot en met het jaar, waarin de perso
neele be]asting, zooals die geregeld is bij de wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) wordt 
ingevoerd, is art. la (1) ook toepasselijk op hen, 
die over het volle ]aatstverloopen dienstjaar 
zijn aangeslagen in de personeele belasting, 
zooals die is geregeld bij de wet van 29 Maart 
1833 (Staatsblad n°. 4), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15April 1891 (Staatsbladno. 88). 

159. Wordt de wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) niet met den aanvang van 
het burgedijk jaar ingevoerd, dan geldt de 
over het jaar van invoedng volgens die wet 
geheven belasting a]s belasting over een vol 
dienstj aar, bedoeld bij art. la. (1) 

160. Deze wet treedt in werking den lsten 
Januari 1897. 

(1) Deze artikelen der l{ieswet zooals die wet 
is gewijzigd bij de wetten van 31 December 1897 
(Staaf.•blad n°. 309), 8 December 1900 (Staatsblad 
n°. :.:!08), :.:!7 April l\Jl2 (Staatsblad no, 165) en 
27 Maart 1915 lStaatsblad n°. 170), zijn in voren
staanden tekst vervallen. 

161-. .De tekst van de Kieswet wordt op 
Onzen last in het Staatsblad geplaatst in eene 
doorloopend genummerde reeks van artikelen 
met wijziging dienovereertkomstig van do· 
aanhalingen daarin van artikelen of gedeelten 
van artikelen. 

'fABEL A. Bedoeld in artilcel 31 der KielfWet. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
XIII 
XIV 
xv 

XVI 
XVII 

XVIII 

Gebied waarover de 
kieskring zich uit

strekt. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringenI,II,IV, Ven VI 
van deprov. Noordbra
bant, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen III, VII, VIII 
en IX van de pi:ov. 
Noordbrabant, vol
gens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen I-V van de 
prov. Gelderland, vol
gens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen VI-X van 
de prov. Gelderland, 
volgens tabel B. 

De gemeente Rot
terdam (zonder Hoek 
van Holland). 

De gemeente 's Gra
venhage. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen III en IV van 
de prov. Zuidholland, 
volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen V, VI en VII 
van de prov. Zuidhol
land, volgens tabel B. 

De gemeente Am
sterdam. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen · II, III en IV 
van de prov. Noordhol
land, volgens tabel B. 

De gemeenten, be
hoorende tot de kies
kringen V, VI en VII 
van de prov. N oordhol
land, volgens tabel B. 

De prov. Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 
Overijssel. 
Groningen. 
Drenthe. 
Limburg. 

Gemeente 
waar het 

hoofdstem bu
reau is ge

vestigd. 

's Herto
genbosch. 

Tilburg. 

Arnhem. 

Nijmegen. 

Rotterdam. 

's Graven
hage. 

Leiden. 

Dordrecht. 

Amsterdam. 

Den Helder. 

Haarlem. 

Middelburg. 
Utrecht. 
Leeuwartlen. 
Zwolle. 
Groningen. 
Assen. 
Maastricht. 
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TABEL B. Bedoeld in artikel 31 rkr. Kieswet. 

Gebied waarover de kieskring 
zioh uitstrekt. 

Gemeente, waar het hoofclstembiweau 
is gei·esti,qd .. 

NOORDBRABANT. 
l. De gemeenten 's Hertogenbosoh, 

Rosmalen, Den Dungen, St. Mi
ehielsgestel, Sohijndel, Vught, Hees
wijk, Dinther, Geffen. Nuland, Heesch, 
NiAtelrode, Lith, Lithoyen, Berlioum. 

's H ertogenbosch. 

II. De gemeenten Grave, Escharen, 
Velp, Reek, Gassel. Linden, Cuyk en 
St. Agatha, Sohayk, Beers, Uden, 
Mill en St. Hubert, Zeeland, Raven
stein, Dieden, Demen en Langel, 
Deursen en Dennenburg, Huisseling 
en Neerloon, Bo=eer, Sambeek, 
Vierlingsbeek, Maashees en Overloon, 
Oploo, St. Anthonis en Ledeaoker, 
Wanroy, Beugen en Rijkevoort, Oef
Ielt, Haps, Oss, Berghem, Megen, 
Haren en Macharen, Oijen en Teeffe-
len, Herpen. Grave. 

lII. De gemeenten Tilburg, Goirle, Ber
ke!, Oisterwijk, Moergestel, Diessen, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Uden
hout, Gilze en Reijen, Boxte!, Esch, 
Helvoirt, Haaren, Cromvoirt. Liemp-
de. Tilburg. 

IV. De gemeenten Housden, Bokhoven, 
Alem, Marem en Kessel, Empel en 
i\Ieerwijk, Engelen, Dronge!en, Dus
sen, Hedikhuizen, Genderen, Herpt, 
Meeuwen, Oudheusden, Wijk en Aal
burg, Veen, Woudrichern, Rijswijk, 
Op- en Neer-Andel, de Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Giessen, 
Almkerk, Waalwijk, Baardwijk, Be
soijen, Capelle, Sprang, Vrijhoeve
Capelle, Waspik, Vlijmen, Nieuwkuyk 
Drunen. Heus(jen. 

V. De gemeenten Helrnond, Aarle
Rixtel, Beek en Donk, Lresbout, 
Mierlo, Stiphout, Gernert, Bake! en 
Milheeze, Nunen, Gerwen en Neder
wetten, Heeze, Leende, Asten, Deur
ne en Liessel, Vlierden, Someren, 
Lierop, Budel, Maarheeze, Soeren
donk, Sterksel en Gassel, Veghel, Erp, 
Boeke!. . Helmond. 

\'T De gemeenten Eindhoven, Aalst, 
Dommelen, Geldrop, Gestel en Blaart. 
hem, Oerle, Stratum, Strijp, Tongelre, 
Valkenswaard, Veldhoven en Mere
veldhoven, Waalre, Woensel. Zeelst, 
Zesgehrichten, Borke! en Sohaft, Wes
terhoven, St. Oedenrode, Son en 
Breugel, Oirschot, Best, Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Oostc, West
en Middelbeers, Blade! en Netersel, 
Bergeyk, Reuse!, Hooge- en Lage 
Mierde, Hoogeloon, Hapert en Cas
teren, Eersel, Duize] en Steensel, 
Riethoven, Luyksgestel. Eindhoven. 

VII. De gemeenten Breda, Ginneken en 
Bavel, Teteringen, Princenhage, Et
ten en Leur, Rijsbergen, Zundert, 
Chaam, Alphen en Riel, Baarle-
N assau. Bred4. 

VIII. De gemeenten Zevenbergen, Klun
dert, Willemstad; Standdaarbuiten, 
Hooge en Lage Zwaluwe, Ouden
bosch, Oosterhout, 's Gravenmoer, 
Raamsdonk, Geertruidenberg, Made 
en Drimmelen, Terheyden, Dongen, · 
Fijnaart en Heiningen. Zevenbergen. 

IX. De gerneenten Bergen op Zoom, 
Putte, Ossendrecht, Woensdrecht, 
Huybergen, Halsteren, Nieuw Vosse
meer, Steenbergen en Kruisland, 
Roosendaal en Nispen, Rucphen· en 
Vorenseinde, Hoeven, Dinteloord en 
Prinsland, Wouw, Oud- en Nieuw-
Gastel. Bergen op Zoom. 

GELDERLAND. 
I. De gemeenten Arnhem, Rozendaal, 

Rheden. Arnhem. 

II. De gemeenten Renkum, Doorwerth, 
Wageningen, Ede, Scherpenzeel, 
Barne veld. Ede. 

III. De gemeenten Hoevelaken, Nij: 
kerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, 
Elburg, Doornspijk, Oldebroek, Hat-
tem, Epe, Heerde. Oldebroek. 

IV. De gemeenten Apeldoorn, Voorst, 
Brumm en. Voorot. 

V. De gemeenten Zutphen, Gorssel, 
Warnsveld, Laren, Lochem, Neede, 
Borcu!o, Ruurlo, Vorden, Eibergen, 
Groen!o, Lichtenvoorde. Zu,tphen. 

VI. De gemeenten Winterswijk, Aalten, 
Dinxperlo, Wisch, Ambt-Doetinchem, 
Stad-Doetinchem, Doesburg, Humme
lo en Keppel, Steenderen, Hengelo, 
Zelhem. Aalten. 

VII. De gemeenten Gendringen, Bergh, 
Didam, Zevenaar, Herwen en Aerdt, 
Pannerden, Duiven, Westervoort, 
Angelo, Wehl, Gent, Bemmel, Val-
burg, Elst, Huissen. El8t. 

VIII. De gemeenten Nijmegen, Ubbergen, 
J\,Iillingen, Beuningen. Nijrneger.. 

IX. De gemeenten Heteren, Hemmen, 
Dodewaard, Kesteren, Eohteld, IJ
zendoorn, Llenden, Maurik, Zoelen, 
Tie!, Wadenoijen, Ophemert, Varik, 
Est en Opijnen, Geldermalsen, Waar
denburg, Deil, Haaften, Herwijnen, 
Vuren, Buren, Beusichem, Culemborg, 
Beesd, Buurmalsen. Tiel. 

X. De gemeenten Heerewaarden, Dreu
mel, Appeltern, Warne!, Druten, 
Horssen, Ba ten burg, Bergharen, 
Ewijk, Wyohen, Balgoy, Overasselt, 
Heumen, Groesbeek, Brake!, Zuili
chem, Poederoyen, Nederhemert, 
Ammerzoden, Hedel, Kerkwijk, Ga
meren, Zalt-Bommel, Hurwenen, 
Driel, Rossum. W ychen. 
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ZUIDHOLLAND. 

I. Do gomeente Rotterdam (zondor 
Hoek van Holland). Rotteroom. 

II. De gemeento 's Gravenhage. 
'8 Gravenhage. 

HI. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
-Zoeterwoude, Koudekerk, Voor
schoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Val
kenburg, Warmond, Sassenheim, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Voor
hout,. Lisse, Hillegom, Katwijk, Was-
senaar. Leiden. 

iV. De gemeenten Alphen aan den 
Rijn( 1), Boskoop, Bodegraven, Zwam
merdam, · Hazerswoude, Ter .Aar, 
Nieuwveen, .Alkemade, Woubrugge, 
Rijnsaterwoude, Nieuwkoop, Zeven
hoven, Leimuiden, Gouda, Haastrecht, 
Woerden, Rietveld, Waarder, Bar
woutswaarder, Oudewater, Heken
dorp, Papekop, Lange Ruige Weide, 
Waddinxveen, Reeuwijk, Schoonho
ven, Vlist, Stolwijk, Ouderkerk a/d 
IJssel, Berkenwoude, Gouderak, Berg
ambacht, .Ammerstol, Lekkerkerk, 
Krimpen a/d. Lek, Krimpen a/d IJssel, 
Zoetermeer, Veur, Voorburg, Zegwaart, 
Stompwij]., Benthuizen, Pijnacker, 
N ootdorp, Berke!, Hillegersberg, Schie
broek, llergschenhoek, Zevenhuizen, 
Bleiswijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Capello a/d IJssel, Moordrecht, Moer-
kapelle. Gouda. 

V. De gemeenten Delft, Hof van Delft, 
Vrijenban, Schipluiden, Vlaardingen, 
Vlaardinger-.Ambacht, Maassluis, 
Maasland, Rozenburg, Naaldwijk, de 
Lier, 's Gravenzande, Monster, Loos
duinen, Wateringen, Rijswijk, Schie
dam, Kethel en Spaland, Overschie, 
Rotterdam (Hoek van Holland). 

Delft, 

VI. De gemeenten Dordrecht, Dubbel. 
dam, Meerkerk, .Ameide, Tienhoven, 
Noordeloos, Hoog Blokland, Hoor
naar, Groot-.Ammers, Nieuwpoort, 
Langerak, Goudriaan, Ottoland, 
Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, . 
Peursum, Streefkerk, Brandwijk, Mo
lenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Slie
drecht, Wijngaarden, .Alblasserdam, 
Nieuw Lekkerland, Oud-Alblas, Pa
pendrecht, Gorinchem, Schelluinen, 
.Arkel, Hardinxveld, Leerdam, Schoon
rewoerd, Leerbroek, Nieuwland, .As
peren, Heukelum; Kedichem, Vianen, 
Hagestein, Everdingen, Lexmond, 
Hei- . en Boeikop. Dordrecht. 

(1) Bij de wet van 9 November 1917, S. (;i28, 
zijn de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en 
Oudshoorn tot eer. nieuwe gemeente Alphen 
aan den Rijn vereenigd, met ingang van 1 Ja
nuari 1918. Met. deze wet is hierboven (punt 
IV) rekening gehouden. 

1917. 

VII. De gemeenten Ridderkerk, Zwijn
drecht, Hendrik-Ido-.Ambacht, Heer
jansdam, IJsselmonde, Oost- en 
West Barendrecht, Poortugaal, 

Rhoon, Hoogvliet, Pernis, · Oud
Beijerland, Numansdorp, Zuid-Beijer
land, Klaaswaal, Heinenoord, Nieuw
Beijerland, Piershil, Goudswaard, 
's Gravendeel, Puttershoek, Maas
dam, Strijen, Mijhsheeren.land, West
maas, Brlelle, Oostvoorne, Zwarte
waal, Vierpolders of het Nieuwland, 
Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, Nieuw
Helvoet,' Rockanje, Zuidland, Heke-·. 
lingen, Oudenhoorn, Spijkenisse, 
Geervliet, Heenvliet, .Abbenbroek, 
Middelharnis, Sommelsdijk, Dirks
land, Melissant, Goedereede, Stellen
dam, Ouddorp, Oude Tonge, Nieuwe 
Tonge, Herkingen, Ooltgensplaat, 
den Bommel, Stad aan 't Haringvliet. 

NOORDHOLL.AND, 

I. De gemeente .Amsterdam. 

Ridderkerk. 

Amsterdam. 

II. De gemeenten Den Helder, Terschel
ling, Texel, Vlieland, Schagen, Sint 
Maarten, de Zijpe, Wieringerwaard, 
'7allantsoog, Patten, Wieringen, Bar
singerhorn, Oudkarspel, Zuid-Schar
woude, Noord-Scharwoude, Sint-Pan, 
eras, Broek op Langedijk, Haren
karspel, Warmenhuizen, Koedijk, 
Bergen, Schoorl, Heer-Hugowaard, 
Nieuwe-Niedorp, Oude-Niedorp, Win-
kel, Anna Paulowna., Den Helder. 

III. De gemeenten Hoorn, . Berkhout, 
Beets, Oudendijk, .Avenhorn, Ursum, 
Oterleek, Wognum, Nibbixwoud, 
Zwaag, Blokker, Schellinkhout, Wij
denes, Enkhuizen, Urk, Medemblik, 
Opperdoes, Twisk, Spanbroek, Op
meer, Hoogwoud, Hensbroek, Ob
dam, Zijbekarspel, .Abbekerk, Mid
woud, Wervershoof, .Andijk, Groote
broek, Bovenkarspel, Hoogkarspel, 
Westwoud, Venhuizen, Purmerend; 
Kwadijk, Ilpendam, Landsmeer, 
Beemster, Oosthuizen, Warder, Scher
merhorn, de Rijp, Graft, Zuid- en 
Noord-Schermer, Wormer, Wijde
wormer, Jisp, Edam, Middelie, Mon
nikendam; Katwoude, Marken, Broek 
in Waterland, Nieuwendam, Buik-
sloot, Ransdorp. 11 oorn. 

IV. De gemeenten Zaandam, Zaandijk, 
Koog a/d Zaan, Wormerveer, Oost
zaan, K'.rommenie, Westzaan, .Assen
·delft, Alkmaar, Oudorp, Egmond
binnen, Egmond aan Zee, Heiloo, . 
Limmen, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest, Akersloot. Zaandam. 

V. De gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal, Schoten. Haarlem. 

41 
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VI. De _gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Wijk aan Zee, Spaarndam, Haarlem
mermeer, Haarle=erliede en Spaarn
woude, Heemstede, Bennebroek, 
Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Uit-
hoorn, Aalsmeer, Slaten. Velsen. 

VII. De gemeenten Weesp, Weespercar
spel, Diemen, Watergraafsmeer, Mui
den, Naarden, Huizen, Nederhorst 
den Berg, 's Graveland, Kortenhoef, 
Ankeveen, Laren, Bussum, Blaricum, 
Hilversum. Weesp. 

ZEELAND. 

I. De gemeenten Middelburg, Aagte
kerke, Arnemuiden, Domburg, Grijps
kerke, Nieuw en St. Joosland, Oost
kapelle, Serooskerke, St. Laurens, 
Veere, Vrouwenpolder. Middelbiirg. 

II. De gemeenten Vlissingen, Biggeker
ke, Koudekerke, Meliskerke, Oost- en 
West-Souburg, Ritthem, Westkapelle, 
Zoutelande. Vlissingen. 

III. De gemeenten Zierikzee; Brouwers
ha ven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, 
Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, 
Haamstede, Kerkwerve, Nieuwer
kerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oos
terland, Ouwerkerk, Renesse, Seroos-
kerke, Zonnemaire. Zierilczee. 

IV. De gemeenten Tholen, Oud-Vosse
meer, Poortvliet, Scherpenisse, St. 
Annaland, St. Maartensdijk, St. Phi
lipsland, Stavenisse, Wissekerke, Co- . 
lijnsplaat, Kortgene, Cats. Tholen. 

V. De gemeenten Goes, Baar!and, 
Borsselen, Driewegen, Ellewoutsdijk, 
's Gravenpolder, 's Heer-Abtskerke, 
's Heer-Arendskerke, 's Heerenhoek, 
Heinkenszand, Hoedekenskerke, Ka
pelle, Kattendijke, Kloetinge, Krab
bendijke, . Kruiningen, Nisse, Oude
lande, Ovezande, Rilland, Schore en 
Vlake, Waarde en Valkenisse, We
meldinge, Wolphaartsdijk, Yerseke. 

Goes. 

VI. De gemeenten Sluis, Aardenburg, 
Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede, 
Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, 
Oostburg, Retranchement, Schoon
dijke, St. Kruis, Waterlandkerkje, 
IJzendijke, Zuidzande. Sluis. 

VII. De gemeenten Hulst, Axel, Bosch
kapelle, Clinge, Graauw en Langen
dam, Hengstdijk, Hoek, Hontenisse, 
Koewacht, Neuzen, Ossenisse, Over
slag, Philippine, Sas van Gent, Stop
peldijk, St. Jansteen, Westdorpe, 
Zaamslag, Zuiddorpe. Hulst. 

UTRECHT. 
I. De gemeente Utrecht, Utrecht. 

II. Het overig dee! der provincie. 
Amersfoort. 

FRIESLAND. 

I. De gemeenten Leeuwarden, 
warderadeel, Idaarderadeel, 
naldumadeel, Tietjerksteradeel. 

Leeu
Me-

Leeuu:mden. 

II. De gemeenten Dokkum, Ferwerde
radeel, Westdongeradeel, Oostdonge.• 
radeeJ; Dantumadeel, Kollumerlan· ! 
en Nieuw-Kruisland, Achtkarspelen, 
Ameland, Schiermonnikoog. 

Dolclcum. 
III. De gemeenten Smallingerland, Op

sterland, Ooststellingwerf, Westste]. 
lingwerf, Schoterland, Aengwirden, 
Utingeradeel. Schoterland. 

IV. De gemeenten Sneek, IJlst, Sloten, 
Workum, Hindeloopen, Stavoren, 
Wijmbritseradeel, Hemelumer-01-
dephaert en, Noordwolde, Gaaster
land, Lemsterland, Doniawerstal, 
Haskerland, Rauwerderhem, Hen-
naarderadeel. Sneelc. 

V. De gemeenten Franeker, Harlingen, 
Bolsward, Wonseradeel, Franekera
deel, Barradeel, 't Bildt, Baardera-
deel. Franeker. 

OVERIJSSEL. 

I. De gemeenten Zwolle, Dalfsen, 
Zwollerkerspel, Staphorst, Heino, 
Nieuwleusen. Zwolle. 

II. De gemeenten Kampen, Kamper
veen, Zalk, Wilsum, IJsselmuiden, 
Grafhorst, Steenwijk, Steenwijkerwold, 
Oldemarkt, Giethoorn, Kuinre, B!an
kenham, Blokzijl, Stad Vollenhove, 
Ambt Vollenhove, Zwartsluis, Hassett, 
Genemuiden, Wanneperveen. 

III. De gemeenten Deventer, 
veen, Wijhe_ 01st, Raalte, 
Bathmen. 

Kampen. 

Diepen
Holten, 

Deventer. 

IV. De gemeenten Stad-Ommen, Ambt
Ommen, Avereest, Stad Hardenberg, 
Ambt Hardenberg, Gramsbergen, Den 
Ham, Vriezenveen, Hellendoorn, 
Wierden, · Stad-Ommen. 

V. De gemeenten Hengelo, Borne, 
Markelo, Goor, Rijssen, Diepenheim, 
Stad Delden, Ambt Delden, Haaks-
bergen. H engelo. 

Vi. De gemeenten Almelo, Tubbergen, 
Oldenzaal, Losser, Ootmarsum, De-
nekamp, Weerselo: Almelo. 

·VII. De gemeenten Enschede, Lonneker. 
Enschede.' 

GRONINGEN. 

r. De genieente Groningen. 
Groningen. 
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II. De gemeenten Zuidhorn, Grijps
kerk, Oldehove, Ezinge, Aduard, de 
Leek, Marum, Grootegast, Oldekerk, 
Bedum, Winsum, Leens, Ulrum, 
Kloosterburen, Eenrum, Baflo, Warf
fum, Adorp, Middelstum, Kantens, 

. Usquert, Uithuizen, Hoogkerk. 
BedU1n, 

III. De gemeenten Appingedam, Delf
zijl, Biertim, 't Zandt, Loppersum, 
Ten Boer, Slochteren, Stedum, Uit
huizermeeden, Termunten, Noord-. 
dijk, Haren. Appingedam. 

IV. De gemeenten Winschoten, Mid
wolda, Nieuwwolda, Finsterwolde, 
Beerta, Nieuweschans, Zuidbroek, 
Noordbroek, Scheemda, Muntendam, 
Meeden, Bellingwolde, Hoogezand, 
Sappemeer. Winschoten, 

V. De gemeenten Wedde, Onstwedde, 
Vlagtwedde, Oude Pekela, Nieuwe 
Pekela, Veendam, Wildervank. 

Oude Pekela. 

. DRENTHE. 

I. De gemeenten Assen, Anlo, Norg, 
Roden, Peize, Eelde, Zuidlaren, Vries, 
Smilde, Rolde. Assen. 

II. De gemeenten Meppel, Havelte, 
Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, de 
Wijk, Zuidwolde, Diever, Dwingelo, 
Vledder. . Meppel. 

III. De gemeenten Hoogeveen, Beilen, 
Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen, 
Coevorden, Dalen, Schoonebeek, 
S!een. Hoogeveen. 

IV. De gemeenten Emmen, Odoorn, 
Borger, Gieten, Gasselte. Emmen. 

LIMBURG. 

I. De gemeente Maastricht. 
J)foastriclit. 

II. De gemeenten Bocholtz, Gulpen, 
l\fargraten, lYiheer, Noorbeek, Oud
Valkenburg, Schin op Geulle, Simpel
veld, Slenaken, Vaals, Valkenburg, 
Wittem, Wijlre, Mesch, Eijsden, St. 
Geertruid, Rijckholt, Gronsveld, Ca-
dier en Keer, Heer, St. Pieter, Oud
Vroenhoven, Ambij, Bemelen, Berg 
en Terblijt, Houthem. Gulpn,. 

III. De gemeenten Amstenrade, Bingel
radil, Brunssum, Jabeek, Merkelbeek. 
Nuth, Orrsbeek, Schinnen, Schinveld, 
Born, Broeksittard, Geleen, Greven
bicht, Limbricht, Munstergeleen, 
Nieuwstadt, Obbicht, Sittard, Ur
mond, Stein, Elsloo, Beek, Spaubeek, 
Geulle, Bunde, Ulestraten, Itteren, 
Borgharen, Meerssen. Sittard. 

IV. De gemeenten Eygelshoven, Heer
len, Hoensbroek, Hulsberg, Kerkrade, 
Klimmen, Nieuwenhagen, Schaes
berg, Schimmert, Ubach,over Worms, 
Voerendaal, Wijnandsrade.· Ileerlen. 

V. De gemeenten Roermond, Echt, 
Herten, Horn, Linne, Maasbracht, · 
Melick en Herkenbosch, Maasniel, 

· Montfort, St. Odilienberg, · Ohe en 
Laak, Posterholt, R.oosteren, Stevens
weert, Susteren, Swalmen Vlodrop. 

Roermond. 

VI. De gemeenten Baexem, Beegden, 
Buggenum, Grathem, Haelen, Heel, 
Heijthuizen, Hunze!, Ittervoort, 
Meijel, Nederweert, Neer, Neeritter, 
Nunhem, Rogge!, Stamproy, Thorn, 
Weert, Wessem. Weert. 

VIL De gemeenten Beesel, Belfeld, 
Holden,~ Kessel, Maasbree, Tegelen, 
Venlo. Ve1ilo. 

VIII. De gemeenten Horst, Meerlo, Seve
num, Venray, Wanssum, Bergen, 
Gennep, Mook, Ottersum, Grubben
vorst, Arcen en Velden, Broekhuizen. 

Horst. 

b. TEKST van de artikelen der Provinciale 
Wet, zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij 
het Additionneel Artikel VIII der Grondwet, 
voor zoover die artikelen verwijzen naar arti
kelen of gedeelten van artikelen der Kieswet. 

Art. 3. De leden der Staten worden gekozen 
door hen, die volgens de in artikel 7 der Kies
wet bedoelde lijst daartoe bevoegd zijn. 

8. In.afwijking van het bepaalde in artikel 
37 der Kieswet, mogen op dezelfde lijst ten 
hoogste twintig candidaten worden geplaatst. 

10. De benoemde ontvangt onverwijld 
van den voorzitter van het hoofdstembureau• 
van den kieskring waarin de lijst, waarop 
hij is gekozen, is ingeleverd, een afschrift 
van het proces-verbaal der in. artikel 91 der 
Kieswet voorgeschreven zitting van dit bureau 
en van de processen-verbaal der stemming. 

Hij ontvangt onverwijld van den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 34, eerste lid, der Kieswet, een afschrift 
van het proces-verbaal der zitting waarin de 
uitslag der verkiezing is vastgesteld en, in de 
gevallcn bedoeld in de artikelen Ila, llb, 
70c en 70d, tevens een afschrift van het proces
verbaal waaruit zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

11a. Wanneer een benoemdezijne benoeming 
niet aanneemt, wordt door het hoofdstembureau, 

41"' 
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aangewezen in artikel 34, eerste I id,der Kieswet, 
in eene zitting te ):i.ouden binnen veertien 
dagen na de ontvangst door den voorzitter 
van de in artikel 11, tweede lid, bedoelde 

0

kennisgeving of na het verstrijken van den 
daarin gestelden termijn, in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomea, 
benoemd verklaard de c;i.ndidaat, die voorkomt 
op de lijst waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen en die, naar de 
volgorde, vastgesteld - overeenkomstig artikel 
104 der Kieswet, voor benoeming in aanmerking 
komt. Daarbij wordt buiten rekening gelaten 
de naam van den candidaat, die is overleden, 
of die reeds lid der Staten is. 

Artikel 42, tweede lid, en artikel 129, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

11b. Onverminderd het bepaa]de in het 
vorige artikel en in artikel 70d, doen de Gede
puteerde Staten, wanneer buiten periodieke 
aftreding eene plaats in de Staten openvalt, 
binnen veertien dagen nadat dit te hunner 
kennis is gekomen, hiervan mededeeling aan 
den voorzitter van het hoofdstembureau 
aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kies
wet. 

Binnen veertien dagen na de ontvangst 
van deze mededeeling wordt in eene zitting 
van het hoofdstembureau ter vervulling van 
de plaats benoemd verklaard de candidaat, 
die voorkomt op de lijst, waarop het uitvallend 
lid is gekozen, en die, naar de volgorde vastge
steld overeenkomstig artikel 104 der Kieswet, 
voor benoeming in aanmerking komt. 

Artikel Ila, eerste lid, laatste zin, dezer 
wet en de artikelen 42, tweede lid, en 129, 
derde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

De voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet, 
brengt de benoeming ter kennis van den voor
zitter van het hoofdstembureau van den kies
kring in ,velken de in het tweede lid genoemde 
lij st is ingeleverd. 

70a. Het onderzoek der geloofsbrieven 
strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten van candidaten en van de verbinding 
van lijsten, zooals zij door het hoofdstemburea u, 
aangewezen in artikel 34, .eerste lid, der Kieswet, 
zijn openbaar gemaakt. · 

70c. Indien de vergadering besluit tot niet 
toelating van een of meer leden, wegens de 
onjuistheid van de vaststelling van den nit
slag der verkiezing door het hoofdstembureau, 
aange wezen in artikel 34,eerste lid, der Kieswet, 
atelt dit bureau, in eene zitting te houden binnen 
_veertien dagen na de ontvangat door den voor-

zitter van de kennisgeving. in artikel _70g 
bedoeld, den uitslag, voor zoover nmidig, 
opnieuw vast, met inachtneining van de bee 
slissing der vergadering. · . · ' 

Artikel 42,. tweede lid, en artikel 129, ·derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

70d. Indien de vergadering besluit tot niet 
toelating van een benoemde, op grond ·dat hij 
niet voldoet aan de vereischten voor het lid
maatschap, of op grond van artikel 20, wordt 
door het hoofdstembureau, aangewezen in 
artikel 34, eerste I id; der Kieswet, in eene 
zitting te houden binnen veertien dagen na de 
ontvangst door den voorzitter van de kennis
gev:ing in artikel 70g bedoeld, in plaats van den 
niet toegelatene benoemd verklaard de candi
daat, die voorkomt op de lijst waarop de niet 
toegelatene is gekozen, en die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 104 der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt. 
· Artikel Ila, eerste lid, laatste zin, ·dezer wet 
en de artikelen 42, tweede lid, en 129, derde 
en vierde lid, der Kieswet zijn van toepassing. 

70e. Indien, in de gevallen voorzien in de 
artikelen Ila, llb en 70d, geen candidaat ineer 
voorkomt op de lijst waarop degene is gekozen 
wiens plaats moet worden vervuld, en deze 
lijst met eene andere lijst tot eene groep is 
verbonden, wordt de op deze laatste - lijst 
voorkomende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig artikel 104 der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
benoemd verklaard. 

Is de 'Iijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 101, tweede lid, cJer Kieswet, beslist 
aan welke van de verbonden lijsten de plaats 
zal · worden toegekend. De op deze lijst 
voorkomende· candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld _overeenkomstig artikel 104 der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
wordt benoemd verk!aard. 

Artikel Ila, eerste lid, laatste zin, is van 
toepassing. 

70g. Van de besluiten der Staten bedoeld 
in de artikelen 70c en 70d geeft de griffier der 
Staten onverwijld kennis aan den voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in arti
kel 34, eerste lid, der Kieswet. 

183. Op Onzen last wordt de tekst van de 
artikelen der Provinciale wet, -die verwijzen 
naar artikelen of gedeelten van artikelen der 
Kieswet, in overeenstemming gebracht, voor 
zooveel die verwijzingen betreft, met den inge
volge art. 161 der Kieswet bekend te maken 
tekst dier wet, en in het Staatsblad geplaatst. 
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De wet van 5 November 1852, Staatsblad 
n°:· 197, gewijzigd bij de wet van 28 April 
1897, Staatsblad n°. 111, houdende regeling 
van de verdeeling der provincien in kiesdistric
ten, enz., wordt ingetrokken-

c., TEKST van-de artike!en der Gemeentewet, 
zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij het 
Additionneel Artikel IX der Grondwet, voor 
zoover die artikelen verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet. 

Art. 5. De leden van den raad worden ge-
kozeri• door hen, die volgens de in artikel 7 der 
Kieswet bedoelde lijst tot het kiezen van leden 
van den raad bevoegd zijn. 

10. In afwijking van het bepaalde in artikel 
35 der Kieswet, wordt in gemeenten, waarin 
het aantal kiezers voor den gemeenteraad 
volgens de kiezerslijst minder dan 1250 bedraagt, 
de onderteekening vereischt van ten minste 1/ 50 
gedeelte van het aantal dier kiezers. 

Is het aantal dier kiezers minder dan 150, 
dan· wordt de onderteekening van ten minste 
d ri e ki ezers vereisch t. 

10a. In afwijking van het bepaalde in artikel 
37 der Kieswet, mogen op eene lijst ten hoogste 
vijf candidaten meer worden geplaatst dan het 
aantal te vervullen plaatsen bedraagt. Indien 
de gemeente in kieskringen is verdeeld, mogen 
op elke lijst ten hoogste vijf candidaten meer 
worden gep!aatst dan· een derde gedeelte van 
het aantal te vervullen · p!aatsen bedraagt. 

10b. Indien op de lijsten evenveel candidaten 
voorkomen a!s plaatsen te vervullen zijn, 
verklaart het hoofdstembureau, aangewezen 
in artikel 34, tweede lid der Kieswet, al!e 
candidaten benoemd, zoodra de termijn van 
beroep tegen de bes'issing van ctit bureau 
over de ge1digheid der lijsten en over de hand
having van de daarop voorkomende candidaten 
is verstreken, of, in geval van beroep, zoodra 
de beslissing van Gedeputeerde Staten aan het 
bureau is medegedeeld. 

Is slechts eene lijst ingeleverd en komcn daar
op meer candidaten voor dan plaatsen te vervul
len zijn, dan verk!aart het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
Kieswet, _zoodra de in het eerste lid bedoelde 
termijn is verstreken, of de daar . bedoelde 
beslissing aan dit bureau is medegedeeld, 
zoovele van de candiC:aten benoemd, in de 
volgorde waarin zij op de lijst voorkomen, 
als plaatsen te vervullen zijn. 

Het hoo:fdstembureau, aangewezen in artikel 
34, 'tweede lid, der Kieswet, maakt van een en 

antler onmiddellijk proces-verbaal op, dat ter, 
secretarie der gemeente voor een ieder ter 
inzage wordt nedergelegd, in afschrift wordt 
aangeplakt en tegen betaling der kosten ver-
krijgbaar geste]d_ · 

10c. Indien geene lijsten van candidaten 
zijn ingeleverd, of op de ingeleverde lij sten 
niet zoovele candidaten voorkomen a]s plaat- · 
sen te vervullen zijn, verk)aart .de voorzitter 
van het hoofdstembureau, aangewezen in artikel 
34, tweede lid, der Kieswet, zoodra de tijd, 
bepaald in artikel 35, eerste lid, der. Kieswet, 
is verstreken, dat niemand is benoemd. 

De voorzitter maakt hiervan onmiddellijk 
proces-verbaa] op, dat ter secretarie van de 
gemeente voor een ieder ter inzage wordt 
nedergelegd, in afschrift wordt aangeplakt en 
tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. 

Binnen veertien dagen na de dagteekening 
van het procesverbaal heeft, op den door 
Burgemeester en W ethouders te bepalen, aan 
Gedeputeerde Staten mede te deelen, dag, 
opnieuw de candidaatstelling plaats. 

10d. Indien, tengevolge van het ongeldig 
verklaren van lijsten, of het daarvan schrappen 
van candidaten, geen geldige lijst overblijft, 
of op de geldige lijsten te zamen minder candi
daten voorkomen dan p!aatsen te vervullen 
zijn, verklaart het hoofdstembureau, aangewe
zen in artikel 34, tweede lid, der Kieswet, 
zoodra de termijn vermeld in artikel lOb; 
eerste lid, is verstreken, of de daar bedoelde be
slissing van Gedeputeerde Staten-aan di t bureau 
is medegedeeld, dat niemand is benoemd. 

Artikel l0b, derde lid, en artikel 10c, Jaatste 
lid, zijn van toepassing. 

12. Betreft het de verkiezing van leden 
van den raad van eene gemeente die in kies
kringen is verdeeld, dan ontvangt de benoemde 
onverwijld van den voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in art. 34, tweede lid, 
der Kieswet, een afschrift van het proces
verbaa] der zitting, waarin de uitslag der 
verkiezing is vastgesteld en, in de gevallen 
bedoeld in de artikelen 16a, 18a, 38a en 38b, 
tevens een afschrift van het proces-verbaa] 
waaruit zijne benoeming blijkt. 

In geval van stemming ontvangt hij_ tevens . 
onverwijld van den voorzitter van het hoofd
stembureau van den kieskring waarin de lijst, 
waarop hij is .gekozen, is ingeleverd, een af. 
sc.hrift van het proces-verbaa) der in artikel 91 
der Kieswet voorgeschreven zittirg ran dat 
bureau en van de processen-verbaal der stem .. 
ming. 

Betreft het de verkiezing van leden van den 
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raad van eene gemeente, die niet in kieskringen 
is verdeeld, dan ontvangt de benoemde onver
wijld van den voorzitter van het hoofdstem
bureau een afschrift van het proces-verbaal 
der zitting, waarin de uitslag der verkiezing 
is vastgesteld, en, in geval van stemming, 
afschriften van de daarvan opgemaakte pro

· cessen-verba9.I; in de gevallen bedoeld in de 
artikelen 16a, 18a, 38a en 38b, ontvangt hij 
tevens een afschrift. van het proces-verbaa] 
der zitting van het hoofdstembure!l.u waaru_it 
zijne benoeming blijkt. 

De afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

16a. Wanneer een benoemde zijne benoe
ming niet aanneemt, wordt door het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid, der Kieswet, in eene zitting, te houden 
binnen veertien dagen · na de ontvangst door 
Burgemeester en W ethouders van de in artikel 
13 beaoelde kennisgeving of na het verstrijken 
van dell in dit artikel gestelden termijn van 
vier weken, in plaats van hem, die de benoe
ming niet heeft aangenomen, benoemd verklaard 
de oandidaat, die voorkomt op de Iijst waarop 
hij, die de benoeming niet heeft aangenomen, 
is gekozen, en die voor benoeming in aanmerking 
komt, hetzij naar de volgorde vastgesteld over
eenkomstig artikel 104 der Kieswet, hetzij 
in het geval voorzien in artikel 10b, tweede 
lid, naar de volgorde der oandidaten op de lijst. 
Daarbij wordt buiten rekening gelaten de 
naam van den oandidaat, die is overleden, of 
die reeds lid van den raad is. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 79, eerste en tweede lid, 80 en 
· . 92, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 

toepassing. 
18a. Onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 16a en 38b, wordt, wanneer buiten 
periodieke aftreding eene plaats in den raad 
openvalt, behoudens het bepaalde in de arti
kelen 25, laatste lid en 26, vijfde lid, binnen 
veertien dagen nadat dit ter kennis is gekomen 
van den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel .34, tweede lid, der Kies
wet, in eene zitting van dit bureau ter vervul
ling van de plaats benoemd verklaard de 
oandidaat, die voorkomt op de lijst, waarop 
het uitvallend lid is gekozen, en die voor benoe
ming in aanmerking komt, hetzij naar de 
volgorde vastgesteld overeenkomstig artikel 
104 der Kieswet, hetzij, in het geval voorzien 
in artikel 10b, tweede lid, naar de volgorde der 
oandidaten op de lijst. 

Dag en uur van de zitting warden vooraf 
bekend gemaakt. 

Artikel 16a, eerste lid, !aatste zin, dezer wet 
en de artikelen 79, eerste en tweede· Iid, 80 
en 92, derde en vierde lid, der Kieswet zijn 
van toepassing. 

25. Een lid van den raad, een der in artikel 
19 vermelde vereisohten verliezende, of eene 
derin artikel 23 uitgesloten betrekkingen aanne
mende, houdt op lid te zijn. Hij geeft hiervan 
kennis aan den raad, met vermelding der reden. 

Indien de in de eerste zinsnede bedoelde 
kennisgeving niet is gedaan, en Burgemeester 
en Wethouders evenwel van oordeel zijn dat 
een der aldaar ·omsohreven gevallen zioh 
voordoet, waarsohuwen zij den belanghebbende. 

Het staat dezen vrij, de zaak binnen acht 
dagen daarna aan den raad te onderwerpen. 
Op 's raads beslissing zijn dan de artikelen 
33--,37 van toepassing. 

De voorziening, overeenkomstig artikel 18a, 
in de opengevallen p!aats geschiedt binnen 
veertien dagen lladat de termijn gesteld in 
het vorig lid is verstreken, of, is de. zaak aan 
den raad onderworpen, binnen eene maand 
nadat de einduitspraak ter kennis is gekomen 
van den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
Kieswet. · 

26. Die met art. 24 in strijd handelt, wordt 
in zijne betrekking geschorst door den Raad. 

Deze onderwerpt het geval onmiddellijk 
aan Gedeputeerde Staten, die den geschorste 
oproepen om. zijne verdediging te hooren, en 
hem, zoo zij hem schuldig bevinden, van zijn 
lidmaatschap vervallen verklaren. 

Gedeputeerde Staten kunnen ambtshalve 
het raadslid, dat met art. 24 in strijd handelt, 
na het in zijn belang te hebben gehoord, van 
zijn lidmaatschap vervallen verklaren. 

De belanghebbende kan, gedurende veertien 
dagen, te rekenen van den dag, waarop hem de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten is mede
gedeeld, hiervan bij Ons ·in beroep komen. 
Daarbij geldt de bepaling van art. 37. 

De voorziening overeenkomstig artikel 18a, 
in de plaats van hem die van het lidmaatschap 
is vervallen verklaard, geschiedt binnen eene 
maand nadat de einduitspraak ter kennis is 
gekomen .van den voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid, der Kieswet. 

De van zijn Jidmaatschap vervallen ver
klaarde is, gedure_nde twee jaren, te rekenen 
van den· dag der einduitspraak, niet tot lid 
van den Raad verkiesbaar. 
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. 31. De raad onderzoekt de geloofsbrieveri 
der uieuw inkomende leden en beslist de ge
schillen, welke aangaande die geloofsbrieven, 
of de verkiezing zelve oprijzen. 

. Het onderzoek der geloofsbrieven strekt 
zich niet uit tot de geldigheid van de lijsten 
van candidaten en van de verbinding van lijs
ten, zooals zij door het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der Kies
wet, zijn openbaar gemaakt. 

De ra_ad gaat niet over tot het onderzoek 
van de geloofsbrieven, ingezonden door de 
na periodieke aftreding nieuw inkomende leden, 
dan nadat zijn ingekomen de geloofsbrieven 
van al deze leden, of verstreken is de termijn 
gesteld in artikel 17, tweede lid. Hij beslist 
over de toelating niet dan nadat alle inge
zonden geloofsbrieven zijn onderzocht. 

Van elke genomen beslissing wordt terstond 
kennis gegeven aan Gedeputeerde Staten 
en aan den benoemde. 

De niet toegelatene wordt met de redenen 
van 's raads beslissing bekend gemaakt. 

38a. Indien een of meer leden niet worden 
toegelaten, wegens de onjuistheid van de 
vaststelling door het hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 34, tweede lid, der Kieswet, 
van den uitslag der verkiezing, stelt dit bureau 
in eene zitting te houden binnen eene maand 
nadat de einduitspraak ter kennis van den 
voorzitter is gekomen, den uitslag, voor zoover 
noodig, opnieuw vast, met inachtneming van 
die uitspraak. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

De artikelen 79, eerste en tweede lid, 80 en 
92, derde en vierde lid, der Kieswet zijn van 
toepassing. 

38b. Indien een benoemde niet wordt 
toegelaten, op grond dat hij niet voldoet aan 
de vereischten voor het lidmaatschap of op 
grond van artikel 22, wordt door het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, .tweede 
lid, der Kieswet, in eene zitting, te houden 
binnen eene maand nadat de einduitspraak 
ter kennis van den voorzitter is gekomen, in 
de plaats van den niet-toegelatene benoemd 
verklaard de candidaat, die voorkomt op de 
lijst, waarop de niet-toegelatene is gekozen 
en die voor benoeming in aanmerking komt, 
hetzij naar de volgorde vastgesteld overeen
komstig artikel 104 der Kieswet, hetzij, in het 
geval voorzien in artikel 10b, tweede lid; 
naar de volgorde der candidaten op de lijst. 

Dag en uur van de zitting worden vooraf 
bekend gemaakt. 

Aitikel 16a, eerste lid, laatste zin,.,dezer 
wet en de artikelen 79, eerste en -tweede •lid, 
80 en 92, derde en vierde lid, der Kieswet 
zijn van toepassing . 

38c. Indien, in de gevallen voorzien in de 
artikelen 16a, 18a en 38b, geen candidaat 
meer voorkomt op de lijst, waarop degene 
is gekozen wiens plaats moet worden vervuld, 
en deze lij st met eene and ere lij st tot eene 
groep is verbonden, wordt de op deze laatste 
lijst voorkomende candidaat, die, naar de volg
orde vastgesteld overeenkomstig artikel 104 
der Kieswet, voor benoeming in aanmerking 
komt, benoemd verklaard. · 

Is de lijst verbonden met meer dan eene 
andere lijst, dan wordt, door toepassing van 
artikel 101, tweede lid, der Kieswet, beslist, 
aan welke van de verbonden lijsten de plaats 
zal worden toegekend. De op deze lijst 
voorkomende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeerikomstig artikel 104 der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerking komt, 
wordt benoemd verklaard. 

Artikel 16a, eerste lid, laatste zin, is van 
toe passing. 

294. Deze wet verbindt met den dag harer 
afkondiging. 

Op Onzen last word t de tekst van de artikelen 
der Gemeentewet, die verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet, in over
eenstemming gebracht, voor zooveel die 
verwijzingen betreft, met den ingevolge art. 
161 der Kieswet bekend te maken tekst dier 
wet, en in het Staatsblad geplaatst. 

J3ehoort bij Koiiinklijk besluit van 15 De
cember 1917 (Staatsblad n°. 694). 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Jl1inister van Binnenlandsche Zaken, 
,CORT V. D. LINDEN. 

15 December 1917. .BESLUIT, houdende ver
mindering van den accijns van gedistilleerd 
uitgeslagen door branders, distillateurs en 
handelaars. S. 695. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 28 November 1917, n°.· 162, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 91, § 4, laatste lid, der wet 
van· 20 J uni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals 
dit wordt gelezen ingevolge de wet van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 528) ; 

Den Raad van State gehoord .(advies van 
11 Deceµ:;be~ 1917, n°. 40); · , · 

;Gelet op het na,d~r rfl])port van Onien voor-: 
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noemden Minister van 14 December 1917, 
n°. 93, Accijnzen ; .. 

Habben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De accijns van het door branders, 

distillateurs en handelaars uitge_slagen gedistil• 
leerd, bedoeld bij § 4 van artikel 91 der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals 
<lit artikel wordt gelezen ingevolge de wet 
van 31 December 1915 (Staatsblad n°. 528), 
wordt verminderd met een ten honderd voor 
renteverlies en gevaar van onverhaalbaarheid. 

2. De vermindering volgens het vorig ar
tikel wordt toegepast op den accijns •van het 
gedistilleerd dat na 1 Januari 1916 is of wordt 
uitgeslagen. 

Onze Minister voornoemd 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 December 1917. 
WlLHl!]LMINA. 

De Minister van Financilin, TREUB. 

(Uit_qeg. 29 Dec. -1917.) 

15 December 1917. BESLUIT, houdende vrij
stelling van zegelrecht. S. 696. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 8 November 1917, n°. 110, 
Afdeeling Zegel ; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den Raad van State gehoorci (advies van 

den 4 December 1917, n°. 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 12 December 1917, 
n°. 109, Afdeeling Zegel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor 

de niet aan evenredig zegelrecht onderworpen 
hierna genoemde stukken : 

1°. de stukken, van de zijde van hem, die 
toegelaten is om kosteloos te procedeeren in 
het geding opgemaakt ; 
, 2°. de bewijzen van door instellingen of 
commissien, welke zich daartoe hebben ge
vormd, aan behoeftigen verstrekten onderstand 
of schadeloosstelling, alsmede de bewijzen van 
ontvangst voor bijdragen, aan die in~tellin'!en 
of commissien tot dat doe! verstrekt; 

30, · de stukken, door spaarbanken gevorderd 
ter zake van inleg in de spaarbank of terug
betaling der inlagen aan de inleggers, alsmede 
de niet verhandelbare renteboekjes, waarbij 
een inlegger ats dee .gerechtigde wordt arkend 
in aan de spaarbank toekomonde effecten of 

inschrijvingen op een Grootboek, waarv·an de 
vervallen re_nte wordt bijgeschreven op het 
ten name van den inlegger. staande ~paarbank
boekje; 

4°. de onderhandsche _akten van schuld
bekentenis en van borgtocht, alsmede de kwi
tanties wegens teruggave, betreffende voor
schotten van ten hoogste vi!)f honderd gulden, 
verstrekt door eene vereeniging of instelling, 
die blijkens hare statuten of reglementen zich 
ten doel stelt on- of minvermogenden door 
het verstrekken van geldelljke voorschotten 
bij te staan, mits op de stukken melding worde 
gemaakt van de resolutie van Onzen Minister 
van Financien, waarbij deze verklaart, _dat aan 
de volgende voorwaarden is voldaan : 

a. dat een door het bestuur der vereeniging 
of instelling gewaarmerkt exemplaar van hare 
statuten of reglementen aan Onzen Minister 
van Financien is toegezonden ; 

b. dat aan de deelnemers in het kapitaal 
der vereeniging· of in_stelling of aan h un erfge
namen of rechtverkrijgenden niet meer dan 
ten hoogste vijf ten honderd van het bed rag der 
deelneming wegens rentegemis, wordt vergoed; 

c. dat de vereeniging of instelling zich jegens 
Onzen Minister van Financien schriftelijk heeft 
verbonden, hem van alle in hare statuten of 
reglementen aangebrachte wijzigingen binnen 
eene maand nad11t deze tot stand zijn gekomen, 
in kennis te stellen, door overlegging van een 
door het bestuur gewaarmerkt exemplaar 
daarvan. 

lndien het bestuur van eene vereeniging of 
instelling handelt in strijd met de voorwaarde 
onder b vermeld, vervalt de vrijstelling. Zij 
vervalt eveneens, indien niet binnen den termijn 
onder c gesteld van de in de statuten of 
reglementen aangebrachte wijzigingen aan On
zen Minister van Financien is kennis gegeven. 
doch herleeft, zoodra die kennisgeving alsnog 
heeft plaats gehad. 

Indian aan Onzer, Minister van Financien 
blijkt, dat voor eene vereeniging of instelling 
eene vroeger bestaande vrijstelling vervallen 
is, maakt hij zull,s openbaar door middel van 
eene mededeeling in de Staafscourant. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit bcsluit, dat in het Staatsblad 
z~,l worden gepl:.w.tst en waarvan afschrift ,znl 
,v'urd.en gezonden aan den Raad van State !Jn 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg_. 4 Jan. 1918.) 
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·15 December 1917. WET, tot verlenging van 
·den duur van den dienstplicht bij den 
landstorm. S. 697. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging-genomen hebben, _ 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den ter
mijn, gesteld bij art. 1 der wet van 23 Mei 
1917 (Btaatsblad n°. 413); 

Zoo is bet, dat Wij, den raad van State enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 23 Mei 1917 

(Staatsblad n°. 413) wordt voor ,.31 December 
1917" gelezen: ,,31 ,Juli 1918". 

2. Deze wet treedt in werking met iug·aug 
van 31 December 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Decem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo_q, DE JoNGE. 
De Minister van Marine, J. J. RAMB0NNET. 
De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uifgeg. 19 Dec. -1917.) · 

15 December 1917. WET, tot het !anger in dienst 
houden van dienstplichtigen bij de land
weer. t:>. 698. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
.heden verlenging noodig maken van den ter
mijn, gesteld bij art. 1 der wet van 31 December 
1914 (Staatsblad n°. 650), gewijzigd bij dewetten 
van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), 29 Juli 
1915 (Staatsb/ad n°. 343), 31 December 1915 
(Staatsblad n°. 563), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 349), 30 December 1916 (Staatsbladn°. 562) 
en 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 408); 

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 dewetten 
van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), 29 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 343), 31 December 1_915 
(Staatsblad n°. 563), 29 Juli 1916 (Staatsblad 
no. 349), 30 December 1916 (Staatsblad n°. 562) 
en 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 408), wordt voor 
,,31 December 1917" gelezen: ,,31 Juli 1918". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
n,n 31 December 1017. 

Lasten en bevelen, enz. 
. Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De- -
cember 1917. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, DE JoNGE. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1917.) 

15 December 1917. WET, tot het langerin dienst 
houden van ingelijfden bij de militie. 
s. 6\J\'. 

WIJ WILHJj}LMIN A, .ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging geuomen hebben, 

dat de heerscihende buitengewone omstandig
heden verle_nging noodig maken van den ter
mijn, gesteld in art. l der wet van 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 359), gewijzigd bij de wetten van 
30 December 1916 (Staatsblad n°. 563) en 
23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 409); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 · der wet van 29 Juli 1916 

(Staatsblad n°. 359), gewijzigd bij de wetten van 
30 December 1916 (Staatsblad n°. 563) en 23 Mei 
1917 (Staatsclad n°. 409), wordt voor ,,31 De: 
qember 1917" gelezen: ,,31 Juli ·1918". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 December 1917. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1917. 
WILHELMINA. 

De 111.inister van Oorlog, DE JoNGE. 
De 1l![inister van Marine, J J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1917.) 

15 December 1917. WF.T, tot regaling van het 
hooger landbouw- en hooger veeartsenij
kundig onderwijs, :-'. 700. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... aoen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens art. XXV der Wet van 22 Mei 1905 
(Staatsblad n°. 141) het van Rijkswege te geven 
hooger landbouwonderwijs moet worden ge
regeld bij de wet en dat herziening van de 
wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99), ge· 
wijzigdbij dewet van 3 Februaril902(Staatsbiad 
n°. 14) noodzakelijk en regaling van het veeart
senijkundig onderwijs op den voet van hooger 
onderwijs een eisch des tijds is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v~n State, enz. 

TITEL J. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Hooger landbouwonderwijs en hoo
ger veeartsenijkundig onderwijs omvatten de, 
vorming en voorbereidiug tot zelfstan_digE> 
beoefening der landbouw- en der veeartsenij
kundige wetenschappen en tot het beldeeden 
van maatscha.ppelijke betrek)dngen, waarvoor 
opleiding in die wetenschappen vereischt wordt . 

2 .. Voor zooverre niet uitdrukkelijk anders is 
aaugegeven, geldt alles-wat in deze wet wordt 
geregeld gelijkelijk voor de beide hoogeschoien 
in artikel 4 genoemd. 
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3. Waar in deze wet wordt gesproken. van 
Onzen Minister, wordt bedoeld de Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast. 

TITEL II 
Van de hooge scholen. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene Bepalingen. 

4. Behalve waar zulks noodig geacht wordt 
aan ·Rijksuniversiteiten, wordt van Rijkswege 
hooger landbouwonderwijs gegeven aan eene 
landbouwhoogeschool en hooger veeartsenij
kundig onderwijs aan eene veeartsenijkundige 
hoogeschooL 

5. De Rijks hoogere land-, tuin- en bosch
bouwschool te Wageningen wordt de landbouw
hoogeschool en de Rijksveeartsenijschool te 
Utrecht wordt de veeartsenijkundige hooge
school. 

6. Voor zooverre niet door deze wet bepaald, 
worden bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld : 

a. de inwendige inrichting der hoogeschool; 
b. de werkkring van het college van cura

toren; 
c. de voorwaarden voor het verleenen van 

den doctorstitel, de promotien, de wijze van 
afnemen, de omvang en de duur der examens, 
de tijdstippen waarop zij worden gehouden en 
al wat verder daarop -betrekking heeft. 

HOOFDSTUK II. 

Van het onderwijs. 

7. 1. Aan de landbouwhoogeschool wordt 
'Van Rijkswege onderwijs gegeven in: 

a. de wiskunde en werktuigkunde; 
b. de natuurkunde en meteorologie; 
c. de scheikunde ; 
d. de delfstof- en aardkunde; 
e. de plantkunde; 
f. de dierkunde; 
g. de microbiologie; 
h. de rechts- en staatswetenschap; 
i. de wetenschap van akker- en weidebouw ; 
/c. de veeteeltwetenschap; _ 
l. de leer der zuivelbereiding ; 
rn. de tuinbouwwetenschap ; 
n. de boschbouwwetenschap; 
o. de plantenziektenkunde ; 
p. de gezondheids- en ziekteleer der huis-

dieren; 
q. de technologie; 
r. de cultuurtechniek; 
s. de land- en boschbouwarchitectuur; 
t. het landmeten en waterpassen ; 

u. de tuinarchitectuur ; · 
v. de leer en de geschiedenis van het land-, 

tuin- en boschbciuwbedrijf ; 
w. de handelswetenschap ; 
x. de kennis der Indische landen en vol

keren; 
ij. de belangrijkste Indische talen ; 
z • . de beschavingsgeschiedenis; 

aa. de paedagogiek en methodiek van het 
landbouwonderwijs; 

bb. de gezondheidsleer van den mensch en 
de verbandleer; 

cc. het handteekenen. 
Het onderwijs omvat zoowel de studie der 

landbouwwetenschap voor de gematigde lucht
streek als die voor de tropen. 

2. Door Ons wordt bepaald, curatoren en 
den senaat gehoord, hoe de vakken, boven
genoemd, worden onderverdeeld of samen
gevoegd en door welke docenten zij worden 
onderwezen, :iulks in verband met den ont
wikkelingsgang der verschillende wetenschappen 
en met de eischen aan het onderwijs gesteld. 

3. Het theoretisch onderwijs wordt aan
gevuld door practische oefeningen op de ter
reinen en in de laboratoria en stallen der land
bouwhoogeschool, zoomede door excursien en 
door oefeningen in de seminaria der hoog
leeraren. 

8. I. Aan de veeartsenijkundige hooge-
school wordt van Rijkswege onderwijs gegeven 
in: 

a. de natuurkunde ; 
b. de scheikunde ; 
c. de dierkunde en de embryologie; 
d. de plantkunde ; 
e. de microbiologie; 
f. de ontlee~nde der huisdieren; 
g. de weefselleer en de ])hysiologie der huis

dieren; 
h. de ziektekundige ontleedkunde en ziekte-

kundige weefselleer der huisdieren; 
i. de ziektekunde der huisdieren ; 
k. de geneeskunde der huisdieren ; 
Z. de heelkunde der huisdieren; 

m. de verloskunde der huisdieren; 
n. de gezondheidsleer der huisdieren; 
o. de kennis der geneesmiddelen, de ge-

neesmiddel- en vergiftleer ; 
p. de artsenijbereidkunde; 
q. de· veeteeltwetenschap; 
r. de kennis der menschelijke voedings

middelen van dierlijken oorsprong; 
s. de Staatsbemoeiing op veeartsenijkundig 

gebied en de gerechtelijke veeartsenij
kunde; 
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t. de geschiedenis der veeartsenijkunde; 
u. de landhuishoudkunde. 

1 

Het onderwijs omvat zoowel de studie der 
veeartsenijkundige wetenschap voor de ge
matigde luchtstreek als die voor de tropen. 

2. Door Ons wordt bepaald, curatoren en 
den senaat gehoord, hoe de vakken, boven
genoemd, worden onderverdeeld of samen
gevoegd en door welke docenten zij worden 
onderwezen, zulks in ·verband met den ont
wikkelingsgang der verschillende we tense happen 
en met de eischen aan het onderwijs gesteld. 

3. Het theoretisch onderwijs wordt aan
gevuld door practische oefeningen in de labora
toria, klinieken en stallen en door de buiten
praktijk der veeartsenijkundige hoogeschool, 
zoomede door excursien en door oefoningen 
in de seminaria der hoogleeraren. 

9. Wanneer Wij het noodig oordeelen, kan 
van R_ijkswege onderwijs worden gegeven in 
vakken niet vermeld in de artikelen 7 en 8. · 

HOOFDSTUK III. 

Van de hulpmiddelen voor het onderwijs, 
de prijsvragen en de beurzen. 

10. 1. Ten behoeve van de huisvesting en 
de verzorging van het onderwijs en het weten
schappelijk onderzoek worden jaarlijks de 
vereischte gelden van Rijkswege beschikbaar 
gesteld. 

2. Het beheer en het gebruik der verzame
lingen, hulpmiddelen, inrichtingen en terreinen 
worden door Ons, curatoren gehoord, geregeld. 

H. 1. Telken jare kunnen door den senaat 
eene of meer prijsvragen warden uitgeschreven, 
het aantal te bepalen door Onzen Minister, 
curatoren gehoord. 

2. Voor het meest voldoende antwoord van 
een der studeerenden aan eene Nederlandsche 
instelling voor hooger onderwijs, dat de senaat 
of eene commissie uit zijn midden der bekroning 
waardig keurt, wordt een gouden eerepenning 
toegekend . 

. 12. Telken jare wordt voor elke der beide 
hoogescholen een bedrag van ten hoogste f 3000 
van Rijkswege oeschikbaar gesteld, ten einde 
daaruit, op voordracht van curatoren, aan 
studeerenden gelden voor het ondernemeri van 
eene buitenlandsche studiereis te verstrekken 
en een bedrag van ten hoogste f 2400, om, voor 
zooveel noodig, aan onvermogende studenten 
Yan buitengewonen aanleg beurzen, ten be
drage van niet meer dan f 800 per jaar, toe te 
kennen. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de docenten, de ainbtenaren en de beambten. 

13. 1. De docenten der hoogeschool be
staan uit gewone hoogleeraren, buitengewone 
hoogleeraren, lectoren en privaat-docenten. 

2. Waar in de artikelen 14, 15, 18, 19 en 
20 van hoogleeraren gesproken wordt, zijn 
hieronder buitengewone hoogleeraren niet be
grepen. 

14. 1. De hoogleer'l,ren worden· door Ons 
benoemd en ontslagen. 

2. Voor elke te vervullen plaats wordt door 
curatoren eene met redenen omkleede aan
bevelingslijst aan Onzen Minister aangeboden. 

3. Bij deze aanbevelingslijst wordt het 
advies van den senaat overgelegd. 

4. Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord ; deze 
geven deswege, den belanghebbende gehoord 
of opgeroepen, hun advies. 

5. ·Eervol ontslagen hoogleeraren behouden 
den titel van hoogleeraar. 

15. De hoogleeraren genieten eene jaarwedde 
uit 's Rijks kas, waarvan het bedrag door Ons 
is vast te stellen. 

16. Elk hoogleeraar en lector wordt be
noemd tot het geven van onderwijs in bepaalde 
vakken in zijne aanstelling genoemd ; wijziging 
kan daarin alleen met zijn goedvinden worden 
aangebracht. 

17. 1. Het staat iederen hoogleeraar vrij, 
met goedkeuring van curatoren, den senaat 
gehoord, behalve de hem opgedragen lessen 
nog andere te geven. 

2. De besluiten van curatoren tot het ver
leenen of weigeren dier goedkeuring worden 
aan Onzen Minister medegedeeld . en kunnen 
door Ons vernietigd worden. 

3. Aari de hoogleeraren kan met Onze goed
keuring, curatoren gehoord, worden toegestaan 
de hun opgedragen vakken van onderwijs met 
elkander te verwiss~len. 

18. 1. De hoogleeraren bekleeden geene 
ambten of bedieningen dan met Onze toestem
ming ; de lectoren. behoeven daartoe de toe
stemming van Onzen :Minister. 

2 Hoogleeraren, het lidmaatschap van eene 
der beide' Kamers der Staten-Generaal aan
vaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit en genieten 
de helft hunner jaarwedde als verlof-tractement. 

19. 1. De hoogleeraren en lectoren der 
landbouwhoogeschool mogen het land-, tuin
of boschbouwbedrijf of de gewone veeartsenij
kundige practijk niet uitoefenen. 
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2. Voor het optreden als technisch·adviseur 
en het ontwerpen of uitvoeren van of toezicht 

- houden over werken wordt voor de hoog
lee_raren en lectoren der landbouwhoogeschool 
de vergunning -van Onzen Minister vereischt. 

3. Behoudens kostelooze behandeling van 
patienten ten behoeve van -het onderwij s mogen 
de hoogleeraren en lectoren der veeartsenij, 
kundige ho_ogeschool geene gewone praktijk 
uitoefenen. 

-4. De hoogleeraren en lectoren der land
bouwhoogeschool zijn verplicht hunne vaste 
woonplaats te hebben binnen de gemeente 
W ageningen, tenzij zij van · Onzen Minister 
vergunning hebben erlangd om in eene aan
grenzende gemeente te wonen. 

20. 1. Met het einde van het studiejaar, 
waarin een hoogleeraar den ouderdom van 
zeventig jaren bereikt, wordt hem ontslag 
verleend. 

2. Op voorstel van den senaat kan aan den 
hoogleeraar, wien op grand van het eerste lid 
van dit -artikel ontslag is verleend, door cura
toren warden toegestaan lessen te blijven geven 
in aan te wijzen vakken. Deze warden op de 
gewone wijze aangekondigd. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 7 
en 8 tellen deze lessen niet mede. 

21. 1. De buitengewone hoogleeraren en 
lectoren warden door Ons, curatoren en den 
senaat gehoord, benoemd. 

2. Zij genieten eene jaarwedde uit 's Rijks 
kas, waarvan het bedrag door Ons is vast te 
stellen. 

3. Het bepaalde in artikel 14, vierde lid, 
is op hen van toepassing. 

22. 1. Tot het geven van hooger onderwijs 
aan de hoogeschool kunnen privaatdocenten 
door Onzen Minister, curatoren en den senaat 
gehoord, tot wederopzeggens warden toe
gelaten. 

2. Van de inrichtingen, verzamelingen en 
, hulpmiddelen voor het onderwijs kunnen 

curatoren, onder door hen te stellen voor
waarden, aan privaatdocenten het gebruik 
vergunnen. 

23. Bij verhindering of ontstentenis van 
een hoogleeraar of lector, en in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 18, warden 
door Ons maatregelen tot voorziening bevolen, 
indien het belang van het onderwijs dit vordert. 

24. 1. Op voorstel van curatoren kunnen 
telken jare onder goedkeuring van Onzen Mi
nister, den senaat gehoord, door een of meer 
desl!:undigen buiten de hoogeschool, voor
drachten of cursussen warden gehouden, 

2. Eveneens op voorstel van curatoreri, 
kunnen door hoogleeraren, lectoren eu-privaat'
docenten, of door deskundigen buiten de hooge
school, cursussen warden gehouden voor be
Iangstellenden, die niet als student zijn inge
schreven, of voor die categorien van personen, 
welke, hoezeer niet bestemd voor het beklee<l'en 
van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor· 
oplei<ling in de landbouw- of de veeartsenij' 
kundige wetenschappen in haren vollen omvang_ 
vereischt wordt, niettemin voor de vervulling 
van hun a~bt een hoogere opleiding in enkele
dier. wetenschappen niet kunnen ontberen. 

3. Voor deze cursussen wordt eene regeling 
door Ons vastgestel<l, curatoren gehoord. Het 
programma wordt jaarlijks in Juni door den 
senaat opgemaakt en vastgesteld door Onzen 
Minister, curatoren gehoord. 

4. Ter bestrijding van de kosten dezer· 
voordrachten en cursussen wordt jaarlijks een 
voldoend bedrag van Rijkswege beschikbaar 
gesteld. 

25. 1. Het beheer van de bibliotheek word t 
gevoerd door een bibliothecaris, volgens regelen 
door Ons, curatoren gehoord, te stellen. 

2. Hij wordt door Ons benoemd en ontslagen, 
curatoren en den senaat gehoord. 

26. 1. De ambtenaren en beambten worden 
benoemd en ontslagen door Onzen Minister, 
die bevoegd is deze taak, wat de lagere be
ambten betreft, op te dragen aan curatoren, 
den rector-magnificus of den administrateur. 

2. De jaarwedden en de arbei<lsvoorwaarden 
warden vastgesteld door Onzen Minister. 

3. De \verkzaamheden van deze personen, 
behalve die van den administrateur, warden 
bij instructie door curatoren, den 11enaat 
gehoord, geregeld. 

HOOFDSTUK V. 

Yan het bijwonen der lessen. 

2V. 1. Hij, die het onderwijs der hoog
leeraren oj lectoren eens of meermalen ~ijwoont, 
is deswege voor elk studiejaar eene som van 
f 200 verschuldigd, welke in 's Rijks schatkist 
wordt gestort. 

2. Terugbetaling dezer gelden geschiedt, 
uitsluitend, indien door overlijden v_66r den 
aanvang der lessen van deze geen gebruik is. 
gemaakt en alsdan op aanvraag van de erf
genamen. 

3. Behalve voormelde f 200 wordt terzake 
,an het onderwijs, door hoogleeraren en lectoren 
gegeven, geenerlei betaling gevorderd. 

4. Hij, 'die in het bezit is van een der in 
artikel 46, eerste en derde lid, bedoelde dipio-
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ma'.s, of van die, bedoeld in artikel 118 der I wijs wordt verkregen door inschrijving.bij den 
b.o~g~ro_nderwijswet, of die tot de in artikel 131 rector-magnificus, die daartoe niet overgaat 
-der, hoogeronderwijswet' bedoelde promotie is dan op vertoon van het bewijs, dat het verlof 
to~gel_aten,_ of eene Rijksbeurs geniet, of ter van curatoren, bedoeld bij het eerste lid van dit. 
-zake. van het onderwijs der hoogleeraren en · artikel, verkregen is en de voormelde gelden 
lector,en van Rijkuniversiteiten en -hooge- betaald zijn . 
.s_cholen eene som van f 800 heeft betaald, of 4. De reotor-magnificus geeft van de in
door den rector-magnificus van eene der Rijks- schrijving een door hem onderteekend bewijs 
universiteiten of -hoogescholen voor volledig af, in _den vorm door Onzen Minister te bepalen. 
onderwijs is ingeschreven, is. van de betaling, 5. Curatoren verstrekken den belangheb
bij heteerste lid van dit artikel voorgeschreven, bende op vertoon van dat bewijs eene verklaring 
vrijgesteld. tot welke der inriohtingen en verzamelingen, 

28. I. Het recht tot het bijwonen van het in het tweede lid van artikel 28 vermeld, hij 
onderwijs wordt verkregen door inschrijving mag worden toegelaten, behoudens het bepaalde 
bij. den rector-magnificus, behoudens het be- bij het tweede lid van de artikelen 10 en 45. 
paalde bij artikel 29. 31. Hij, die zonder daartoe gerechtigd ti, 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos; de zijn, eens of meermalen het onderwijs aan de 
rector-magnificus geeft daarvan een door hem hoogeschool bijwoont, wordt gestraft met eene 
onderteekend bewijs af in den vorm door geldboete van ten hoogste £ 250. 
Onzen Minister te bepalen; zij geldt voor het Het strafbare feit wordt als overtreding 
studiejaar, waarin zij is geschied en geeft voor beschouwd. 
dat jaar recht op toegang tot alle lessen, als
mede tot alle inrichtingen, verzamelingen en 
terrei~en der hoogeschool, behoudens het be
paalde bij het tweede lid van de artikelen. 
10 en 45. 

3. De rector-magnificus gaat niet over tot 
de inschrijving, dan op vertoon van het bewijs, 
dat de belanghebbende de gelden, bedoeld bij 
artikel 27, eerste lid, heeft betaald, of op grond 
van het bepaalde bij artikel 27, vierde lid, van 
het bet~len dier gelden is vrijgesteld. 

29. I. Onze Minister, de daartoe door hem 
aan te wijzen personen, de curatoren, hoog
leeraren, lectoren, privaatdocenten, ambtenaren 
en beambten der hoogeschool zijn te alien tijde 
bevoegd alle lessen aan de hoogeschool bij te 
wonen. 

2. De hoogleeraren en lectoren zijn; ieder 
voor zooveel hunne lessen betreft, bevoegd 
gedurende eukele uren aan personen, die niet 
volgens artikel 28 zijn ingeschreven, toegang 
tot hunne lessen te verleenen. 

30. 1: Aan hem, die slechts enkele lessen. 
van de hoogleeraren of lectoren wenscht ta 
volgen, kan daartoe door curatoren telken■ 
voor een studiejaar verlof worden verleend. 
In dat geval is ter zake van dit onderwijs ver
schuldigd voor lessen, die gegeven worden : 

eenmaal per week . f 10.- ; 
tweemaal per week . . . . ,, 20.-; 
driemaal per week ,, 30.-; 
vier of meermalen per week ,, 40.-. 
2, Het tweede en vierde lid van artikel 27 

zijn op deze gelden van toepassing. 
· 3. Het recht tot het bijwonen van dit onder-

HOOFDSTUK VI. 

Van het beheer en het toezicht. 

32. 1. Aan de hoogeschool is een college van 
ouratoren, bestaande uit drie of vijf leden. Zij 
worden door Ons benoemd en ontslagen. 

2. Om de twee jaren treedt een hunner af; 
de aftredende is weder benoembaar. 

3, Het college van curatciren stelt een huis
houdelijk reglement voor zijne werkzaam
heden vast en onderwerpt dit aan de goed
keuring van Onzen Minister. 

33. I. Curatoren worden bijgestaan door 
een bezoldigden secretaris ; hij wordt door On~ 
benoemd en ontslagen. 

2. Curatoren zenden te zijner benoeming· 
eene aanbevelingslijst van twee personen aan 
Onzen Minister. 

3. De secretaris ·treedt om de vijf jaren af 
en is weder benoembaar. 

4. Voor bureaukosten wordt hem een jaar
lijksch abonnement toegestaan. Hij ontvangt 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

34. I. De curatoren genieten geene jaar-
wedde. 

2. Zij ontvangen vergoeding voor reia- en. 
verblijfkosten. 

35. Curatoren waken voor de getrouwe 
naleving van deze wet en van a!le krachtena 
haar uitgevaardigde verordeningen, de hooge
i!chool betreffende. 

36. Maken de hoogleeraren, lectoren, ambte~ 
naren of beambten zich aan piichtverzuim of 
wangedrag schuldig, dan nemen curatoren 
de vereischte maatregelen van apoedeiscliendeli. 
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aard, waaronder schorsing voor ten hoogste 
zes weken, en doen aan Onzen Minister de 
noodige voorstellen, zelfs tot ontslag. 

37. Curatoren doen jaarlijks v66r 1 No
vember aan Onzen Minister een uitvoerig 
verslag van den staat der hoogeschool gedu
rende het afgeloopen studiejaar en zenden hem 
v66r 15 Mei eene begrooting der uitgaven voor 
het volgend burgerlijk jaar. 

38. 1. De gezamenlijke gewone hoog
Ieeraren vormen den senaat der hoogeschool. 

2. De buitengewone, alsmede de eervol 
ontslagen hoogleeraren bedoeld bij artikel 20, 
hebben. in den senaat zitting met raadgevende 
stem. 

3. De senaat stelt een reglement vast voor 
zijne vergaderingen. · 

4. De hoogleeraar, die het voorzitterschap 
bekleedt, draagt den titel van rector-magnificus. 

5. Hij wo;dt voor den duur van elk studie
jaar door Ons benoe_md uit eene door den senaat 
opgemaakte voordracht van drie gewone hoog
leeraren, waarbij de aftredende rector-magnifi
cus buiten aanmerking blijft. 

39. I. Bij den senaa t is een secretaris. 
2. Elk hoogleeraar is op zijne.beurt, volgens 

een rooster door den senaat vast te stellen, 
gedurende een jaar met deze betrekking belast. 

3. Hij treedt ~£ op hetzelfde tijdstip als de 
rector-magnificus. 

40. De rector-magnificus en de secretaris 
ontvangen ieder voor de waarneming van 
hunne betrekking eene toelage, door Ons te 
bepalen. 

41. 1. De rector-magnificus wordt in zijne 
werkzaamheden bijgestaan door twee asses
soren. Zij warden door den senaat uit zijn 
midden benoemd voor den· tijd van een jaar 
en treden a£ op het in artikel 39 vermelde tijd
stip; de aftredenden zijn .weder benoembaar. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van den 
rector-magnificus warden zijne werkzaamheden 
door de~ oudste in jaren der assessoren waar
genomen. 

3. Bij verhindering of ontstentenis van den 
secretaris treedt zijn laatste aanwezige voor
ganger op. 

42. De senaat, de rector-magnificus en elk 
hoogleeraar in het bijzonder geven aan Onzen 
Minister en aan curatoren alle noodige inlich
tingen en berichten. 

43. 1. Het geldelijk en administratief be
heer der hoogeschool wordt gevoerd door een 
administrateur. 

2. Hij word t door Ons benoemd en ontslagen,. 
eu!atoren en den senaat gehoord. 

3. · Zijne werkzaamheden warden bij in
structie door Ons, curatoren en den senaat 
gehoord, geregeld. 

44. De handhaving der tucht antler de stu
denten is opgedragen aan den rector-magnificus. 

45. 1. Bij overtreding der tucht of bij 
wangedrag waarschuwt. of berispt de rector
magnificus. 

2. In buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van den senaat, alsmede indien een student, 
bij den rector-magnificus of bij den senaat ont
boden, moedwillig niet verschijnt, is de senaat 
bevoegd den overtreder den toegang tot de 
hoogeschool voor een tijdvak .van ten minste 
een jaar en ten hoogste vijf jaren te ontzeggen. 

3. Van de uitspraak van den senaat kan 
door den belanghebbende bij Onzen :Minister 
in hooger beroep warden gekomen. 

TITEL Ill. 

Van de wetenschappelijke graden, 
getuigschriften en diploma's. 

46. 1. Aan de lantlbouwhoogeschool is bet 
diploma van landbouwkundig ingenieur ver
krijgbaar. 

2. Nader wordt bij dezen titel aangeduid: 
a. door de letter L, dat de gediplomeerde 

studie beeft gemaakt van den landbouw in de 
gematigde lucbtstreek, meer in het _bijzonder 
van dien in Nederland; 

b. door de letters K L, dat bij studie heeft 
gemaakt van den landbouw in de tropische 
gewesten, meer in bet bijzontler van dien in 
de Nederlandsche kolonien; 

c. door de letter T, dat bij studie beeft 
gemaakt van den tuinbouw; 

d. door de letter B, dat hij studie heeft 
gemaakt van den boschbouw in de gematigde 
luchtstreek, meer in bet bijzonder van dien in 
Nederland; 

e. door de letters K B, dat hij studie beeft 
gemaakt van den boschbouw in de tropische 
gewesten, meer in bet bijzonder van dien in 
de Nederlandsche kolonien. 

3. Aan de veeartsenijkundige hoogeschool · 
is het diploma van veearts verkrijgbaar. 

4. Aan de bezitters van bet diploma van 
lantlbouwkundig ingenieur kan door den senaat 
der landbouwhooge~choo_l en ten overstaan van 
dit lichaam of van eene commissie uit zijn mid
den, na verdediging van een proefscbrift, het 
doctoraat in de landbouwkunde warden ver
leend en aan de bezitters van bet diploma van 
veearts door den senaat der veeartsenijkundige 
hoogeschool of eene commissie uit zijn midden 
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op dezelfde wijze het doctoraat in de veeartsenij
kunde.' 

5. Het diploma, ip het derd_e lid bedoeld, 
wordt geacht gelijk te zijn aan de acte van 
bevoegdheid, vermeld in het eerste lid van 
artikel 1 der wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad 
n°. 98), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
3 Februari 1902 (Staatsblad n°. 14). 

6. De diploma's in het eerste en derde lid 
bedoeld geven in het algemeen de daaraan bij 
deze en andere wetten verbonden of te ver
binden bevoegdheden tot het geven van onder
wijs en het uitoefenen van ambten en be
dieningen. 

47. I. De examens aan de hoogeschool 
worden afgenomen door de hoogleeraren en 
lectoren, zoo noodig aangevuld met een of 
meer deskundigen aan of buiten de hoogeschool, 
door Onzen Minister aan te wijzen. De hoog
leeraren, lectoren en verdere deskundigen 
worden daartoe vereenigd in commissien volgens 
de. vakken, waarover elk examen loopt. 

2. De deskundigen buiten de hoogeschool 
genieten uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens vacatiegelden. 

48. I. Van het afleggen van de in het 
vorige artikel bedoelde examens kan geheel of 
gedeeltelijk worden vrijgesteld de bezitter : 

a. van een doctoralen graad of eenig antler 
bewijs van met goed gevolg afgelegd examen, 
afgegeven door eene Nederlandsche universiteit 
of hoogeschool; 

b. van een diploma of getuigschrift, af
gegeven door instelln;igen van onderwijs of 
onderzoek in de kolonien en overzeesche be
zittingen van het Rijk, door eene'buitenlandsche 
universitaire instelling van onderwijs of onder
zoek: of door eene buitenlandsche hoogeschool, 
mits hij _op het tijdstip, waarop het diploma 
of getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van het Rijk was. 

2. Van de bij het voorgaande lid, onder b, 
gestelde voorwaarde kan door Ons in bijzondere 
gevallen vrijstelling worden verleend. 

3. De vrijstellingen, bedoeld bij het eerste 
lid van dit artikel, worden door Ons, na in
gewonnen advies van curatoren en van den 
senaat der betreffende hoogeschool, verleend. 

49. I. Tot het afleggen van de bij artikel 4 7 
bedoelde examens wordt ieder, onverschillig 
waar hij de daarvoor vereischte kundigheden 
heeft opgedaan, toegelaten, mits hij in het bezit 
is van het getuigschrift van met gunstig gevoig 
afgelegd eindexamen van de hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus, van Iiet getuig
schrift van bekwaamheid tot de studie aan eene 

universiteit, of van het getuigschrift van be
kwaamheid tot de studie aan de technische 
hoogeschool. 

2. Hij, die den leeftijd van vijf en twintig 
jaren heeft bereikt en volgens eene verldaring 
van den senaat voldoende algemeene oi:ttwikke
ling en geschiktheid bezit voor de door hem 
gekozen studie, kan door Onzen Minister worden 
vrijgesteld van den in het vorige lid gestelden 
eisch. · 

3. Voor de toelating tot het laatste examen 
ter verkrijging van het diploma, bedoeld bij 
artikel 46, eerste lid, wordt bovendien vereischt 
de overlegging van een bewijs, dat de belang
hebbende een leertijd van eenen door Ons, 
curatoren en den Senaat gehoord, vast te stellen 
duur in de praktijk van landbouw, tuinbouw 
of boschbouw heeft doorloopen. 

4. Voor de toelating tot het laatste examen 
ter verkrijging van het diploma bedoeld bij 
artikel 46, derde lid, wordt bovendien V!3reischt 
de overlegging eener verklaring, dat de belang
heb bende gedurende minstens twee en een half 
jaar aan de veeartsenijkundige hoogeschool d,i: 
gene'es- en heelkundige behandeling van zieke 
dieren gevolgd heeft, alsmede dat hij, in tegen
woordigheid van een veearts, bij de grootere 
huisdieren (paard of rund) minstens tien gewone 
en vijf buitengewone verlossingen bijgewoond 
en bovendien minstens vijf buitengewone ver
lossingen verricht heeft. 

5. Met de getuigschriften, in het eerste lid 
van dit artikel vermeld, worden gelijkgesteld 
die, welke in de kolonien en overzeesche bezit
tingen van het Rijk door bestuurders van in
richtingen, alwaar het onderwijs naar Ons 
oordeel gelijkwaardig is met dat aan de gym
nasia of aan de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus hier te lande, aan hen die het 
onderwijs aan zoodanige- insteI!ingen tot het 
einde toe hebben genoten, wegens met goed 
gevolg afgelegd examen zijn uitgereikt, voor 
zooverre dit voorrecht door Ons aan die in
stellingen is toegekend. 

6. Door Ons wordt, na ingewonnen advies 
van den senaat, curatoren gehoord, bepaaJd, 
welke getuigschriften, afgegeven door buiten
landsche instellingen van onderwijs of onder
zoek met de getuigschriften, bij het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, warden gelijkgesteld. 

50. 1. V oor het afleggen van elk examen 
aan de hoogeschool wordt eene som van f 50 
betaald. 

2. In geval van afwijzing wordt voor de 
eerste herhaling van een examen geene betaling 
gevorderd. 
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3. Deze gelden worden in 's Rijks schatkist 
gestort. 

4. De toekenning van den doctoralen graad 
geschiedt kosteloos. 

51. 1. De senaat der landbouwhoogeschool 
heeft het recht om, op voordracht van ten 
minste vijf zijner leden, wegens zeer uitstekende 
verdiensten, aan N ederlanders of vreemdelingen 
het doctoraat in de landbouwkunde honoris 
causa te verleenen. 

2. De senaat der veeartsenijkmidige hooge
school heeft het recht om, op voordracht van 
ten minste vijf zijner leden, wegens zeer uit
stekende verdiensten, aan Nederlanders of 
vreemdeling~n het doctoraat in de veeartsenij
kunde honoris causa te verleenen. 

TITEL IV. 

Van de bijzondere leerstoelen. 
52. Door Ons kunnen, bij besluit, den Raad 

·van State gehoord, na ingewonnen advies van 
curatoren, den senaat gehoord, instellingen, 
stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen worden aangewezen als bevoegd, 
om een of meer leerstoelen te vestigen, met 
opgave van de vakken, waarin door hen, die 
deze leerstoelen bekleeden, onderwij s zal word en 
gegeven. De opgave van de vakken kan op 
gelijke wijze worden gewijzigd. 

53. De aanwijzing geschiedt op een daartoe 
tot Ons gericht verzoekschrift van het bestuur 
der instelling, stichting of vereeniging. 

Bij het verzoekschrift moeten worden over
gelegd de_ statuten, de akte of het reglement 
betreffende de oprichting van een of meer 
leerstoelen. 

54. Behalve hetgeen daarin overigens _ ter 
voldoening aan wettelijke voorschriften moet 
worden opgenomen, zullen de statuten, de akte 
of het reglement moeten bevatten : 

a. het voorschrift, dat de leerstoel staat 
onder het toezicht van een college van cura
toren, bestaande uit drie of vijf leden ; 

b. voorschriften omtrent aanstelling, schor
sing of ontslag der hoogleeraren. 

55. Orn eenen bijzonderen leerstoel te kun
nen bekleeden, wordt vereischt het bezit van 
een doctoralen graad in de wetenschap, waarin 
de aangestelde onderwijs geeft of zal geven, 
verkregen aan eene Rijksuniversiteit of -hooge
school, of aan eene universitei t of hoogeschool, 
die ten aanzien van de door haar te verleenen 
doctorale graden gelijke rechten heeft als de 
Rijksuniversiteiten of -hoogescholen, of van 
een bewijs, dat de aanstelling door Ons is be
krachtigd. 

56. Onze -bekrachtiging van de aanstelling 
van een hoogleeraar, bedoeld in artikel -55, 
wordt geacht te zijn verleend, indien binnen 
twee' maanden na de ontvangst der aanvrage 
daarop geene beschikking is genomen of de 
beslissing daarop niet is verdaagd. De be
slissing kan slechts eenmaal voor den tijd-van 
ten hoogste twee maanden wordeq. verdaagd 
en de bekrachtiging kan slechts bij een met 
redenen omkleed besluit, den senaat der 
lioogeschool gehoord, worden geweigerd. 

57. De besturen van aangewezen instellingen, 
stichtingen of vereenigingen zijn verplicht zorg 
te dragen, dat uitsluitend onderwijs wordt 
gegeven door hoogleeraren, die bevoegd ·zijn, 
een bijzonde~en leerstoel te bekleeden. Van 
elke aanstelling van een hoogleeraar geven -zij 
binnen ee~ maand kennis aan Onzen Minister, 
inet · ·overlegging van eene opga ve van de 
diploma's en akten van bekwaamheid, die de 
aangestelde bezit, van zijne geschriften, alsmede 
van een staat van zijne vorige betrekkirig_en. 

58. De besturen van aangewezen instellingen, 
stichtfngen of .vereenigingen zijn verplicht, elke 
wijziging of aanvulling van de statuten, de akte 
of het reglement onverwijld ter kennis van 
Onzen Minister te brengen. Zij doen jaarlijks 
v66r I November aan Onzen Minister een uit
voerig beredeneerd verslag van den leerstoel 
of de leerstoelen gedurende den afgeloopen 
cursus toekomen, met bijvoeging-van een over
·zicht van den financieelen staat, een en antler 
opgemaakt volgens model, vast te stellen door 
Onzen Minister. 

59. De besturen van aangewe~en instellingen, 
stichtingen of vereenigingen, het college van 
curatoren en de hoogleeraren zijn gehouden, 
aan Onzen Minister de noodige inlichtingen te 
geven omtrent de leerstoelen en het onder
wijs. 

60. De lessen, gegeven door de hoogleeraren, 
die bijzondere leerstoelen bekleeden, moeten 
te allen tijde voor hen, die gerechtigd zijn de 
lessen aan de hoogeschool bij te wonen, toe
gankelijk zijn. 

61. 1. De hoogleeraren, die bijzondere leer
stoelen·bekleeden, mogen, onder door curatoren 
der hoogeschool te stellen voorwaarderi, voor 
zooveel de plaatsruimte en de beschikbare hulp
middelen dit gedoogen, gebruik maken van de 
colleg~lokalen, inrichtingen, verzamelingen en 
hulpmiddelen voor · het onderwijs. Hunne 
lessen worden aangekondigd op het programma 
der lessen. 

2. Door curatoren der hoogeschool kan aan 
de in het eerste lid bedoelde hoogleeraren, die 
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dairtoil"dbor 'den senaat der hoogescho9lzijil 
vo~rgetlragen, to~gang tot en raadgevend~ stem 

, in -de>irergaderingen van den senaat w9rden 
· verleeild. Zij hebben bij plechtighedenh!Lng 

en'zitting·na de hoogleeraren cier hoogesbhool. 
3. -Met gciedvinden van den senaat rriogen 

2ij · bij':de examens in de door hen onder"'ezen 
vakkeii ex'amineeren. De te dezen opzichte vast 

·te stellen regaling. wordt aan de goedkeutjng 
van ·curatoren der ho_ogeschool o~derwdroen. 

62 . . De in artikel 52 bedoelde aanw_ijzing 
.kan door Ons; bij besluit, den· Raad van '1,tate 
,gehoord, ria ingewonne~ advies van ciir~toren 
der hoogeschool, te alien tijde worden 1inge
trokken. Komt . eene aangewezen inst~µing, 
.stichting of vereeniging het. bepaalde bij de 
art_ikelen 57 en 60 niet. of niet !anger na; dan 
wordii de aanwijzing op ,gelijk;e· wijze· -.i'nge-

. ' - . . 
-trokken. 

TITE~ V, 

Overgangs- en_ slotbepalingen, 

63. Bij algem:e~nen maatregel van bestuur 
wordt door'Ons bepaald V!J,n welke der.examens, 
af te .nemen aan de landbouwhopgescho?l en 
a.an de veeartsenijkundige hoogeschool, geheel 
of gedeeltelijk .zijn vrijgesteld zij, die v66r het 
in werking treden dezer wet een of meer exame~s 
aan ,de Rijks hoogere land,, tuin- en- bosch
bouwscho_ol _·te Wageningen of aan de I!,ijks
veeartsenijschool te Utrecht met gunstig gevolg 
hebben afgelegd. · · 

64. 1. Zij, die v66r het in werking treden 
dezer .wet,. krachtens de wet van 2 Mei '.1863 
(Staatsblad n~. 50), houdende regeling vai(het 
middelba!Lf onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 14 Juni 1909 (Staatsblad n°. 173), 
een diploma van landbouwkundige of eene akte 
van bek~aainheid B tot het geven van middel: 
baar schoolonderwijs fo. de landbouwkimde 
hebbe~ verkregen; worden op vertoon van:·dat 
diploma of, die akte toegelaten ·t_ot de ,ver, 
dediging van een proefschrift ter verkrijging 
van het doctoraat .i~ .de landbouwki:i:nde, 
bedoeld in het ~ierde lid .van artikel 46. 

~- 'Zij, die op den ,vo~t van het .bepaalde in 
artikel. 41 van het reglement, behoorende bij 
het Koninklijk besluit van 18 September :1916 
(St':'at.~bladn°. 443).tot vaststelllng vaii een:;reg-
lemep.t ·voor de Rijks hoogere land,, ,tu~- en 
boschbouwschool, het diploma van)andbouw
kundige, en, zij, die de akte van b~kwaamhe,id B 
tot het geven van middelbaar.schoolonderwijs 
in de landbouwkunde in het eerste lid' be
doeld, he~ben. verkregen,. zijn gerecht_igd. tot 

'1917. 

het voeren van den titel van. landbouwkm:,idig 
ingenieur. · · . · 

3. J[et bepal;\lde j:iij het eerste en tweedelid 
is van toepassing op.hen, die krachtens het b~-c' 
paalde in arti.1rel 66, derde lid, na het ip. werking 
treden dezer wet,.eene.akte van bekwaaniheid 
B tot het geven van niiddelba:i,r schpo~onderwijs 
ip. -de .landbouwkunde verwerven. . . . 

4. Zij, die v66r het in werking treden:dezer 
wet krachtens de wet van 8 Juli i874 (Staatsblad 
I\0 • 99) zooals die is gewijzigd bij de wet Val) 
3 Februari 1902 (Staatsb~ad n'I..J._4), het diploma 
van. veearts hebb_en v:erkrege11, word.en op 
vertoon van dat diploma toegelaten tot de 
verdediging van _een proefschrift ter verkrijging 
van het doctoraat in: de veeartsenijkun.de, 
bedoeld in het vierde lid vap. artikel 46 .. 

· .65. _In de hooger:on~erwijswet warden .de 
volgende wijzigingeJ gebracp.t : . _ . 

I O• In artikel 52, derde lid, wordt tusschen 
de_ woorden ,,Rijksunive~siteit" en ~,voci,r'.' ge'. 
lezen ,, ,der lancibouwhoogeschool of der vee-
artsenijkundige . hoogef\Cl?,ool" ; ' . . 
, 2°. In-artik~l 99, derde lid; wordt tus11chen 
de woorden ,,hoogeschool" en :,,v_oor" geleien_ 
;, ,der landbouwhoogeschool of der v,el'lartsei,{~_-_ 
kundige- hoogeschool". . . . , 

. 66. ·I. Bij het in werking treden dezer *~t 
vervallen in de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 50) houde11de regeling van het :rnidd~lb_a'ar 
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bi} de _wet van 
14 Juni 1909 (S,taatsblad n°. 173), 

a. de- earste _aiinea ,van artikel 19.; 
b. artikel 20 ; 
'c •. in-artikel 23, eerste lid, de woorden ·,,en 

de, Rijksl~ndbouwschool", terwijl. de., eerst~ 
k~mma in dit lid wordt vervangen door 'h~t 
vroord ,,en"; · , , · · . ·_' 

d.. in artikel 2_8 de woordeµ ,,en der Rij.ka-
landbouwschool". . . 

2. Vier jaren na het in werking treden deze_r 
wet vervalt in voorl),oemde we:t he:tvierdelid 
van artikel 57 en de laatstl'l zin van.hat tweede 
lid van artikel 66, 'terwijl de puntkomm~ in 
dat lid wordt vervangen door een- punt. 

3 •. Vijf jarl'ln na-het in werking treden dezer 
wet ven:alt artikel 73 der voorn oemde ~e~, 
terwiJl in plaatii :van de in artikel 81, eerste.l~d 
dier wet voorkomende woorden : ,,twintig 
,gulden voor eene der acten B, verllleld in. arti
kelen_ ,70, 71, ·72 en '73;" warden ge_lezen 
.de 

0

-woorden : ,,twintig g'uld~n voor eene der 
acten B, vermeld in · artikelen 70, 71 . en 
72;"; 

en voorts in plaats van de in datzelfde ljd 
voorkomenda woorden : ,,ti_en ~ulden vo9r de 

42 
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&cte A, vefrneid in "arttir:iil 7"3 i:if vooi: eeii'e de'r 
acten, vermeld in artikelen 76 en 77"·de woor
deil : ,,t'ien gJlilen ·voor eene ·der ·ac'ten, ·vernield 
in artik~len 76 ·en '17.''. 

'67. ZiJ, die krachteus·deze wet het dip.16iria 
van landbouwkundig 'inge'riieui- heb'ben \ler
kregen, b:Jooeri ctezelfde be'voegdb'.eden ils 'aan 
het bezit van het diploma van landbouwkuiidige 
zijn vil~i:ionden. 

68. Bij het iii wefking treden dezer wet 
- vervallen ·a:ne 'voo:rschrifte'iJ. en vercirdeningen 

bet'i·effendil de Rijks ·hoogiire land-, tuiii- en 
boschbciuwschool, ·b~houdens het He'p'aaide bij 
artikiil 48 van het reglement cl.er Rijks hoogere 
land-, tu:in- en 'boschliimw'scihoo}, behobrende 
bij het Koninklijk beslu'it v'an 18 September 
1916 (Staatsblad 'ri0 • 443). 

'69. i. Bij het in werktng treden dezer wet 
vervalien de wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad 
n°. 99), gewijzigd bij de\vet van 3 Februari 1902 
(Staatsbiad n°. 14) en alle krachtens haar uit
gevaardigde ve'ro:r'deningen. 

2.' In artikel 18 cl.er wet van 8 Juli 1874 
(Sta~tsblail ri0 • 9S), laatstelijk ge,vijzigd bij ·de 
wet van 3 Februari 1902 (Staatsblad n°. 14), 
verva:It 'tusschen de w6orden ,,diploma van 
veearts" en ,,verkrijgend" de koninia, en warden 
ingevoegd de woorden ,,hebben verkregen, of 
dit krachtens he't bepaalde in artikel 46 der 
wet tot fegelirig van het hboger -landbouw- en 
hooger veeartsenijkundig onderwijs". 

3. De bepalingen der \vet ·van 20 Juli 1870 
(Staatsblad ri0 • 131), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 3 Februari 1902_ (Staatsblad n°. 14), 
iijn niet ·van toepassing op de terreinen der 
veeartsenijkundige hciogeschool. De fnaat'
regelen, aldaai: te ne'inen bij het vdorkomen 
van bij die wet bedoelde besmettelijke vee
ziekten, alsmede de ·schadevergoeding, uit te 
keeren aan belanghebbenden; 'iv'anneer 'aldaar 
vile, aaii. die iiekten lijdende bf daarvan ver
dach t, ·moet w6rden a'fgemaakt, wbrden voor 
Onzen Minister, ·c·uratoreh en deii ·senaat ge
hoord, 'geregeld. 

4. I'n 'artikel ·10 'der wet van 5 Jun'i ·iil75 
(Staatsbliiil 'n°. 110), iaatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 3 Februa:ri 1902 -(Staa:tsblad 'n". i4), 
word't ih plaa'ts van ·de woorden ,,het terre'in 
van ·,s Rij'ks veeartsaiiijschool" gelez:en: ,;'ile 
te'r'r'eineri. de'r veeartseiiijkundige hocigeschool" · 
en in plit'ats van de:woorden ,,dell' direc'tiiur 
der 'schooi" ': ,,curatoren ·en den senaat der ' 
hoogesclic\ol". 

70. Deze wet treedt in werking op den'nade'r 
doot Cl'iis 't'e oepalen dag. . 

Listen eii beveleii, enz. 

aJgeveil t'e 's-G'ravenha:ge, ·den 15d'e'n De
cember 1917. 

! WILHELMINA. , 
De 1-W inister van 'I:a,idbo'uw, Nijverheid en Handel, 

' Pos'r:ii:UMA, · 
De ]il'inister van Staat, ·. · 

JI inister 'van Binnenlandiclie Zaken, 
CORT v. b. ViN.DEN; 

i (Uitgeg. 5 Jail. ,1918.) 
i = 

15 December 1917. WE'r, 'tcit wijziging van de 
iwet van 9 Juli 1'900 '('Staatsblad n°. 118), 
lhoudende riadere :regeling va:n ·den diarist 

1

en het gebruik van spoo'rwegen; waa:r'op 
:uitsluitend met beperkte ·lmelheid wordt 
!vervoerd. 8 701. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1913/14, n°. 380, l--'-5; 
l915il6, n°. 64, 1=--4; 1916/f7, n°. 42, · 1-8; 
1917/18, n°. 20, 1-5. 
. If.and. id. 1917/18, bladz. 147-167, 170-192; 

Hiand. 1 e Kamer 1917 /18, bladz. 11, 46, 63, 
64, 85, 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in over,veging gen.omen heblien, 

dat
1

het wenschelijk is de wilt ·van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118), houdende nadere regeling 
van! den ·dienst en het 'gebruik ·van 'irpoorwegeh, 
wa~rop uitsluitend met beperkte snelheid 
wor\J.t vervberd, te wijzigen; 

Z1oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A'.rt. L V66r artikel 1 de~ wet van 9 Juli 

1900 ·(Staatsolad 'il.0 • °118) wordt ingevoegd: 
! ,,Artikel' la." 

,,Daze wet vets'taat onder : 
a'. locaalspoorwegen spoorwegen, waa'rop geen 

vervoer plaa:ts heeft dan met inachtneming van 
een~ door ·onzen met ·de uitvoering van deze 
we~ belasten Minister te bepalen grootste snel
heid, welke meer ·dan vijf en veertig en ten 
hodgste zestig Iiilometei' 'per uni: bedraagt; 

'b( trainwegen spoor~egen, ·waarop geen ver
voer plaats heeft clan met inachtneming van 
een,b door Onzen Minister vbbrnoemd te bepalen 
grobtste 'snelheid, welke ten hoogste vijf ·en 
vee~tig kilometer per uu'r bedraagt. -

Spoorwegen, waarop uitsluitend 'met ;lie
perkte snelheid wordt verv6etd en 'welke alleen 
voor he't vei'voer van 'goederen -bestemd z'ijn, 
kiinnen door Orizen -Minister vocirnoemd, be
stii~rders van den spodrwegdienst gehoord, 
gelj:eelo'f ten·deele inet locaalspobrw'eg'en worden 
gelijkgesteld, ·ook a'l 'mocht de gro'btste sneilieid 
van: het ·ve:rvoer niet ·meer bedragen dail vijf en 
\reJrtig ·kilbineter per iiur." 

,,Aftikel lb " 
,; Voor 'den ·aanleg van 'een locaalsp·oorweg of 
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vari een tramweg en ·de uitoefenin:g van· den: 
dienst op dien locaalspoorweg of op dien tram
weg wordt eene door Ons of met Onze n:iachti
ging verleende concessie vereisch t. 

De concessie wordt niet verleend, dan nadat 
Gedeputeerde Staten zijn gehoord. 

De concessie houdt, voor zooveel tramwegen 
betreft, voorschriften in ter v'erzekering, dat 
bepalingen omtrent rechten en verplichtingen 
der beambten· en bedienden van den spoorweg
dienst worden onderworpen aan de goedkeuring 
van: Onzen Minister voornoei:nd, en door dezen 
kun:n:en worden vastgesteld, voot zooveel over
eenstemming met bestuurders van den spoor
wegdienst ontbreekt. 

Ten ·aanzien van buitenlandsche spoorweg
diensten, welke mede hier te Iande worden uit
geoefend, kan worden afgeweken van het be
paalde in het voorgaande lid." 

,,Artikel 1 c." 
,, Uitoefening van den dienst op een locaal

spoorweg of op een tramweg is den bestuurders 
verboden, tenzij eene concessie, als bedoeld 
in artikel 1 b, van krach t is." 

Art. II. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen omtrent den dienst en het gebruik•van 
locaalspoorwegen bepalingen worden gemaakt, 
waarbij \"vordt afgeweken van de artikelen 8, 
27, 33, 33a en 45 tot en met 48 der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), het laatst·ge
wijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 _(Staatsblad 
n°. 321)." 

In het tweede lid wordt aan-het slot de'punt 
vervangen door een· komma, en: worden toe
gevoegd de woorden: ,,alsmede van·de artikelen 
34, 35, 43 en 44 dier wet". 

Art. III .. Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen 
als ·volgt : 

,,Op tramwegen zijn van de in artikel i aan, 
gehaalde wet·van toepassing de artikelen· 4, 5, 
7, 9 tot en met 12, 16, 17, 20 tot en met 22, 42 
en 71 ; de artikelen 34, 35, -43 en 44 zijn van 
toepassing op spoorweggedeelten niet op open
bare wegen aangelegd." 

Het laatste lid wordt gelezen als volgt : 
,,Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 

geregeld: 
a. hetgeen ter verzekering van het Veilig 

en ordelijk verkeer over deze spoonvegen ·en 
omtren:t ·de aankond~ging van de ·opening ·en 
van de regeling van den dienst, alsmede omtrent 
de opeiibaarmaking van de tarieven js ·vo·or te 
schrijven; _ · · 

b. de wijze, waarop ten aanzieii Van deze 

spoorwegen, op verzoek van bestuurders Van 
den spoorwegdienst, het tweede lid van dit 
artikel op tot vervoer aangenomen goederen 
van toepassing kan worden ~erklaard, en ·de 
artikelen 3, 25, 27, 28, 31 en 32 der in artikel 1 
11,angehaalde wet behoudens voor te schrijven 
afwijkingen van toepassing kunnen worden 
verklaard; 

c. de wijze, waarop ten aan:zien van niet 
op openbare wegen aangelegde gedeelten van 
deze spoorwegen de artikelen 33a, 36 tot en 
met 41 en 68 der in artikel 1 aangehaalde wet 
behoudens voor te schrijven afwijkingen van 
toepa~sing kunnen worden verkiaard." 

Art. IV. Na artikel 2 wordt ingevoegd: 
,,Artikel 2bis." 

,,Op spoorwegen, welke niet voor openbaar 
vervoer van personen of van goederen zijn open
gesteld, zijl\ artikel la en de in artikel 1 11an
gehaalde wet niet van toepassing. 
· Bij-algemeenen maatregel van ·bestuur kunnen 
voorschriften worden gegeven ter verzekering 
van het veilig gebruik van deze spoorwegen, 
indien zij aansluiten aan spoorwegen, -in· de 
in artikel 1 aangehaalde wet bedoeld, aan locaal
spoorwegen of aan tramwegen."' 

Art. V, Artikel 3, eerste lid, wordt gelezen 
a!B volgt: 

,,De Staten der provincien ·zijn bevoegd om
trent den dienst en het gebruik van tramwegen 
voor spoorweggedeelten op · openbare wegen 
aangelegd voorschriften te geven voor zooveel 
betreft 'punten, waaromtrent in artikel 2 Iiiet 
ie vodrzien.'' 

Het tweed·e lid vervalt. · 
In het detde 'lid w·ordt in ']ilaats van ,, van 

8foorwegen in artikel 1 of 2 bedoeld" gelezen :: 
,,Van locaalspoorwegen cif van ·tramwegen." 

In ·het vierde lid wordt in plaats van ,.wl't 
van 29 ·Juni 1851 (Staatsblad n°. 85)" gelezen , 
,,gemeentewet". 

Als laatste lid · word t toegevoegd : 
,,De Staten der· provincien en de gemeente

raden zijn 1J'evoegd omtrent ·het ·veilig gebruik 
van spoorwegen, in artikel 2bis, tweede lid, 
bedoeld, voor spoorweggedeelten op openbare 
'wegen aangelegd· voorschriften ·te geven voor 
ilooveel betreft punten, waaromtrent bij den 
alciaar bedoelden ·algem:eenen ·maatregel van 
bestuur nl.et is voorzien." 

Art. VI. lri artikel '4, eerste ··lid, wordt in 
plaats van ,,is de in artikel 1 aangehaalde wet 
en ·eveninin artikel 2 van·toepassing" gelezen: 
,;zijn artikel 1~ en de in ·artikel ·1 ·aangehaald'e 
wet niet van toepassing." 

'In het t'weede lid wordt in'piaats van ,;de 

42'" 
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spoorwegen" gelezen ,,spoonvegen of spoorweg
gedeelten". 

Als derde lid wordt toegevoegd: 
,,Bij Ons besluit tot gelijkstelling kan worden 

bepaald, dat de artikelen 1 b en 1 c op in dat 
besluit bedoelde spoorwegen of spoorweg
gedeelten van toepassing blijven." 

Art. VII, In artikel 5, eerste lid, wordt in 
plaats van ,,de in dat artikel bedoelde spoor
wegen" gelezen: ,,tramwegen", na ,,tramwegen" 
ingevoegd: ,,daaronder begrepen niet-naleving 
van artikel 35, iweede lid, der in artikel 1 aan
gehaalde wet door de bij artikel 63, tweede lid, 
dier wet deswege aansprakelijk gestelden", en 
in plaats van: ,,den in artikel 1 en den in artikel 
2 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur" 
gelezen : ,,de in de artikelen 1, 2 en 2bis bedoelde 
algemeene maatregelen van bestuur." 

In het tweede en derde lid wordt in plaats 
van ,,spoorwegdienst, bedoeld in artikel l" en 
·,,spoorwegdienst, bedoeld in artikel 2" gelezen: 
,,locaalspoorwegdienst') en ,,tramwegdienst". 

Als ·voorlaatste en. laatste lid wordt toe
gevoegd: 
_ ,,Overtreding van artikel l c wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
boete van ten hoogste duizend gulden. 

De personen, tot uitoefening van het toezicht 
op de spoorwegdiensten door Ons aangewezen, 
zijn bevoegd; desnoods bijgestaan door de 
ambtenaren van· de Rijks- en de gemeente
politie en op kosten der overtreders, uitoefening 
van den dienst op een locaalspoorweg of op 
een tramweg in strijd met artikel 1 c te beletten, 
alsmede te doen wegnemen, beletten, verrich
ten, of in den vorigen toestand herstellen het
geen in strijd met de in de artikelen 1, 2 en 
2bis bedoelde algemeene maatregelen van be
stuur wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, 
nagelaten, beschadigd of weggenomen; spoed
eischende gevallen uitgezonderd, geschiedt een 
en antler niet dan nadat de belanghebbende 
schriftelijk is gewaarschuwd." 

Art. VIII. 'In artikel 6 wordt als tweede lid 
ingevoegd.: 

,,Deze laatsten hebben vrijen toegang tot 
de in artikel 2bis, tweede lid, bedoelde spoor
wegen en de daartoe behoorende werken, 
materieel en gebouwen, met uitzondering van 
woningen.'' 

Het tweede en derde lid worden derde en 
vierde lid. 

In het nieuwe derde lid- wordt in plaats van 
,,daartoe" gelezen.: ,,tot het opsporen der over
tredingen in artikel 5 bedoeld." 

Art. IX. Ten aanzien van locaalspoorwegen 

of van- tramwegvn, waarop bij het in werking 
treden dezer wet-de dienst wordt uitgeoefend, 
zijn de artikelen 1 b en 1 c van toepasshig, 
behalve voor zooveel betreft punten, waarom
trent te voren in door Ons of met Onze machti
ging verleende concessien is voorzien. 

Aan de bestuurders van zoodanigen spoor
wegdienst kan door Ons voor een daarbij to 
bepalen tijd .onthefling worden verleend van 
het in artikel 1 c vervat verbod. 

Art. X. Artikel 2 der Overgangsbepalingen 
van de wet van_ 13 Julil 907 (Staatsblad n°.193) 
tot wijziging en aanvulling van de bepalingen 
in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van 
dienstboden en werklieden .en daarmede samen
hangende artikelen in dat wetboek, alsmede 
in de Wetboeken van Koophandel en van 
Burgerlijke Regtsvordering, in de Wet op de 
Regterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie, en in de Faillissementswet, wordt 
gewijzigd als volgt : 

a. de woorden : ,,als bedoeld bij de wet van 
den 9den April 1875 (Staatsblad n°. 67) tot 
regeling van den dienst en het gebruik der 
spoorwegen" v_ervallen; 

b. in plaats van de woorden : ,,den met de 
uitvoering van genoemde wet belasten Mi
nister" wordt gelezen: ,,den\ Minister, belast 
met de uitvoering van de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) tot regeling van den dienst 
en het gebruik der spoorwegen"; 

c. in piaats van de woorden : ,,krachtens 
bij algemeenen maatregel van bestuur verleende 
bevoegdheid" wordt gelezen: ,,krachtens bij 
algemeenen maatregel van bestuur verleer{de 
of bij concessie tot aanleg van den spoorweg 
en uitoefening van den dienst voorbehouden 
bevoegdheid." 

Art. XI. Met inachtneming van _de in deze 
wet vervatte wijzigingen worden de. artikelen 
der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. ll8), 
benevens de leden der artikelen, doorloopend 
genummerd, de verwijzingen naar artikel,m 
dienovereenkomstig herzien, en de tekst d~r 
aldus gewijzigde wet, onder bijvoegjr{g van de 
artikelen 9, 10, ll en 12 dezer wijzigingswet, 
op Onzen last door plaatsing in het Staatsblad 
algemeen bekend gemaakt. 

De aldus gewijzigde wet kan worden aan
gehaald antler den titel ,,Locaalspoor- en Tram
wegwet". 

Art. XII. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Nochtans treedt artikel io in werking met 
ingang van den dag na dien der afkondiging 
van deze wet. 
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.Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Graverihage, den 15den De

cemb~r 1917. 
WILHELMINA. 

Dt )f inister van W aterstaat, C. LELY; 

De 1lfinister van Justitie~ B. ORT. 

(Uitgeg. 7 Jan. 1918.: 

15 December 1917. WET, houdende wijziging 
van wetten in verband met de inwerking
treding va 1 het nieuwe Wetboek van Straf
recht voor Nederlandsch-Indie (Jndisch 
Staatsblad 1915, n°. 732). 8. 702. 

Bijl .. Hand. 2• Kamer ·1917, n°. 195, 1-3; 
1917/18, n°. 195, 1-2. 

Hand. id. 1917/18, bladz. 482-487. 
Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 65, 78, 91. 
·wu WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is eenige wetsbepalingen 
in overeenstemming te brengen met het nieuwe 
Wetboek van Strafrech·t voor Nederlandsch
Indie (Jndisch Staatsblad 1915, n°. 732); 

Zoo is het, dat Wij; den Raad van State, enz. 
Art. 1. De artikelen 38 en 39 van het Regle

ment op het beleid der Regeering van Neder· 
landsch-Indie, vastgesteld bij de wet van 2 Sep• 
tember 1854 (Nederlandsch Staatsblad 1854, 
n°. 129; Indisch Staatsblad 1856, n°. 2), warden 
vervangen door de volgende drie artikelen: 

Art. 38. ,,Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren, met of zonder ontzetting van het 
recht om te kiezen en van verkiesbaarheid bij 
krachtens wette!ijk voorschrift uitgeschreven 
verkiezingen wordt gestraft de G-ouverneur
Generaal: 

a. die uitvoering geeft aan Koninklijke be
sluiten of Koninklijke beschikkingen, wetende 
dat deze niet van de vereischte mede-ondertee
ker.ing van een der hoofden van de ministeri
eele departementen zijn voorzien ; 

b. die uitvoering geeft aan Koninklijke be
sluiten of Koninklijke beRchikkingen, waarvan· 
hem de uitvoering niet is opgedragen door den 
Minister van Kolonien ; 

c. die opzettelijk nalaat uitvoering te geven 
aan voorschriften van dit reglement en van 
andere algemeene verordeningen, alsmede aan 
Koninklijke beslniten of beschikkingen en aan 
verdragen, voor zoover die uitvoering door 
den Minister van Kolonien aan hem is opge
tlragen; 

d. die beschikkingen neemt of bevelen geeft, 
waardoor hij wist of weten moest, dat bepalin
gen van dit reglement, van andere voor Neder
landsch-Indie verbindende wetten of algeme·eno 

verordeninge.n. of van gesloten verdragen, wor
gen geschonden." 

Art. 39. · ,,Met hechtenis vari ten hoogste zes 
maanden wordt gest'raft de Gouverneur-Gene
raal aan wiens grove schuld te wijten is dat de 
in artikel 38, onder c, omschreven nitvoering 
wordt nagelaten;" 

k,:t. 39a. ,,De feiten omschreven in de arti
_kelen 38 en 39 zijn misdrijven." 

2. Artikel 53,' 1 •., ·en nrtikel 56 der Indische 
Comptabiliteitswet (Nederliindsch Slaatsblad 
1895, n•. 146; Indis,h Staatsblad 1895, n•: 226) 
worden gelezen : 

Art. 63, 1°: "wanneer zij wegens misdrijf, of 
wegens overtreding van de bepalingen betref
fende 's lands middelen en pachten, tot hechte
nls of tot eene zwaardere strafzijn veroordeeld ;" 

A,·t. 66: ,,(1.) Wanneer tegen den voorzitter 
of een der leden van de Algemeene Reken
kamer 'in Nederlandsch-Indie, hetzij e·en bevel 
tot gevangenneming of gevangenhouding, hetzij 
machtiging tot opneming in een huis van be
waring of geneeskundig gesticht voor krank
zinnigen is verleend, of· op hem 'lijfsd wang is 
ten uitvoer gelegd, wordt hij 'daardoor in zijn 
ambt geschorst. 

l2.) Wanneer tegen een der in het vorig lid 
vermelde ambtenaren reehtsingang zonder be
vel tot gevangenneming of gevangenhouding 
is verleend, kan de Gouverneur-Generaal, den 
Raad van Indie gehoord, hem in zijn ambt 
schorsen."' 

3. De Consulaire Wet (Nederlandsch Staats
blad 1887, 11°. 138; Indisch Staafsblad· 1887, 
n•. 207) ondergaat de volgende wijzigingen: 

Artikel 22a, tweede lid, verval t. 
In artikel 22b; eerste lid, wordt het woord 

,;gevangenisstra'f" vervangen door·: ,,hechtenis". 
Artikel 2:lb, tweede lid, vervalt. 
4. Artikel 45 der ,,Auteurswet 1912" 

(NederlandschStaatsbladn°. 308; IndischStaats
blad n°. 600) wordt gelezen: 

,,Met uitzondering van de artikelen 43 en 44 
is deze wet ook verbindend voor Nederlandsch
Indie." 

5. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdsti p. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

~ember 1917. 
WILHELMINA. 

De 11,Jinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

De };J inister van Buitenlandsche Zak~n, 
J. LOUDON •. 

De Minister 1:a,n Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 
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15 December 1917. WET, ·houdende voorschrif, 1 

ten omtrent aanleg en, instandhouding 
van spoorwegen, waarop uitsluitend me~ 
beperkte snelheid wordt vervoerd, op 
wegen niet onder · beheer van het Rijk. 
s. 703. 

Bijl. Hand. 2• Kamer.1915/16, n°. 223, 1-3; 
1916/17,n°. U4,_l; 1917, n°. 59, 1-3; 1917/18, 
n°. 59, 1--4. 

Hand. id. 1917 /18,. bladz. 192-197, 202-212. 
Hand. l• Kamer 1917/18, bladz. 12, 46, 63, 

64,_ 85, 86 •. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voorschriften te geven 
omtrent aanleg en instandhouding van spoor
wegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid 
wordt vervoerd, op wegen niet onder beheer 
van_ het Rijk; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder : 
a. spoorwegen alle spoorwegen, ten aanzien 

waarvan eene door Ons of met Onze machtiging 
v:erleende concessie tot aanleg van en uitoefe
ning van den dienst op. den spoorweg van kracht 
is, en waarop ingevolge die concessie uitsluitend 
met beperkte snelheid wordt vervoerd ; 
_ b. wegen alle openbare wegen me.t al hetgeen 
daartoe behoort, met uitzondering van de wegen 
onder beheer van het Rijk ; 

c. concessionaris hij, die voorzien is van 
eene concessie, als bedoeld bij letten · a .. 

2. (1) Gedeputeerde Staten beschikken op 
verzoeken om vergunning tot aanleg en instand
houding of tot instandhouding van een spoor
weg op wegen in hunne provincie. 

(2) De concessionaris doet zijn verzoek ver
gezeld gaan van eene beschrijving met teeke
ningen van de daarin bedoelde werken. 

(3) Zijµ deze 1,tukken door Gedeputeerde 
Staten vo'ldoende be_vonden, dan w.o,:den zij 
met het ontwe:i:p eener. beschikking ter provb:i
ciale griffie. g~urende dertig dagen t.er· inzage 
van, een, ieder nedergelegd, nadat. deze neder
legging in een of meer nieuwsbladen is bekend
gemaakt,. en aan. de beheerders de,: wegen-; vo.or 
zooveel deze niet onder beheer. der prQvincie 
zijn, alsmede aan de v:erdei:e bekende daarop 
r_C<Jht Ji.ebbenden ii,. medegedeeld. 

(4) Omtrent het ontwe:i:p der b.esc!i.ikking 
kan van wege Gedeputeerde Staten overleg 
worden gepleegd met een ambt.enaar van het 
toeziqht op de spoorwegdiensten, welke ambte
~aar· wordt aangewezen door den raad van 
toezicht, bedoeid bij- artikel 10 der wet van 
9 A,:eril. i.875. (Staatsblad n°. 67). · 

(5) Gedurende den in het derde lid.bepaal
den termijn kan ieder belanghebbende schrif
telijk en, op een daartoe vooraf in eeh of meer 
nieuwsbladen bekend te maken dag bij eene 
commissie uit Gedepu:teerde Staten, die in het 
openbaar · zitting, houdt, mondeling bezwaren 
inbrengeu. 

(6) De zitting der commissie wordt ·bijge
woond door een ambtenaar, als bedoeld bij he:t 
vierde lid,, en kan worden. bijgew.oorid door den 
concessionaris of diens gemac!i.tigde .. • 

(7) Na verloop van den termijn nemen 
Gedeputeerde· Staten, binnen. ze.s m_aanden, 
eene met redenen omkleede beschikking,, welke 
wordt medegedeeld a(!.n den coucessionaris, 
aan hen, die bezwaren hebben ingebracht en 
[!.an Onzen met de uitvoering van deze wet 
belasten Ministe,; zij w.ordt aangekondigd in 
het pro:vinciaal blad. 

(8) De kosten, voor de pro:vincie uit toe
passing van dit artikel v:oort"loeiende, worden 
haar door den concessionaris vergoed. 

3. (1) Van de beschikking van Gedepu
teerde Staten staat voor ieder belanghebbende 
beroep op Ons open binn.en dertig dagen na 
den dag der aankondiging in het. provinciaal 
blad. 

(2) Het adres van be~oep · wordt aan Ons 
gericht, maar ingediend bij Onzen Commissaris 
in de provincie, die den dag van ontvangst 
daarop aanteekent,. een bewijs van. ontvangst 
afgeeft en het adres _aan Ons opzendt. 

(3) Het beroep kan, met inachtneming van 
den in het eerste. lid bepaalden termijn, door 
Onzen Commiss.aris voornoemd worden inge
steld. 

4. Ten aanzien van wijziging of intrekking · 
van de vergunning vinden: de artikelen 2 en 3 
overeenkomstige toepassing. 

5. (1) De vergunning mag niet in strijd 
zijn met de concessie, bedoeld bij artikel 1, 
letter a. 

(2) Voor zooveel zoodanige strij_d door 
wijziging van de concessie mocht ontstaan, 
dragen Gedeputeerde Staten zorg vopr wijziging 
van de vergunning .. 

6. Vordert de uitv;oering van• de vergunning 
eenige bemoeiing van het. pro"inciaal bestuur, 
van gemeentebesturen of van besturen vau 
waterschappen, veenschappen of veenpolders, 
dan wordt ·door dez.e bestureu het daartoe 
noodige verricht. 

7. (1) Een ieder is ve:i:plicht. t.e gedoogen, 
dat spoorwegen op wegen met inachtneming 
-van eene vergunning, als bedoeld bij de artikeleu 
2. en 3, w.o.rden aangelegd en.in stand gehQuden. 
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' (~) J;)e ~chade, welk,e_. daaru.it voqr, de be
h,e_!lrde:rs der, w,ege_n of voor al)._d,ere daa,rop. 
req);ij; · l).epbe_1;1den mocl).t voortvloeien,. word~ 
h)ln_ q.001c <!,en_ c<;>n,c1;1ssfonaris V:(slrgoed. 

(3L De vordering daartoe mo.et worden ~Il
ge~teld vo,or• den. rechte:r van het kantqn, 9£, 
te,r keu,~e Val). den ei_schei;, V[!-IJ, e,(sln d,er ka11~0J.l:S, 
W:l!,ll,riµ de .weg is gelege_i;i. 

(4) Van dl;l 1J,itE!praak van dep. kantoi;ir_echte:i;_ 
is hoogei:, bl;ll'.\>6P toegelaten. 

(5.) De bepalingeµ, v;ooi: l;mrgerlijk,e_ ~wis~, 
gedingen geldeI1de;· zijrt op, de t\ristgedingen,, 
bij dit artikel bedoeld, van toepa~sing, VO!)r 
zooveel daarv:aI1 bij h_et dl)rde ell. vierde lid niet 
i_s ll,fgeweken. 

8. (1) Met heqhteni~ van ten hoogste twaalf 
da,gen_ of geldbqete van teI1 ]:ipogste, vijf en 
ze?!e~tig (1¥,lrlen. wor\it ge~ti:-.:i-:ft b,ij, 9,ie El!lll ~ppoi;:
weg _op ee11 weg aanhigt of in staµ\i h<;>1J,dt zond(sll'. 
vergunni.ng of andei;s dan. m_e_t inachtnen1ing 
van eene vergunning, 11-ls l)ed,oeW, bij de_ ar~il,:e\eµ 
2 en 3. · 

(~) Met, hechtenis van t(!n 1:ioogste twaa.li 
dagen of geldboete van ten hoogste_ vijf en zeven, 
tig guli!,en wordt_ gestra~ hij, dill in strijd h:j,ndelt 
met de verplichting in het eers~e 1,d v;ap, artikel. 7 
oi;nschrev:en. · · · 

(3) Indien de <;>.v:ertre_q.er {\ene naamloo~e 
vennootschap o~ eene re(?b,~spersoonlijkheid 
bez.itte11d(! vereen~ging is, wordt_ de st:i;afver, 
volging ingesteld en worden de in de twee vo,or,, 
gaand,e leden bedo.e_ld,e straffep, 11i tgesprok_en 
tegen de ledep, vail he~ bestuv:r, · 

( 4) De bij dit artikql stra~baa:i; gestl)lq.e 
feiten worden, bes!lhou,w\l, a\s ove_rtreding. 

9. Met de opsporing va,11 de overtredingen 
van deze wet zijn, behalve_ de bij artikel_ 8 van 
}].et Wetboek va,n Stra~vorderi~g aange~ezen 
per~oneµ, belast qe ina,rechaussee, alle ambte
llareµ van Rijks- en gemeentepolitfl'l en de 
ho9fd~n,geni_eurs, ingenie11:rs, ad,jun_ct-ingenieurs, 
hoqf_dopzichters en opzichters v:an den provin-
eialen waterstaat. · 

10, n) Gedeputee_rde i?taten zijµ pevoegd 
op kosten der overtreders te doen ·wegnemen,. 
beletten, verrichten of in den vorigen, to~st~11d 
herstellen hetgeen in strijd met_ deze wet is o~ 
w.ordt gemaajrl of gest.eld, ondernomen, n~ge
laten, besch,a,digd of weggenomen. 

(2) Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
ge~cliil)dt dit niet_ dan nadat d,e Q!ll9:nghebpende 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

11. Artikel 8 is niet van toepassing : 
ff, voor zooveel Gedeputee_rqe St,aten tijdeµ~ 

de behand_eling van een verzoek om v:ergunning 
~oestaan, q.a~ voor.loopig met aanleg van een 

spoonreg wClrd.~ a,a,I1gev:angen of_ ee_µ_ sp<;>o.~weg 
in,_ ~titp,d, w,<;>rd~ g\l.l?,<?~dei;i. . Op ljl,etgeeri ~ordt 
toegestaan is artikel 7 van to'epassiI1g. ;' · 

b, ten_ a,a,nzien ya,n_ spClorwegen, welke J:iij 
he/i ill we:i;king tre_den d,(slze_r 'fet in a_an\i:ig, z_ijn 
o.f in stand_ w,ord,ei;i g(!hou,d\l!']- m,e_t got:1d:v:inden 
v:a.11 hlln, die tq.~ dat tij,dstip b(!yoegd w:are.n 
daar<;>m,trent, ~e beschikken,. De te .. dier zake 
be~~aa,n,de_ :i;egelingen blijvqµ van ki;S(/)lt, tqtdat 
zij w:or_d,eJl V(!:rv11-ngell dp,o:i; v:e_i;gunning(!n, a,l!! 
~iid,oelq. l)jj_ dq 11-rtikell')I?, ~- e9: 3,: · 

Lasten_ ell b(IV(l~!)n, enz.,. 
Gegeveµ ~e 's-¥ri),V(!Il_hage,, d,en ,5den, pece,W,

bei; i9i7, 
WIJ;,H::J!]LMINA: 

:Pe. M,inister v~n,_ W ater~ta(lt, Q. l;;:EH• 
C(!itg~fl.•. 8 Jar,,_., 1918.) 

1_5 J?ecember · 1917. WE~, tC>t, b<;>:,ny va.1?-.. een 
b~g vop, gewo_Oil verk~er qver de_n 
Gelderschen IJ ssel nabij ltet K;aterve~r. 
t:!. 70t . 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te. weten: 
,illzoo Wi{i~ o,ve~~ging ge'iw~~n 1i;bbe~, 

dat de bou,w van een b~g voo:i; gewoon v:erkeer 
ov:ei; den, (Md13rsoli,en_ IJs_s!l\ µ~bij het Kater
veer in het l),lgenieen, befang n_oo.clig is ; 

i.99 is h',lt, el,at Wij, d,!ln Ral),d: va,n ~ta,te, en,z. 
.Art. 1. Va,11 ~ijkswege l'!U~~m. wo.rden u.it

g,evoerd d,e werkyn, n<;>odig- voor e,(,ln brl).g 
voor gewoon verkeer over den G:lslJdei;sc1ien 
IJss_el nabij 1i.~.t Ka_terveeJ:'.. 

2. Tot de_ ui~v:oe,ing v;an cle in_ artikel 1 
bedoelde, werken zal nie~ worden 9.ve:r;gegl),a.n,, 
da.n nadat de nll.a_ste bel?,nghebpenden bij di:in 
aa.nleg va.n h(,l~ d.l!<arin genoemde k,nnstwer1' 
zicl;i. t_en geno_egeµ v;i,n Onzen Minister van 
Watersta.a,t zullen heb'\!e.n verboncl,i:in te z.aI11en 
een bedrag ,;an ~ 350,000 in qe k9steI1 yall: die 
werke_n te d,ragen. 

L,a.~~~;n en bevelen, \JnZ. 
Gegeven te 's-Graye_n_hage, d_en P>d,el), pecem-

ber 1917. · 
WILHELM~NA. 

pe 11,finis~~r van Waterstaat, C. LELY. 

· ( Uit'u_~g. 7 Jan,_. 191·s.f 

15 December 1917. WET, houclenqe a_anv:ulling 
· en verhooging van het ~~-qef!~e hoofdstµk: 
der Staa_tsbegz:o,o.ting; vo_o~ ~et die,,-i~tjl\ar 
1917. s. 705. 

Bij deze wet wordt een a,tikel iI1gevoegd 
Ten gevolge hiervan wordt het tcita~l d~r 

W\ie Afd~eling, a!smede het eindcijfe* van ge-
1\oenid p.o<;>fd~_tnk verhoogd niet ~ 18,000. ' 



1.5 D E C E M B E R. 668, 

i5 Dece~ber 1917. WET; hoi.dende bepalingen 
tot beschenning van mollen en kikvorschen. 
s. 706. . . 

WrJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben; 

dat volgen·s artikel 2. d~r wet van 22 Juni 
1914 ·(Staatsblad n°. 262), houdende bep~lfogen 
tot bescherming van in het wild . levende 
nuttige tlferen, de aigemeene maatregel van 
bestuur van 19 September 1914 (Staatsblad 
n°. 456), houdende bepalingen tot beschenning 
van mollen en kikvorschen, behoort te worden 
vervangen door eene regeling bij de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verboden op gronden, bij 

anderen in gebruik, mollen te vangen of te 
dooden, tenzij met schriftelijke machtiging 
van Onzen Commissaris in de provincie, waar 
de gronden gelegen zijn, en· met s~hriftelijke 
toestemming of in gezelschap van den gebrui
ker dier gronden. 

Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing op personen, die behoore n tot het 
gezin van den gebruiker der gronden of zich 
bij dezen in dienst bevinden. 
-· 2. Het is verboden mollen of huiden van 

mollen ten verkoop in voorraad te hebben, te 
koop ·aan te bieden, teverkoopen of fovervoere.n, 
tenzij met sohriftelijke machtiging van Onzen 
Commissaris in de provi:ncie, waar ·het fei t 
gepleegd wordt. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in artikel 
1 of 2, wordt .slechts verleend aan persorien, 
die ne goeder naam en faam bekend zijn. 

4. Het·is verboden kikvorschen of deelen 
van kikv9rschen ten verkoop in voorraad te 
hebben, te koop aan te bieden of te verkoopen 
of._ kikvorschen ten getale van meer dan tien of 
deelen van kikvorschen te vervoeren. 

Van het in het vorige lid bepaalde kan in 
bijzondere gevallen door Onzen Commissaris 
in de provincie, waar het feit gepleegd wordt, 

_ ontheffing worden verleend. 
5. Met het opsporen van de in dezc wet 

atrafbaa'r gestelde overtredingen zijn be]ast, 
behalve de bij artikel 8, 1 °. tot en met 6°. 
van het Wetboek van Strafvordering aangewe
zen ambtenaren : 

a. de marechaussee ; 
b. alle andere ambtenaren · van Rijks- en 

genieentepoli tie ; 
c. de ambtenaren van de invoerrechten en 

accijnzen. 
6. Overtreding van het bepaalde in een der 

artt. 1, ecrste lid,2 of 4, eerste lid, wordt gestraft 
met geldboete van teri hoogste vijftig gi.lden. 

7. Voorwerpen, door midde]· van ·overtre
dirig verkregen of waannede eene overtreding 
is ·gepleegd, met uitzondering van middelen 
van vervoer, worden zoo spoedig mogelijk in 
beslag genomen. 

8. · Indien in beslag gen omen voorwerpen 
dreigen in bederf over te gaan, worden zij, na te· 
zijn gewaardeerd, op bevel van den ambtenaar· 
van het Openbaar Ministerie vernietigd. 

I>e ambtenaar van het Openbaar Ministerie
kan gelasten, dat in besfag genomen levende 
dieren, nada t zij zijn gewaardeerd, in vrijheid 
wo!'.'den gesteld. 

10. Bij veroordeeling kunnen in beslag ge
nomen voorwerpen worden verbeurd verklaard. 

11. Indien in beslag genomen voorwerpen 
niet meer aanwezig zijn, bepaalt de rechter bij 
het vonnis, of, en zoo ja, tot welk bedrag de· 
eigenaar zal worden schadeloos gesteld. 

12. Indien de zaak niet wordt voortgezet,. 
worden de in beslag genomen voorwerpen op 
bevel van den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie aan den belanghebbende. t,erugge
geven. 

Indien in het. geval, bedoeld in het eerste lid, 
de in beslag genomen voorwerpen niet meer 
aanwezig zijn, wordt de eigenaar op bevel 
van den ambtenaar van l:i.et openbaar Ministerie, 
dat hem bij exploit wordt_beteekend, tot een 
door dien ambtenaar te bepalen bedrag schade-
loos gesteld. · 

13. De in de vorige twee artikelen bedoelde 
schadeloosstelling wordt door een_ door Onzen 
Minister van Financien aan te wijzen anibtenaai
aan den rechthebbende uitgekeerd. 

14. De rechthebbende kan zich gedurende 
vijf jaren, nadat het vonnis onherroepelijk i& 
geworden, de opgelegde geldboete is betaald of 
het in artikel 12 bedoelde bevel van den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie' i& 
beteekend tot den door Onzen Minister van 
Financien aan te wijzen ambtenaar wenden, om 
de schadeloosstelling te ontvangen·. 

Na verloop van deze vijf jaren is de vordering 
vervallen. 

15. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd a.ls overtredingen. 

16. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Mollen- en Kikvorschenwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Decem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 29 Dec. 1917.) 
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15 ·December 1917. WET, tot verhooging en 
w1Jz1gmg van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 707. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, een artikel ingevoegd eri een artikel 
ingetrokken. · 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 
de !Ide afd~eling verhoogd met f 42,000 ; dat 
van de I!Ide afdeeling verhoogd met f 14,500 ; 
datvandeIVdeafdeelingverhoogd met f 75,000; 
datvandeXIde afdeeling verhoogd met f 6700; 
dat van de XIIde afdeeling verhoog'd met£ IMO, 
en het eindcijfer van dit hoofdstuk verhoogd 
met f 144,850. 

l!'5 December 1917_ WET, houdende verlenging 
in verband met de tijdsomstandigheden 
van den termijn der opsporingsvergunnin
gen als bedoeld bij artikel 7 der Indische 
Mijnwet (Neder/,andsch Staatsb/,ad 1899, 
n°. 124, Indisch Staatsb/,ad 1899, n°. 214). 
s. 708. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te.weten: 
Alzoo Wij in· .overweging · genomen hebben, 

dat in verb and met de bijzonderetijdsomstandig
heden eene voorzieniv,g noodig is, ten efode het 
mogelijk te maken, dat het vervallen van op 
den voet der Indi,che _Mijn'wet verleende 
vergunningen tot het dcen van mijnbouwkundi- · 
ge opsporingen wegens het verstrijken van den 
daarvoor gestelden ·termijn wordt opgeechort, 
zoomede dat vergunningen welke sedert het 
begin dier bijzondere omstandigheden door 
tijdsverloop van rechtswege zijn vervallen, 
ahnog met een nieuwen termijn kunnen worden 
verlengd; 

·Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor zooveel de bijzondere, vit den 

tegenwoordigen oorlogstoestand, voortvloeiende 
omstandigheden daartoe aanleiding geveri, 
kunnen bij ordonnantie worden verlengd de 
termijn van ten hoogste drie achtereenvolgende 
jaren, waarvoor op den voet van het 4de lid 
van artikel 7 van de Indische Mijnwet (Neder
landsch Staatsb/,ad 1899, n°. 124, Indisch Staats'. 
bwd 1899, no. 214) vergunningen tot het doen 
van rnijnbouwkundige opsporingen kunnen, 
worden verleend, alsmede de termijn van telkens 
'ten hoogste een ja·ar waarvoor deze vergunnin
geri twee malen kunnen worden verlengd. 

2. Orn dezelfde reden kan a.an de vergun
ningen tot bet doen van· m:ijnbouwkundige 
opsporingen, welke bij het intreden der in 
artikel 1 bedoelde bijzondere tijclsomstandig
heden nog van kracht waren en welke inmiddels 

door tijdsverloop van rechtswege zijn vt1rvallen, 
bij ordonnantie nog, een nieuwe termijn worden 
toegevoegd. 

3. Deze wet treedt in werking·: in Nederland 
ml"t ingang· van den dag n·a dien harer afkon
diging, in Nederlandsch-lndie op den da:g na 
dien der aflrnndiging door den Gouverneur-Gene• 
raal ingevolge artikel 31 van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Nedei/,and-,ch
lndie_ 

Lasten en" bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Decem

ber 1917. 
WILHELMINA-

De 11'Iinister· van Kolonien, TH. B. PLF.YTE-
( Uitgeg. 29 Dec. 1917.) 

15 December 1917. WF.T, houdende bekrach
tiging eener overeenkomst met tle N eder· 
landsche Handel-Maatschappij voor den 
verkoop in Ned,rland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw 
na afloop van de overeenkomst, bekrachtigd 
bij de wet van 30 December 1916.(Staats
blad n°. 570). S, 709. 

WrJ WILHELMINA, enz ... doen te wAten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat de hieronder ver
melde· overeenkomst bij' ·de wet worde be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. 1. De in afschrift aan deze wet ge
hechte, tusschen den Minister van Kolonien, han
delende ·ten deze voor en namens Nederlandsch
Indie 'en als zocidanig dien rechtspersoon ver
tegenwoordigende, en de Directie der Neder
landsche Handel-Maatscbappij, handelende mi
mens die naamlooze vennootschap, op den 

24sten September 1917 gesloten overeenkomst 
22sten Augustus 
voor den verkoop in Nederland van de voor 
Landsrekening in Nederlandsch-lndie gewonneri 
voortbrengselen van land- en mijnbouw na 
afloop van de ove'reenkomst, behoorende bij de 
wet van 30 December 1916 (Staatsblad n•. 570), 
wordt bekracbtigd. 

2. De overeenkornst, bij het voorgaand 
artikel beluachtigd, wordt kosteloos geregis
treerd en is vrij van leges. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeve~i' te 's-Graveuhage, den 15den Decem

ber 1917. 
WILHELMINA. 

De 11:liniste,· van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 21 Dec. 1917.) 
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AFSCHL:UFT. 

. De Minister van Kolonien, handeleµde ten 
<l,e.~e voor en namens Ned.erlaI)d~ch-lndie en 
als ~qqdanig .d,ien rechtspersoon vertegen
. woqrdjge_i;icle, 

e11 
de Pirectie der Nede~landsche Han,del

Maats<;ihappij, handelende naII)ens die naam
looze vennootschap, 

Zijn overeengekome-i:i, al~ volgt : 
Art. 1, De Nederlandsche Handel-Maat

schappij neemt op zich, in hoedanigheid van 
<!ommissionna.ir, met de uit bet deleredere 
voortvloeiend.e aansprakelijkhe.id, de lndiscpe 
GouverneII)ents pro<;iucten; voor zooverre zij 
door de Regeering yan ~ederlandscb-Indie 
te.n verkqop \n .N e.<;ierl.and pe~temd. worde_n, 
te beheeren, te verk;oqpe11, · en daa.rvaµ den 
!\fsche.ep, het vervoer en den ops\ag te be
zorgen, alles met inachtneming va.n · de aan
wij~ingen, clqor die Rege.i;iring te geven, 

Gesqhillen ter zake van de in a,linea 1 be
doelde verrich.tingen, tussqhen de Maats(lhap
pij en d11rdeµ onts.taand.e, kunnen door baar 
niet bij dading worden beei.ndigil, dan met 
µi.acp.tiging <;ier Koningin, en wannee.r zij een 
bedrllg van nieer dan ~ ~O,QOO betreffen, pe
houden.s bekrachtiging bij d,e wet, 

~- Tot wa1:1rborg voor de ~t<Jrting der op
brengst van de producten, verbindt de Maat
schappij zi(lp. Oil) op den qag v66r e\ke vei
ling bij cle N ecl\)rlan4scbe. Bank, ten deze. op. 
trec!e11de als 11ge11t V!l-1) d\ll). Staat, over te 
breIJge.n. eene met het approximatief netto
~edrag 9vereen~omende wa.11rde in geldswaar
qig papier of ill geld, naar keuze van dell 
Minister van Kolonien, en in bet laatste ge. 
val onder berekening van rellte op den voet 
van het alsdan vigeerende promessen-dis<J9nto 
der Nederlandsche Bank. 

Indien de Minister van Kolon\en de stortillg 
van· voorqo\)µi(ie waarborgsom i.n geld ver
Jungt, 'VOrdt daarvan veertien dagen te voren 
llan de N ederlandscµe :Ha.ndel-1\'falltschappij 
ke1;mis gegeveII. 

3. Voor al hare in artikel 1 genoeiµde ve.r
richtingen geniet de N.e<l,erland~che Hand,el
~aatschappij eene commissie (met inbegrip 
van delcredere) van +1/, procent van de bruto
opbrengst van het door haar ver!wchte en 
verantwoorde. Goµvernernentst.i_Il en l½ procent 
van de bruto-opbrengst van alle overige door 
haar verlwi;:hte en verantwoorde Gouverne
me.ntsprodqcten. 

4, Pe .N ederlai;idsc4e Handel-Maatschappij 

onderwerpt ~ich, wat betreft d,e wijze, "7aarop 
· zij rekenillg en verantwoordiµg aflegt, .a.an de 
wet~elijke bepaljngen, di.e deswege· zijµ of 
nader zullen - worden vastgesteld, en .a.a_n de 
voorschriften,, door de. Regeering ter u_\tvoer~ng 
van die wettelijke bepaJil)t;ei;i, _of in ove~leg 
met de Algemeene Rekenkamer in ~(!d,~i:lll!ld 
gegeven of te gave.I!. 

5. Z.ool11ng de N ede.rlan_qsche HaI1cl,eHdaat
~chappij · aan alle 4it d_ezlJ overeenkqmst voort, 
vlqeiende verpliqhtingen ge,tr<;rnw voldo~t, zal 
de Regeeri11g zi<;ih VRI) g\)en a,nd,eren tlJs~<;i\l<:Jn
pers<;>on bediel!en vo.or bet afschepen, vervoe.reµ,_ 
opslaan, behe~ren e11 verkoopen van d,<:i ln\lische 
Gouvernementsproducten, die ten verkoop i_n 
Nederland bestemd zijn. 

6. Geschillen qit deze ov~reenkornst voort
vloeiende, worqen onil.,erw.<;>rpen aan het oor
de.el van dri!l scheidsliedim, door partijen in 
gellleen overleg te ben9emen. 

Wanne.er partijell ~ich ]:>innen eene maand 
na het ontstaan van 'p.et g\jschH niet over 
deze benoeming hebben verstaan, zal de keuze 
geschieden door de. arrolldissements-re<;ihtbank 
te Amsterdam, op verzoek van de mees; ge
reede partij. 

De Minister vlln Kolonien is echter be.voegd 
eene voor\oopige beslis.sing te nemen, waaraan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op scbade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden ill het gelijk wordt gesteld. In 
z<;>odanig gevlll beslissen de scheidslieden bij 
hunne uitspraak ook over bet bedrag der 
schadevergoeding. 

7. Wan-µeer q.eze overeenkomst niet v66r 
1 J aliuari 1918 door de wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht 11iet te zijn gesloten. 

Do.or de wet bekrachtigd zijf\de, treedt zij 
in werking op 1 Januari 1_918. Zij wordt 
aangegaan voor den tijd van een jaar, dus 
tot bet einde v~n het jaa; 1918. 

24sten 
Aldus opgemaakt in duplo op den 22sten 

f;leptember 
Augustus negentienhonderd en zeventien. 

De J',1.inister van Kolonii!n_, 
(get.) TH. 13, fLEYTE. 

Nederlandsche Handel-11!.aatschappij, 
(get.) VAN AALST. 

(get.) BIEREN~ DE HAAN. 

Behoort bij de wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n•. 709). 

J\'j:ij bekeµd, 
De Minister van Kol9nien, TH. B. PLE.YTE., 



15 D E C E M B E R. 1917 
·l,& ·J)ee£fr1<b.er. L~l.7, WE.T, tot het.aangaan van 

,. ·eene· geldleening: of -~eeningen van 
f. 500,00Q ,000 en I).a.dere voorziening tr:n 
aanzien van de 5 pets. schnld)JekenteI).issen: 

· ten laste van het Rijk. ~- 710. 

·'·WrJ,WILHELMINA,ENZ, ... doen teweten: 

Alzoo Wij- in overweging· genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is nadere voorzieningen t; 
treffen in. verband met den invloed van de 
voortduring-van den oorlogstoestand op 's Lands 
financien en dat bet voorts wenschelijk is, den 
rentelast van de 5· pets, leening 1914 te ver-
minderen ;· " 

Zoo i's het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

EERSTE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de l!rijwillige leeriin(?:,. 

Bed.rag, koers van inschrij
ving en rentevoet. 

Ar,t, 1. Er wordt een, vrijwillige geldleening 
aangegaan ten laste van het Rijk tot een bedrag
van vijf honderd millioen gulden tegen_ eene 
rente, ·van vier en eel).- half ten honderd in het 
jaar, · hetaalbaar op. halfjaarlijksche coupons, 
verschijnende 1 Februari en 1: Augustl).s. · 

De koers van uitgifte wordt vastgesteld door 
0nzen Minister van Financien, met dien ver
stande, dat bij- die vaststelling• tot richtsnoer 
· woi'dt genomen de koers, welke omstreeks den -
. tijd der uitgifte, eerste-klasse fondsen van ge
lijken rentevoet als- deze, geldleening ter beurie 
noteeren. 

De coupons zijn ·betaalbaar te Amsterdam 
en in verdere plaatsen, welke Onze Minister 
van Financien noodig mocht vinden aan te 
wijzen. Wanneer plaatsen in het buitenland" 
gelegen voor die betaalbaarstelling worden aan
gewezen, kan Onze Minister van Financien aan 
de met de- uitbetaling be!aste bankiers eene 
-provisie toekennen van ten hoogste een achtste 
ten honderd o.ver- het nominaal bedrag der door 
hunne tusschenkomst uitbetaalde coll-pons. 

Inschrijving,_ t_ijd en plaats. 

2.. De inschrijving op deze geldleening wordt 
opengesteld bij den. Agent van het Ministerie 
V:J.I). Fin_ancien te · Amsterdam, bij de betaal
meesters, behalve dien te Amsterdam, en bij de. 
ontvangers Q.er d_irecte belast~Dgen in de ge
meente_n, · waa:i: geen betaalmeesters· gevestigd 
zijn. 

D.e. inschrijving staat ten mins_te gedurende 
drie werkdagen open. Zij wordt ge_open.d en 
gesloten op de door Onzen Minis~_e, vaI;! :u'i
nanqieI). te bepalen tijdstippen. 

Minimum. 

3. Er worden geen inschrijvingen dan van 
f. 100 of een veelvoud daarvan aangenomen. 

Toewijzing en, afwijzing, 
4. Tot de nominale bedrag!'ln der, overeen

komstig het laatste lid vaJJ. artikel 5 vermelde, 
5 pets. schuldbekent_enissen ten 'laste van het 
Rijk worden. de inschrijvingen, voor zoqver 
daarop niet het laatste lid van dit artikel wordt 
toegepast, .bij voorrang toegewezen. 

Wanneer h_et overig deel_ der gezamenl_ijke 
inschrijvingen, voor zoover daarop nJr,t het 
laatste lid van dit artikel wordt toegepast, hr,t 

: voor toewijzing nog_ beschikbare bedrag te · 
boven gaat, geschiedt die toewij~ing ponds
pondsgewijze, met dien verstande,. dat geen 
toe_wijz~ng minder dan honderd gulden bedraagt 
en dat, indien het verlangen daartoe in het 
inschrij vingsbiljet is te kennen gegeven, de 
inschrijvingen zooveel mogelijk ten voile_ wor
den toegewezen, behoudens voorrang, voor elk 
dezer inschrijv~ngen tot een bedrag van ten 
hoogste f 10,000. 

Het bedrag, dat op inschrijving_~n. van ver
schillende bedragen wordt toegewezen, wordt 
doo~ Onzen Minister van Fi:nancien zqo spoedig 
m_ogelijk na de sluiting der inschrijving vast
gesteld_ en bekend gemaakt door opneming in 

' de Staatscourant. . . , 
De inschrijvingen g!c'daan door personen, die 

naar het oo:rdeel van Onzen :Minister van Fi
n~ncien buiten machte zijn h!)t bedrag hunner 
inschrijving, of, ingeval ni_et ·de voile inschrij
vingen· worden toegewe:z;en,_ het bedrag dat 
huil zoude word,:in toegewezen_, te storten, 
kµnnen worden_ afgewezen. 

Stortingen. 
5. De stortingen op de toegewezen bedragen 

kunnen, behoudens. het bepaalde in artikel 7, 
geschieden in 5 pets. ~chuldbekentenissen ten 
laste van het Rijk, mits de schuldbekentenissen 
bij het in werking treden dezer, wet niet aflos-
baar zijn. · 

Schuldbekentenissen a]s'in het eerste lid be
doeld, worden in betaling genomen tegen d_en 
koers van 100½. pet., mits en voorzoover de 
inschrijvers in het inschrijvingsbUjet he~ nomi
naal bedrag der schuldbekentenissen, welke. zij 
zich voorstellen in betaling te geven, hebben 
vermeld. 

6. De stqrtingen moeten geschieden in vi.er 
termijnen v66r of op den zevenden dag van de 
door Onzen Minister van Financien voor elken 
termijn a~n te ~ijzen kalenqerm_;i,and, m,e,j; q.ien 
verstande, da_t_ voor d_e storting van den vierden 
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termijn in geen geval een vroegere versohijndag 
wordt vastgesteld dan de 7de Mei 1918, In 
kalendermaanden, waarvan de zevende dag 
een Zondag is, is de aohtste dag de versohijndag. 

De aan~ijzing der in het vorig lid bedoelde 
stortfogsdagen wordt ten mfoste aoht dagen 
voor de openstelling va.ri. de inschrijving door 
iniddel van de Staatscourant bekend geinaakt. 

I>e eerste termijn :van storting .bedra.agt 
50 % van het te storten bedrag, de tweede 
termijn be"dra.agt 10 % _van da.t bedra.g en de 
volgende twee termijnen bedragen elk 20 % 
van dat bedrag, met dien verstande, dat de te 
storten bedragen der eerste twee termijnen naar 
boven en die van den derden termijn naar be
neden wordt afgerond tot een veelvoud van de 
voor een nominaal bedrag van f 100 te storten 
som en dat als vierde termijn het restant wordt 
gestort. 

Voor zoover het bepaalde in het vorig lid, 
in verband met de te seorten bedragen, geen 
toepassing kan vinden, moeteiJ. de stortingen 
geschieden volgens een door Onzen Minister 
van Financiiin vast te stellen tabel. 

De stortingen kunnen door de belangheb
benden naar verkiezen vervroegd worden, mits 
wordt gestort de voor een nominaal bedra-g van 
f TOO te storten som of een' veelvoud daarvan. 

7. Vijf pots. schuldbekentenissen ten laste 
van het Rijk worden niet in storting aangeno
men indien het nominaal bedrag der aangebo
den schuldbekentenissen het te storten of, 

. wanneer de uitgifte beneden pari geschiedt 
het nominaal bedrag der te verkrijgen 4 ½ pets. 
schuldbekentenissen te boven gaat. 

Bij de to_t storting aangeboden schuldbeken·
tenissen moeten gev'oegd worden de bijbehoo
rende nog niet vervallen coupons, te beginnen 
met die, welke op 1 Augustus 1918 vervalt. 
. Indien een of meer coupons moohten ont
breken, wordt het bedrag der ontbrekende cou
pons·ingehouden. Dit bedrag wordt alsnog uit
betaald bij aanbieding der coupons voor 1 
Augustus 1923. 

De rente der in storting aangenomen sohuld
bekentenissen loopt niet verder dan tot den 
eersten dag der Jmlendermaand, waarin de eerste 
stortingstermijn valt. 

8. De stortingen hebben plaats ten kantore 
van de Nederlaridsche Bank te. Amsterdam. 
Voor zoover de_ inschrijvingen plaats -hadden 
bij een betaalmeester of een ontvanger der 
directe celastingen kan de storting geschieden 
t:m kantore, waar de insohrijving plaats had. 

In ge breke bJ.u ven. 
9. De namen der personen, die in gebreke 

bl:ijven hunne stortfogen tijdig te doen, worden. 
door den Agent van het Ministerie van Finan
oien medogedeeld aan de ontvangers der directe
belastingen binnen w:ier ressort die personen 
wonen. 

De ontvanger. vaardigt iri: naam des Konings. 
een dwangbevel uit tegen den. in gebreke ge
bleven inschrijver; dit bevelschrift, dat, meer 
dan ~en p!'rsoon kan betreffen, wordt executoir 
verklaard door den Kanton.rechter; binnen 

'wiens ressort het kantoor .van den betrokken 
ontvanger gevestigd is ; het wordt aan de in
schrijvers, ieder voor zooveel hem aangaat, 
beteekend met bevel tot betaling en voorts ten 
~itvoer gelegd overeenkomstig het in bet wet-

. boek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde 
ten a11,nzien van de tenuitvoerlegging van von
nissen en authentieke acten. 

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
wordt geschorst door ~en met redenen omkleed 
verzet .. Dit verzet kan- uitsluitend zijn gegrond 
op de bewering, dat degeen, tegen wien het 
dwangbevel is. gericht, niet heeft ingeschreven 
of, volgens de door hem gedane inschrijving in 
verband met de toewijzing, tot de betaling van
ee.n l11oger bedra.g verplioht is dan in het dwang
bevel is vermeld. Het verzet wordt beteekend 
a.an den ontv:a.nger, die het dwangbevel uit
vaardigde en moet inhouden eene dagvaarding 
van dien ontvanger voor de reohtbank van het 
arrondissement, waarbinnen het kantoor van 
dien ontvanger gevestigd is . 

Bij betalen van ren te. 
10. Bij elke storting wordt, behalve de hoofd

som, voor v_ergoeding van reeds versohenen 
rente, betaald 0.37 6 ten honderd van het nomi
naal bedrag d1Jr hoofdsom voor elke kalender
maand, welke van den loopenden rentetermijn 
reeds verstreken is. Hierbij wordt eene maand, 
van welke zeven of minder dagen verloopen zijn, 
niet medegerekend en eene maand, van welke 
a.oht of meer dagen verloopen zijn, voor eene 
voile maand gorekend. 

Ten opzichte van kalendermaanden, waarin 
de zevende dag een Zondag is, wordt in het 
vorige lid in de plaats van zeven· aoht en in de 
plaats van acht negen gelezen. 

Bij stortingen, welke meer dan zeven dagen 
na den verschijndag plaats hebben, moet daar
enboven voor elke zeven dagen, welke sedort 
dien. dag verloopen zijn - gedeelten van dien 
termijn voor een geheelen gerckend -- 1,5 per 
1000 van het nominaal bedrag der- hoofdsom 
worden bijbetaald. 

Recepissen. 
11. Voor elke storting worden recepiss,,n 

----- --~ ----- - ·----------
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an toonder a±gegeven,.-inwisselbaar in krach-
tens deze afdecling uitgegeven schuldbekente
nissen, benevens een gelijk aantal ,,bewijzen 
van storting" tot hetzPJfde bedrag als in de 
rncepissen· ve=eld. 

De- termijnen van inwisselbaarheid worden 
door Onzen Minieter van Financiiin bepaald en 
-door middel van de Staatscourant bek,md ge
mMkt. 

S eh uld beken tenissen. 
12. De krachtens deze afdeeling nit te geven 

schuldbekentenissen luiden aan toonder. 
Zij warden, v66r de uitgifte, door de Alge. 

·meene Rekenkamer geregistreerd en van cen 
bewijs dier registratie voorzien. 

.Provisie. 
13. Aan bankiers, makelaars in effecten en 

·:eo=issionairs in effecten, door wier tusschen
komst inschrijvingen voor de in deze afdeeling 
bedoelde schuldbekentenissen warden ingele
verd, wordt voor het aan hen toegewezen no
minaal bedrag eene provisie van ten hoogste 
drie zestienden ten honderd toegekend. 

Het recht op provisie, waarover niet is te 
schikt binnen een jaar na den laatsten stortings
dag, is vervallen. 

.A flossing. 
14. Telken jare op den Isten Augustus - te 

beginnen met den. lsten Augustus 1919 - war
den schuldbekentenissen voor haar nominaal 
bedrag aflosbaar gesteld ten beloope van ten 
minste 0.94 ten honderd van het geheele bedrag 
der krachtens deze wet in het leven_ geroepen 
. vier en een half ten honderd rentegevende 
schuld, ve=eerdcrd met het bedrag der door 
die verplichte aflossingen vrijgevallen. -rente. 

Lo ting, enz. 
15. De aflosbaar te stellen schuldbekente

nissen warden tellrnns vooraf bij uitloting aan
gewezen. Deze uitlotingen hebben plaats vol
gens door Ons te stellen regelen. 

De afgeloste schuldbekentenissen worden bij 
de Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

De rente der krachtens dpze wet uitgegeven 
schuldbekentenissen loopt niet verder dan tot 
den dag, waarop zij aflosbaar zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 
·Bepalingen omtrent de afiossing van vijf. pets. 

schuldbekentenissen ten laste van het Rijk. 

Tijdstip, enz. 
16. De 5 pots. schuldbekentenissen ten laste 

van het Rijk, welke niet warden gebezigd .tot 
starting op de leening, in de eerste afdE,eling 
dezer wet bedoeld, warden op den lsten Fe-

bruari 1918 voor haar nominaal bedrag af
gelost. ·De ui tloting voor de, ingevolge artikel 10 
der Leeningwet l 9l4, op den lsten Februari 
1918 aflosbaar te stellen schuldbekentenisseii 
heeft niet plaats. 

De rente der krachtens het eerste lid aflosbare 
stukken loopt niet verder dan tot den lsten Fe• 
bruari 1918. 

Wij behouden Oils voor te bepalen, dat de 
in het eerste lid bedoelde aflossing zal geschieden 
op een lateren datum dan 1 Februar.i 1918, doch 
uiterlijk op 1 Augustus 1918. Ingeval van zoo
danige bepaling loopt de rente der aflosbare 
stukken tot den eersten dag, waarop zij aflos
baar zijn en vervalt het recht tot opvordering 
van het kapitaal der aflosbaar gestelde stukken 
tien jaar na dien dag. In dat geval wordt voor 
de toepassing van het -bepaalde in artikel 39 
dezer wet de zooeven bedoelde rente over het 
tijdvak van 1 Februari 1918 tot den nader door 
Ons bepaalden datum geacht begrepen te zijn 
onder het bepaalde onder 1 van dat artikel. 

Plaats van aflossing. 
17. De aflossing krachtens het vorig artikel 

geschiedt ten kantore van de Nederlandsche 
Bank te Amsterdam en, mits uiterlijk veertien 
dagen v66r den dag waarop de aflossing ver
langd wordt, daarvan aan den bet~okken betaal
meester kennis is gegeven, ten kantore van de 
betaalmeesters. 

DERDE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de gedwongen leening. 

· Inwerkingtreding . 
18. Indien de inschrijvingen op de vrijwillige 

leening, in de eerste afdeeling dezer wet bedoeld, 
n& aftrek van die, welke, ingevolge het bepaalde 
bij artikel 4, ]aa tste lid, zijn afgewezen, minder 
bedragen dan vierhonderd millioen gulden, vror
den de volgende bepalingen dezer afdeeling van 
toepassing. Niettemin .blijven dan deartikelen . 
1 en. 3 tot en met 17 dezer wet va-n kracht. 

Bedrag en rentevoet .. 
19. Ten laste van het Rijk wordt eene ge

dwongen geldleening aangegaan, waarvan 
Schuldbekentenissen aan toonder warden uit
gegeven tot zoodanig bedrag als uit het bepaalde 
bij de artikelen 22 en 26 volgt, onder aftrek van 
het bedrag waarvan de starting, overeenkomstig 
artikel 35, gesohiedt door de inlevering van 
,,bewijzen van storting". 

De schuldbekentenissen dragen eene rente 
van drie ten honderd-in het jaar betaalbaar op 
halfjaarlijksche coupons, verschijnende 1 Maart 
en 1 September. Het laatste lid van artikel 1 
is op deze coupons van toepassing. 
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Amortisatie. 

20. Onverminderd het bepaalde in vro'egere 
wetten wordt, totdat daaraan is besteed een 
bedrag, galijk aan het geheele bedrag der krach
tens deze wet in het leven geroepen drie ten 
honderd rentegevende schuld, jaarlijks, voor 
het eerst in het jaar 1919, · voor inkoop van 
inschrijvingen . in een der Grootboeken der 
Nationale -Schuld ·of van drie of drie ·en eeh,balf 
ten honderd rentegevende schuldbekentenissen 
of voor aflossing van drie of drie en een .half ten 
honderd rentegevende schuldbekentenissen voor 
haar nominaal bedrag, eene som bestemd ten 
beloope van ten minste 1.33 ten honderd van 
het geheele bedrag der krachtens deze wet in 
het leven geroepen drie ten honderd rente· 
gevende schuld, vermeerderd met de door dezen 
inkoop of aflossing vrijgevallen rente. 

21. De houders der in deze afdeeling be
doelde schuldbekentenissen kunnen, zoolang die 
stukken niet zijn aflosbaar gesteld, daarvoor, 
indien zij dit verlangen, met inachtneming van 
de door Ons vastgestelde regelen, inschrijving 
van gelijk bedrag bekomen op het Grootboek 
der drie ten honderd rentegevende Nationale 
SchuJd. 

Verplichtii:i_g. tot deelneming 
van na tuurhJ ke personen. 

22. Zij, die voor het belastingjaar 1917 /18 
zijn of worden aangeslagen in. de vermogens
belasting naar een vermogen van f 75,000 of 
meer, zijn verplicht, beh<iu,dens het bepaalde in 
artikel-35, deel te nemen in de in deze afdeeling 
bedoelde leening door storting van zoodanig 
bedrag als voor elk vermogen volgt· uit onder
staande tabel. 

75,000 
100,000 
125,000 
150,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
750,000 

Vermogens. 

tot en met 

" ,,, 

99,000 
124,000 
149,000 
199,000 
299,000 
399,000 
499,000 
749,000 
999,000 

1,499,000' 
1,999,000 
4,999,000 
9,999,000 

Percentage 
· van het 
vermogen 

tot hetwelk 
.is ·deel te 

nemen inde 
leening. 

1.5 
3 
4 
5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 

plichte deelneming naar boven wordt afgerond 
tot een veelvoud van f 200. 

De bepaling van het vorige lid is niet van toe
passing: 

a. indien de belastingplicht ontstaat na het 
in werking treden deze'r wet ; · 

b. indien de belastingplichtige, voor het in 
werking treden van artikel 19, is overleden of 
voor den lsten November 1917 het Rijk metter
woon verlaten heeft. 

'Niet onherroepelijke aanslagen. 

23. Indien op het tij'dstip, waarop de kennis
gevingen, in het volgend artikel bedoeld, uiter
lijk moeten worden verzonden, de aanslag in 
de vermogensbelasting voor het belastingjaar 
1917 /18 nog niet heeft plaats gehad of niet 
ronherroepelijk vaststaat, doordat daartegen, 
·overeenkomstig de wet op de vermogensbe~ 
lasting, kan worden opgekomen, dan wordt het 
te storten bedrag aanvankelijk bepaald naar 
het aangegeven vermogen: 

Zoodra de aanslag on4erroepelijk vaststaat, 
wordt het te storten bedrag dienovereenkomstig 
bepaald. 

Kennisgeving van bedrag 
der deelneming. 

24. De inspecteu.r der registratie, in wiens 
divisie van inspectie de tot storting verplichte 
over 1917 /18 voor de vermogensbelasting is 
aangeslagen, zendt dezen, binnen den door 
Onzen :Minister van Financien vast te stellen 
termijn, een -kennisgeving, aangevende het 
totaal bedrag, waarvoor door hem in ·de ge
dwongen leening is deel te nemen, de verschijn
dagen der termijnen en het voor of op elken 
verschijndag te storten bedrag benevens het 
bedrag der rente, dat bij elke storting op of 
binnen eene maand v66r den verschijndag_moet 
.worden bijbetaald. 

In het geval, voorzien bij artikel 23, wordt 
de kennisgeving of de gewijzigde:kennisgeving 
zoo spoedig mogelijk verzonden. Geldt het 
hierbij eene eerste kennisgeving en zijn reeds 
stortingstermijnen verstreken, dan wijst de in
spectenr daarbij, in de.plaats van de verstreken 
verschijndagen, als verschijndagen aan den 
zevenden dag van zooveel der eerstvolgende 
maanden als reeds termijnen zijn verstreken. 
.Geldt het eene gewijzigde . kennisgeving, dan 
verdeelt de inspecteu,r de verhoogingen zooveel 
mogelijk in den geest van artikel .3~ over de 
nog niet verschenen termijnen. 

.Bezwaarschrift. 

1,000,000 
1,500,000 
2,000,000 
5,000,000 

10,000,000 
10 
10.5 

·:25. Hij, die bezwaar heeft tegen :het 'in ·de 
met dien v,:,rstande dat het ·bedrag . der ·ver• ·kennisgeving genoemde bedrag zijner · deelc 
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riiiming in de gedwciilgeri leening, tegen de. ver
deeling daarvan over de vefschillende termijnen 
of tegen de bedragen der bij te beta.lell' rente, 
kan daartegen zelf of door eeri gemachtigde bij 
den betrokken 'ihspecteur een bezwaarschrift 
indien~n binnen veertien dagen nadat die 
keimisgeving hem is 'toegezondem Bij dit be
zwaa:rschrift moet d'uidelijk worden opgegeven 
in hoeverre de bed:rageil in de kennisgeving voor
komende, onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op het bezwaarschrift 
rn hciogste ressort. 

Het ingediende bezwaarschrift schort de ver
plichting tot storting, zooals zij in de kennis
geving is aangedu,id, niet op. 

Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift tot 
vermindering van het te storten bedrag of van 
de bij te betalen rehte, dan wordt deze verm:ln
dering op de eerstvolgende storting of bijbetaling 
zooveel mogelijk toegepast. Is dit niet mogelijk 
dan wordt het te veel gestorte 'of bijbetaaide 
teruggegeven tegen ihtrekking der daarvoor 
afgegeven schuldbekentenissen en tegen k:wi
tantie voor de te veel bijbetaalde rente. 

Verplichting tot deelneming 
van rechtspersonen. 

26. De binnen het Rijk gevestigde naamlooze ' 
vennootschappen, commanditaire vennobtschap- ': 
pen op aandeelen, cooperatieve en andere ver- : 
eenigingen en onderlinge ·verzekeringmaatschap
pijen, met uitzondering van de Nederlatidsche ' 
Bank, welke in de ,,Inkomstenbelasting" zijn 
of worden aangeslagen wegens uitdeelingen, tot 
een totaal bedrag van f 10,000 of meer oyer 
een boekjaar, geeindigd in. het tijdvak van 
1 Mei 1916 tot en met 30 April 1917, zijn ver
plicht, behoudens het bepaalde bij artikel 35, 
deel te nemen in de gedwongen leening door 
storting van een bedrag, dat gelijk staat met 
drie vierde van de volgens de Wet op de In
komstenbelasting 1914 belastbare uitdeelingen · 
over het hiei:voor aangeduide boekjaar. i 

Nie't onherroepelijke aanslagen. 

wiens inspectie de tot storting ve:rplichte wegen& 
,de in artikel 26 bedo·elde uitdeelingen is aah
geslageil, zendt ·hem. binnen den door Onzen 
Minister van .Fiilancien vast te stellen termijii 
eene kennisgeving, aanwijzende het totaal be
drag, waarvoor door hem in de gedwongen 
leening is deel te hemen, de termijhen" der 
stortingen en het op elken termyil te stoi:ten 
bedra.g, benevens het bedrag der rente, dat bij 
eike stotting op of bihneil eene maand v66r 
den verschijndag moet wo:rden bijbetaald. 

In het geval voorzien aail het slot vah artikei 
27 wordt zoo spoedig mogelijk eene verbeterde 
kennisgeving toegezonden. Indien bereids in
gevolge de eerste kennisgeving op een of meer 
termijnen is gestort; wordt hetgeen te veel ii 
gestort op den \i-olgenden termijn gekort. Is 
dit niet meer mogelijk, dan wordt het te veel 
gestorte teruggegeven, tegen iritrekking der 
dil.arvoor afgegeven schilldbekentenissen en 
tegen qilitantie vi:ior ·de te veel bijbetaalde· 
rente. 

Bezwaarschrift.-
29. De belastingplichtige, als bedoeld bij 

artikel 26, 'die bezwaai: heeft tegen het in de 
kennisgeving genoemd bed:rag zijner deelneming 
ih de gedwongeil leening of tegen de verdeeling 
daarvan over de versilhillende termijnen of 
tege:il de bed:ragen der bij te betalen rente, kan 
da'artegen ·zelf of door een ·gemachtigde bij· den 
be·trokken inspeciteur een bezwaarschrift in
dienen binnen veertien dagen nadat die,kennis
geving hem is toegezoildeh. ·Bij dit bezwa·ar
schrift moet duidelijk woi:den 'opgegeven in. 
hoeverre de liedragen, in de kennisgeviilg voor- . 
ki:iinende, onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op dit bezwaarschrift in 
hoogste re'ssort. ' 

Het ingediende bezwaarschrift schott de ver
plich ting tot sto:rting, zoo'als deze in de kennis
gevirig is aangedtiid, tiiet op. 

27 . . Indien op het tijdstip, waarop de kenriis
gevingen, in het volgend artikel bedoeld, tiiter- , 

Leidt de•uitspraa.k op het bezwaarschrift tot 
vermindering van het te storten bedrag of. van 
de bij te betalen rente, dan ·wordt deze ver
'niindering op de eerstvolgende stoi:ting of bf 
beta.ling ·zooveel mogelijk toegepast. Is dit• 
niet mogelijk, 'dan wi:irdt het te veel gestorte . lijk moeten word.en verzonden, een aanslag, 

als in het vorig artikel bedoeld, nog ':niet bnher
roepelijk vaststaat, dan w'cirdt het te ?torten 
bedrag aanvankelijk bepaald naar den aanslag 
gelijk die geda.an is. Indien de aanslag nader 
gewijzigd wordt, wordt het te storten bedrag 
dienovereenkomstig verlaagd. 

Kennisgeving van bedrag 
der deelneri:dng. 

28. De inspe·cteu'r der direcite belastingen, in 

of· bijbetaalde ternggegeven tegen in trekking 
der daarvoor afgegeven ·schuldbekeritenissen of 
tegen quitantie voor de te veel •bijbetaalde 
Tente. 

Plaa ts van starting. 
30. De in ai:tikel 22 bedoelde stotting heeft 

plaats aah de kimtoren vail registratie of van 
het recht van successie door Onzen. Minister 
·van Fina.nciiin a.an te wijzen. 
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De in artikel 26 bedoelde storting heeft plaats 
aan de kantoren der direote belastingen. 
· De kennisgevingen, bedoeld in de arlikelen 
24 en 28, vermelden het kantoor, waar de 
·storting moet plaats hebben. 

Termijnen. . 
31. Het kraohtens de artikelen 22 en 26 te 

storten bedrag moet worden betaald in vier 
termijnen voor of op den zevenden dag van de 
door Onzen Minister van Finanoien voor elken 
termijn aan te wijzen kalendermaand met dien 
vcrstande, dat voor de storting van den vierden 
termijr in geen geval een vroegere versohijndag 
wordt vastgesteld dan de 7de Mei 1918. In 
kalendermaanden, waarvan de zevende dag 
een Zondag is, is de aobtste dag de versohijndag. 

De eerste termijn van storting bedraagt 
50 pot. van het te storten bedrag, de tweede 
termijn bedraagt 10 pot. van dat bedrag en de 
volgende twee termijnen telkens 20 pot., met 
_clien verstande dat de tf" storten bedragen van 
de eerste twee termijnen naar boven en die 
vn.n den derden termijn naar _beneden· worden 
afgerond tot een bedrag van f 200 of een veel
voud van dat bedrag, terwijl als vierde termijn 
het restant wordt gestort. 

De stortingen kunnen door de belanghebben
den naar verkiezing worden vervroegd mits · in 
ronde bedragen van f 200 wordt gestort. 

32. Bij elke st9rting ingevolge deze afdeeling 
van deze wet wordt, behalve de hoofdsom, voor 
vergoeding van reeds versohenen rente betaald 
0.25 ten honderd voor elke kalendermaand, 
welke van den loopenden rentetermijn reeds 
verstreken is. Hierbij wordt eene maand, van 
welke zeven of minder dagen . verloopen zijn, 
niet. medegerekend en eene maand, van welke 
aoht of meer dagen verloopen zijn, voor een 
voile maand gerekend. 

Ten opziohte van kalendermaanden, waarvan 
de zevende dag een Zondag is, wordt _in het. 
vorig lid in de plaats vari zeven acht en in de 
plaats van acht negen gelezen. 

Bij stortingen, welke meer dan zeven dagen 
na den verschijndag plaats hebben, moet daar
enboven voor elke zeven dagen, welke sedert 
dien dag verloopen zijn --'- gedeelten van dien 
termijn voor een geheelen ger~kend - 1.5 per_ 
1000 van de hoofdsom worden bijbetaald. 

Recepissen. 
33. Behoudens het bepaalde in artikel 35, 

ontvangt hij, die stort, voor elke storting een 
reoepis of reoepissen aan toonder, inwisselbaar 
in kraohtens deze afdeeling uitgegeven sohuld
bekentenissen. 

De termijnen _van inwisselbaarheid worden · 

door Onzen Minister van Finanoien bepaald en 
door middel van de_ Staats~ra_nt bekend ge
maakt. 

Schuldbekentenissen. . 
34. De kraohtens deze afdeeling uit te geven 

sohuldbekentenissen luiden aan toonder. 
Zij-worden, v66r de uitgifte,' door de Alge

meene . Reke~kamer geregistreerd en van _een 
bewijs dier registra tie voorzien. 

Storting door _inlevering 
bewijzen vrijwillige leening. 

35. De storting, bedoeld in de artikelen 22 
en 26, kan gesohieden door de inlevering van 
;,bewijzen van storting", als bedoeld in art. 11, 
tot zoodanig bedrag . als· in hoofdsom moe~ 
worden gestort. · 

Wanneer een ingeleverd bewijs. van storting 
als in het vorige lid bedoeld, een hooger bedrag 
aanwijst .dan op de gedwongen leening b~hoeft 
te worden .gestort, dan wordt dat bewijs af
gestempeld of afgesohreven voor het bedrag 
waarvoor het tot storting op de gedwongen 
leening heeft gestrekt en aan dengene, die )let_ 
inleverde, teruggegeven. Het bewijs van stor
ting kim voor het -resteerende bedrag worden 
ingeleverd tot voldoening aan de verpliohting 
tot andere stortingen. ' 

Dwangmiddelen natuurlijke 
personen. 

36. De natuurlijke persoon, die niet aan de 
hem door deze afdeeling dezer wet opgelegd 
verpliohtingen voldoet, ·kari tot nakoming daar
van worden genoodzaakt, als ware hetgeen hij 
kraohtens deze· afdeeling moet storten versohul
digde vermogensbelasting. 

De artikelen 41, 42, 43 eri 44 der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 223) zijn voor 

· zooveel mogelijk van toepassing. 
Dwangmiddelen rechtspersonen·. 
37. De in artikel 26 bedoelde naamlooze 

vennootschap of andere vereeniging van per
soneri, welke niet aan de haar door deze afdee
ling dezer wet opgelegde verpliohtingen voldoet, 
kan tot nakoming daarvan genoodzaakt worden 
als ware hetgeen zij kraohtens deze wet moet 

. storten verschuldigde inkomstenbelasting. 
· De artikelen 13, 14 en 15 der wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22) zijn voor zooveel moge
lijk van toepassing. 

VIERDE AFDEELING. 
Bepalingen omtrent de dekking van de rente en af
lossing der leening of leeningen in deze wet bedoeld. 

Betaling van de· kosten der 
leening of leeningen. , 

38. De uitgaven voor de rente en aflossing 
der leening, bedoeld in de eerste afdeeling _dezer 
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wet, en die voor .de rente en amortisatie der 
leening, .bedoeld in de derde afdeeling dezer wet, 

, indien die afdeeling in toepassing komt, alsmede 
de kosten van de nitgifte dezer leeningen 
worden gebraeht ten Iaste van de begrooting 
van het Leeningfonds 1914, ingesteld bij arti
kel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsbl,ad n°. 612). 

Eveneens wordt ten laste van die begrooting 
gebraeht het bedrag, waarmede het totaal
bedrag, waarvoor kraehtens artikel 5 de daar
bedoelde sehnldbekentenissen in betaling wor
den aangenomen, de gezamenlijke nominale 
waarde dier sehnldbekentenissen overtreft. 

Dekking van de kosten der 
leening of leeningen. 

39. Aan de middelen tot dekking der nit
gaven van het Leeningfonds 1914 wordt jaar
lijks, te beginnen met het jaar 1918, nit's Rijks 
Middelen, tot dekking der nitgaven, vervat in 
de begrooting der Staatsuitgaven, toegevoegd 
een zoodanig bedrag als noodig is opdat in .het 
betrokken jaar nit het fonds, afgezien van de 
ontvangsten als bedoeld in artikel 33c der Lee
ningwet 1914 (Staatsbl,ad n°. 612), kunnen wor-
den voldaan : · 

1. de op 1 Februari 1918 versohenen rente 
van de 5 pet. vrijwillige leening 1914 ; 

2. de rente van de 4½ pot. vrijwillige.leening 
1916; , 

3. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 10 der Leeningwet 1916 (Staatsbl,ad 
n°. 135) is omsohreven; 

4. de rente van de 4 pet. vrijwillige leening 
1916; 

5. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 10 der tweede Leeningwet _1916 
(Staatsbl,ad n°. 533) is omsehreven; 

6. de rente, aflossing en amortisatie als
mede de kosten van nitgifte der leening of 
leeningen in deze wet bedoeld. 

7. het kraohtens het tweede lid van het 
vorig artikel ten laste van de begrooting van het 
Leeningfonds 1914 te brengen bedrag. 

VIJFDE AFDEELING. 

Bepalingen van verschillenden aard. 

Rekening van leeningen enz. 
40. Van de verwisseling, de aflossing e~ de 

tegeldemaking der bij deze wet bedoelde Staats
sohnld worden rekeningen afgelegd, welk~, na 
door de Algemeene Rekenkamer te zijn opge
nomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 
worden medegedeeld. · · 

De ve:,;wisselde en afgeloste ·5 pets. s~hnld
bekentenissen worden bij de Algemeene Reken
kamer overgebracht. 

1917. 

Vrijstelling van recht van 
zegel en registratie. 

41. Alle stnkken kraohtens deze· wet op te 
maken ·en nit te vaardigen, de af te geven 
qnitantien, de nota's van toewijzing op in
sehrijvingen op de, in de eerste afdeeling dezer 
wet bedoelde leening, de opdraehten a.an · de 
Nederlandsehe Bank tot storting op die leening 
en de in verband met de storting afgegeven 
volgbriefjes, zoomede de prooesstnkken, ·von
nissen, afsehriften van vonnissen betreffende 
toepassing van deze wet, zijn vrij van zegel en 
worden, voor zoover zij aan de formaliteit van 
registratie onderworpen zijn, kosteloos ge
registreerd. 

Stortingsbewijzen. 
42. De stortingsbewijzen, uitgegeven kraoh

tens artikel 11 dezer wet, zijn waardeloos indien 
de derde afdeeling niet in toepassing komt. In 
dit geval wordt daarvan door Onzen Minister 
van Finaneien mededeeling gedaan in de Staats
courant. 

.Afiossing 5 pet. schuldbe
'kentenissen. 

43. De aflossing kraehtens deze wet van 
5 pets. sehuldbekenteniisen ten laste van het 
Rijk wordt niet gebraeht ten laste van de be
grooting van het Leeningfonds 1914. 

Wijziging Leeningwetten 1916. 
44. In artikel 10, 2de lid, der Leeningwet 1916 

(Staatsbl,ad n°. 135) worden de woorden: ,,Te 
beginnen met het jaar volgende op dat, waarin 
de vijf ten honderd rentegevende leening, aan
gegaan kraehtens de Leeningwet 1914 (Staats 
bl,ad n°. 612), geheel zal zijn afgelost" vervangen 
door: ,,Te beginnen met het jaar 1930". 

In artikel 10, 2de lid, der Tweede Leeningwet 
1916 (Staatsbl,ad n°. 533) vervallen de woorden: 
,,de vijf ten honderd rentegevende leening, aan
gegaan kraohtens de Leeningwet 1914 ·(Staats
bl,ad n°. 612) en" en wordt het woord ,,zullen" 
vervangeri door ,,zal". 

Inwerkingtreding. 
45. Deze wet treedt in werking met den dag, 

volgende op dien harer afkondiging. 
46. Deze wet kari worden aangehaald als 

,,Leeningwet 1917", dooh met bijvoeging van 
het nnmmer van· het Staatsbl,ad waarin zij is 
opgenomen. 

Lasten: en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 

oember 1917. 
den -15den De-

WILHELMINA. 
De M·inister i;an Financien, TREUB

( Uitgeg. 18 Dec. 1917.) 
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15 December 1917. WET, tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Sta.atsbegrooting 
voor het dienstjaa.r 1918. S. 711. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
begrooting -van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1918, betreffende het Huis der Koningin, 
vastgesteld als vo lgt : 

Art. 1. Inkomen van de Koningin f 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin-

Wequwe . . . . . . . . . . . . . 150,000 
Art. 3. Onderhoud der Koninklijke 

Pa.leizen . . . . . . . . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de verdere 

werkzaamheden van de Commissie tot 
onderzoek naar den toestand van den 
gevel van het Ko_ninklijk Paleis op den 
Dam te Amsterdam, met inbegrip van 
steigerwerk en van reis- en verblijf
kosten der Commissie, alsmede kosten 
van bij het onderzoek onvermijdelijk 
gebleken restauratie van omamentiek 
van de zijgevels, schoorsteenen en den 
a.chtergevel . . . . . . . . . . . 15,000 

f 815,000 

15 Dicember 1917. WET, tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbe
grootirig voor het dienstjaar 1918. 8. 712. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk A · 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918, betreffende de Nationale Schuld, 
va.stgesteld a.ls vo lgt : 

1 • Afd. Interesten, enz. . . f 38,899,885.80 
:l• Afd. Amortisatie en a:flos-

sing van rentegevende Natio
nale Schuld .• .' ·. . . 

3° Afd. Onvoorziene uitga-
7,070,800.-

ven . . . . . • . . . 25,000.-

f 45,995,685.80 

15 December 191, 7. WET, tot vaststelling van 
het t_waalfde hoofdstuk der Staa.tsbegroo. 
ting voor het dienstjaar 1918. S. 713. 

Bij deze wet wordt het XIIde hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1918, betreffende de .onvoorziene 
uitgaven, vastgesteld to.t een bedrag van 
f 50,000.-. 

15 December 1917. WET, tot aanw1Jzmg van 
de midde!en ter goedmaking van de uit

. gaven, -begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 714. 

·' WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, vo!gens de artikelen 123 en 124 der Grond
wet, jaarlijks de middelen behooren te wo'rden 
aangewezen tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de a!gemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de a!gemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1918, zullen over dat jaar warden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna. 
omschreven, te weten : 

de belastingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden: 

a. de oor!ogswinstbe!asting,. 
b. de verdedigingsbelasting la, 
c. de verdedigingsbe!asting lb, 
d. de verdedigingsbelasting .II, 
A. de overige belastingen: 
1. de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 

3. de inkomstenbe!asting, 
4. de vermogensbe!asting, 
5. de accijns op de suiker, 
6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnen!andsch- en buiten

landsch gedistilleerd, 
8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op het bier, 

10. de accijns op het geslacht, · 
11. de rechten en boeten van zegel, 
12. de rechten en boeten van registratie, 
13. de rechten en boeten van successie, van 

schenking en van overgang bij over!ijden, 
14. de rechten op den invoer, 
15. de belasting op de gouden en zilveren 

werken, 
16. het essaailoon in geval van verbreking 

der werken en voor geba!teproeven, welke 
geene betaiing· van be!asting ten · gevolge 
hebben, 

17. het Statistiekrecht; 
B. de inkomsten der domeinen, wegen en 

vaarten: 
18. de inkomsten van de gewone domeinen, 

enz., 
19. de inkomsten van het domein van Oorlog, 
20. de inkomsten van de groote wegen, 
21. de inkomsten van vaarten, veren en 

havens; 
C. 22. de opbrengst der Staatsloterij ; 
D. 23. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij, van consenten voor 
de kustvisscherij en van vergunningen, bedoeld 
in de vogelwet 1912 ; 

E. 24. de opbrengst der loodsgelden; 
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F. het recht op de mijnen: 
25. het vaste en proportioneele rech.t op 

de mijnen, 
25a. vijftien opcenten van het recht op de 

mijnen voor kwade posten en collecteloon ; 
G. 26. het aandeel van het Rijk in de 

opbrengst van de exploitatie der Staatsspoor
wegen; 

H. 27. het aandeel van den Staat in de 
winsten van de Nederlandsche Bank, ingevolge 
de wet van 31 December 1903. (Staatsblad 
n°. 335); 

I. 28. de in art. 2 bedoelde bijdra.ge uit 
het Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen; 

J. 29. de leges geheven ingevolge de. wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd ~ij 
die van 29 December 1893 (Staatsblad n°. 246); 

K. 30. de opbrengst van voor het publiek: 
verkrijgbaar gestelde stukken ; 

L. de renten van kapitalen, voorgeschoten aan 
de koloniiin in Oost- en West-Indiii, aan Staats
bedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, gemeenten, 
spoorwegmaatschappijen, enz.: 

31. het aandeel van Nederlandsch Oost-Indie 
in de renten en kosten van de Nationale Schuld, 

32. de rente van kasvoorschotten aa.n Ne
derlandsch Oost-Indie, 

33. de rente van kasvoorschotten aan 
Suriname, 

34. de renten van kasvoorschotten aan 
Oura,;ao, 

35. de rente door de kolonie Suriname. ver
schuldigd van het voorschot voor den aanleg 
van een spoorweg naar het Lawagebied, 

36. de rente van voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

37. de rente van voorschotten aan het 
Tiendfonds, 

38. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon verkeer, 

• 39, de rente .van het voorschot vers:trekt 
aan de vereeniging ,,De kweekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen, 

40. de rente van het voorschot aan de 
N. 0. Locaalspoorwegmaatschappij verstrekt, 
ingevolge art. 11 der overeenkomst, goedge
keurd bij de wet van .15 ,Juli 1898 (Staatsblad 
no, 185) en dividend over de aandeelen dier 
l\faatschappij 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 Staatsmu:ri.tbedrijf, 

. 43. de rente van kapitalen verstrekt aan 
de artillerie-inrichtingen, 

44. de rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsbedrijf der Poste,ijen, Telegrafie en 
Telefonie, 

45. de rente van k~pitalen verstrekt aan 
het Staatsvisschershavenbedrijf, 

46. de rente van andere door den Staat 
vedeende voorschotten ; 

M. de terugbetalingen -van kapitalen voorge
tchoten aan de koloniiin in Oost- en West-Indie, 
aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, 
gemeenten, spoorwegmaatschappijen, enz.: 

47. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in de aflossing van· Nationale Schuld, 

48. de terugbetaling door Suriname van het 
voorrchot verstrekt voor den aanleg van een 
spoorweg naar hct Lawagebied, 

49. de aflossing van voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

50. de terugbetaling van voorschotten 
verstrekt aan .het Tiendfonds, 

51. de terugbetaling van voorschotten voor 
den aanleg van spoorwegen met bepcrkte 
snelheid, 

52. de terugbetaling van het voorschot 
vorstrekt aan de vereeniging ,,De kweekschool 
voor vroedvrouwen" te Heerlen, , 

53. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij, 

54-. de terugbetaling van lmpitalen verstrekt 
a.an het Staatsmuntbedrijf, · 

55. de terugbetsling van kapitalen verstrekt 
a.an de artillerie-inrichtingen, · 

56. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, . . 

57. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsvisschershavenbedrijf, 

58. de terugbetaling van andere door den 
Staat verleende voorschotten, 

58bis. de terugbetaling van voorschotten in 
verband met de buitengewone tijdsomstandig
heden verleend ; 

N. de · uitkeeringen door Staatsbedrijven ten 
behoev_e van de vorming van een reserverekening 
in de boeken dier bedrijven : · 

59. de uitkeering ten behoeve van de·· vor
ming van eene roserverekening door het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
(postcheque- en girodienst), · 

59bis. de uitkeeringen door Staatsbedrijven 
ten behoeve van de vorming van eene res.erve
rekening; 

0. de uitkeeringen door Staatsbedrij_ven ,z;an 

43* 



1917 15 DECEMBER. 680 

suppletoire premie wegens de pensioenverzekering 
van het person eel, alsmede van brandverzelcerings- -
premie; enz. 

60. de uitkeeringen van suppletoire pen
_sioenverzekeringspremie en van brandverze
keri'ngspremie door het Staatsbedrijf der Al
_gemeene Landsdrukkerij, 

61. de uitkeeringen van supplet.oire pen
sioenverzekeringspremie en van brandverze
keringspremie door het Staatsmuntbedrijf, 

62. de uitkeeringen van suppletoire pensioen· 
verzekeringspremie en van brandverzekerings
premie door de artillerie-inrichtingen, 

63. de uitkeeringen van suppletoire pensi
oenverzekeringspremie en van brandverzeke
ringspremie door het Staatsvisschershaven
bedrijf, 

64. de uitkeeringen van suppletoire pensioen
verzekeringspremie en van brandverzekerings
premie door het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, alsmede pensioens
bijdragen der ambtenaren tot dat bedrijf 
behoorende, 

65. de uitkeering van suppletoire pensioen
verzekeringspremie door de Rijkspostspaar
bank, alsmede pensioenbijdragen der ambtena
ren tot die inrichting behoorende ; 

P. de verschi.llende ontvangsten en -toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche Zalcen 
betreffende: -.. 

66. de consulaatrechten, 
67. de door de Chineesche Regeering ver

schuldigde schadevergoeding ter zake van de 
onlusten in 1900, 

68. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Buitenlandsche Zaken ressorteerende, 

69. de opbrengst der verkochte Rijksgoederen 
en -eigendommen, 

70. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

Q. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Justitie b'etreffende : 

71. de inkomsten van den Hoogen Raad van 
Adel en de renten van de te zijnen name op 
het Grootboek der Nationale Schuld; rentende 
2 ½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

72. de inkomsten voortvloeiende uit den 
arbeid in de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen, 

73. de baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerk
inrichtingen betreffende, 

74. de inkomsten voortvloeiende uit dendienst 
van het Rijkstucht- en -opvoedingswezen, 

-75. de Griffierechten, 

76. de gerechtelijke boeten, 
77. de bijdragen voor pensioen van burgerlij

ke ambtenaren onder het Departement -van 
Justitie ressorteerende, 

78. de opbrengst der verkochte Rijksgoederen 
en -eigendommen, 

79. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

R. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 
Zalcen betreffende: 

80. de opbrengst van de Nederlandsche 
Staatscourant en het verslag der Handelingen 
van de Staten-Generaal, 

81. de opbrengst van het Staatsblad, 
82. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 

in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrich
ting tot opleiding van vroedvrouwen, 

83. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

84. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te Leiden, 

85. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de klinieken der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, 

86. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

87. de betalingen voor het afleggen der 
examens bedoeld bij artt. 12 en 138 der :wet 
tot regeling van het hooger onderwijs, 

88. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Technische Hoogeschool, 

89. de betalingen voor het afleggen der 
examens aan de Technische Hoogeschool, 

90. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

91. de bijdragen van gemeenten in de kosten 
van Rijks- hoogere burgerscholen, 

92. de bijdragen van gemeenten in de stich
ting van Rijks-hoogere burgerscholen, 

93. de schoolgelden van leerscholen, _ver
bonden aan de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers, 

94. de betalingen voor het afleggen - der 
examens bedoeld bij a.rt. 88 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

95. de bijdragen voor pensioen van onderwij
zers bij de lagere scholen, 

96. de teruggaven door gemeenten ter zake 
van hetgeen doer haar, volgens art. 48 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, over 
1916 te veel is genoten, 

97. de bijdragen van kweekelingen der 
Rijksacademie van beeldende kunsten, 

98. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 
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99. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, · 

100. de vergoeding door gemeenten in de 
kosten van wachtgelden van onderwijzers, 

101. de winst van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij, 

102. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement. van 
Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 

103. de opbrengst ~ der verlrnchte Rijks
goederen en -eigendommen, 

-104. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

S. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement mn 'Marine betreffende: 

105. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten en adspirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de marine, 

106. de bijdragen voor de opleiding van ad-
spirant-machinisten, . 

107. de bijdragen voor de opleiding van 
jongelingen bij het internaat van adspirant
adelborsten, 

108. de uitkeering van Belgie wegens de 
vuurgelden op de Wester-Schelde, 

109. de vergoeding door Belgie, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekeurd bij de wet van 12 December 
1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de Wester-Scheule, 

110. de teruggave door Belgie van de trak
tementen van de opzichters en lichtwachters 
bij de verlichting van de Wester-Schelde, 

111. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in den vlootbouw, 

112. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Marine ressorteerende, 

113. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en eigendommen, 

114. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

T. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financien betreffende: 

115. de verjaarde renten, 
116 .. de inko~sten van de Grootboekeu der 

Nationale Schuld, 
117. de door's Rijks Munt afgeleverde munt, 
118. de rerite van het kapitaal in de Groot

boeken der Nationale Schuld, ingeschreven 
ten name van het ,,Fonds uit de zuivere winsten, 
verkregen uit aanmuntingen voor. rekening van 
het Rijk", 

119. de winst van het Staatsmuntbedrijf, 
120. de vergoeding door provincien ·en ge

meenten, in 1918 verschuldigd, voor de invor-

dering van· opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1917, op de personeele 
belasting over het dienstjaarl916, op deinkom, 
stenbelasting over het belastingjaa,r 1916/1917 
en op de ve=ogensbelasting over het be
lastingjaar 1915/1916, 

)21. de vergoeding door de gemeente Rot
terdam voor de inning van zeehavengeld en 
zeetijdingrec4t, 

122. de teruggave wegens het aandeel der 
niet ten behoeve· van 's Rijks kas geheven 
opcenten in de kwade posten op de grond
belasting en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1915 en op de inkomsten- en ve=o
gensbelastingen over het belastingjaar 1915/ 
1916, 

123. de opbrengst van de boeten en verbeurd
verklaringen bij de grondbelasting, de personeele 
belasting, de inkomstenbelasting en de ver
mogensbelasting, zoomede bij de rechten 
op den invoer en de accijnzen vallende, 

124. de kosten van vervolging tot invorde
ring van belastingen aan de schatkist verval
len, 

125. de leges aan de scha tkist vervallen, 
126. de ontvangsten wegens houtgeest, ge

bezigd tot ve=enging van gedistilleerd, 
127. de ontvangsten wegens verrichtingen 

betrekkelijk het kadaster, 
128. de opbrengst van het door de landme

ters en de boekhouders van het kadaster voor 
particulier!Jn verrichte werk, 

129. de geconsigneerde gelden, waarvan 
het recht van uitkeering in 1918 vervalt, 

130. de opbrengst van het v:erkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal, 

131. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren tot de Hooge Staatslichamen 
'behoorende, 

132. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Deparement van 
Financien ressorteerende, 

133; de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

134. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; , 

U. de verschillende ontvangsten en toevall,ge 
baten het Departement van Oorlog betreffende : 

135. de bijdragen voor de opleiding van 
oadetten bij de Koninklijke Militaire Academie, 

136. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de Cadettenschool, 

137. de teruggaven van voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschaffing van 
paarden, 
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138. de winst van de artillerie-inrichtingen, 
139. de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende, 

140. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendo=en, 

141. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van W aterstaat betreffende: 

142. de bijdra.ge van Belgiii in het onderhoud 
van het kanaal van Gent naa.r Terneuzen, 

143. de teruggave door Belgiii van de kosten 
van exploitatie en onderhoud van de R:ijks
electrici tei tswerken te Terneuzmi, 

144. 4e baten voortvloeiende uit den aanleg 
der Staatsspoorwegen, 

145. de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken, 

146. de teruggave van de uit de Staats
begrooting bestreden kosten van de Rijkspost
s paarbank, 

147. de winst van het Staatsvisschershaven
bedrijf, 

148. de winst van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, 

149. de bijdragen voor pensioen van burger-
1:ijke ambtenaren onder het Departement van 
Waterstaat ressorteerende, 

150. ·de opbrengst der verkochte R:ijksgoe
deren en -eigendommen, 

151. de andere ontva.ngsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

W. de. verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel betreffende: 

152. de baten voortvloeiende uit het beheer 
der Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouw
school te Wageningen en de bijdrage van Neder
landsch Oost-Indie in de kosten dier school, 

153. de bijdragen van de leerlingen der 
middelbare Nederlandsche landbouwschool te 
Groningen, 

154. de bijdragen vari de leerlingen der mid
delbare koloniale landbouwschool te Deventer, 

155. de bijdragen van leerlingen der Rijks
zuivelscho~l. te Bol,sward en de bijdrage a.er 
provincie Fries/,and in de kosten dier school, 

156. de bijdragen van de leerlingen der Rijks
landbouwhuishoudschool ,,de Rollecate", 

157. de bijdragen van leerlingen op de Rijks 
land- en tuinbouw winterscholen, 

158. de inkomsten van het · hengstveulen
depot te Bergen op Zoom, 

159. de ontvangsten wegens Rijkskeuring van 
hengsten, 

160. de baten voortvloeiende uit h~t bij-' 
zonder toezicht op de bereid- en bewaarplaatsen 
van boter, in perceelen waar en boter en mar
garine wordt bereid, ingevolge artikel 9, tweede 
lid, der Boterwet, · 

161. de be.ten voortvloeiende uit het onder
zoek van terreinen, planten, enz., uit het onder- · 
zoek van ter in- of doorvoer toegelaten aard
appelen en uit het gebruik van.blauwzuurdamp 
ter bestrijding van voor den land- en tuinbouw 
schadelijke di eren, 

162. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

163. de baten voortvloeiende uit het Ko
ninklijk besluit van 1 December 1910 (Staats
b/,ad n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (Staatsb/,ad n°. 64) houdende 
bepalingen · ter bestrijding van tuberculose 
onder ];let rundvee, 

164. de baten voortvloeiende uit de keuring 
van voo·r uitvoer bestemd vleesch, 

165. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks seruminrichting, 

166. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

167. de inkomsten van het Rijkszuivel
station te Leiden, 

168. de baten betreffende den dienst van de 
zui velconsulentscha ppen, 

169. de justeerloonen van gewichten, 
170. de baten voortvloeiende uit het Staats

m:ijnbedrijf, na aftrek van de vrachten en 
verdere onkosten op den verkoop van de pro
ducten vallende, 

171. de ontvangsten voortvloeiende uit de 
uitvoering van de Octrooiwet 1910 (Staatsb/,ad 
n°. 313), 

172. de ontvangsten ingevolge de Merken
wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Fe
bruari 1912 (Staatsblad n°. 64),· 

173. 'de ontvangsten wegens verrichte onder
zoekingen door den Rijksvoorlichtingsdienst 
ten behoeve van den rubberhandel en de rubber
nijverheid, 

174. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het D~partement van 
Landbouw, Nijverhe id en Handel ressortee
rende, 

175. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en :eigendommen, 

176. de andere ontva.ngsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

X. de verschillende ontvangsten en toevallige 
b::iten llet Departement van Koloniiin betreffende: 

177. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen uit de 'door de Duitsch-Nederland-
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sche Telegraaf Maatschappij geexploiteerde 
lijnen, 

178. de teruggave door Nederlandsch Oost
Indie van de kosten van het personeel van, het 
statistisch bureau en van het technisch bureau 
bij het Departement van Kolonien, van den · 

. huisbewaarder voor het gebouw van den 
Geneeskundigen Raad bij dat Departement, 
alsmede van de traktementen van het ambtelijk 
en bedienend personeel van het koloniaal 
etablissement te Amsterdam en van den Direc
teur en den huisbewaarder, tevens instrument
maker, bij de school tot opleiding voor commies 
bij den Indischen post-, telegraaf- en telefoon
dienst, 

179. de ontvangsten van het militair hospi
taal, van de apotheek en van het magazijn van 
geneesmiddelen te Paramaribo en van de mili
taire ziekeninrichtingen te Nickerie en te 
Albina, 

180. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Kolonien ressorteerende, 

181. de · opbrengst der verkochj;e Rijks
goederen en -eigendommen, 

182. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende. 

2. Van het voordeelig slot der rekening van 
het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen over het jaar 1917 en de in 1918 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen en 
afkoopprijzen van tiendrecht, jacht- en visch
recht en grondrenten, eeuwigdurende erfpach
ten en dergelijke praestatien, wordt een bedrag 
van tweehonderd vijftig duizend gulden toege
voegd aan de middelen tot goedmaking der 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. 

3. Naar aanleiding van art. 35 der wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Lois, n°. 285) wordt 
het proportioneel recht op de mijnen voor het 
jaar 1918 bepaald op twee en een half ten honderd. 
der zuivere opbrengst. 

4. Ter voorziening in kasbehoeften kunnen 
desgevorderd schatkistbiljetteri of schatkist
promessen :worden uitgegeven en schatkist
biljetten wor<len beleend tot een zoodanig be
drag als noodig is ter verkrijging van eene som 
van ten hoogste tweehonderd millioen gulden. 

5. Deze wet treedtin werking op 1 J anuari 1918. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven 'te 's Gravenhage, den 15den De

cember 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUll. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET 
DIENSTJAAR 1918. 

WET OP DE MID D EL EN. 
Ram~ng voor het dienstjaar 1918 . 

Belastingen in verbarid . met de buitengewone 
omstandigheden. 

a. Oorlogswinstbelasting . . 
b. Verdedigingsbelasting Ia 
c. Verdedigingsbelasting Ib 
d. Verdedigingsbelasting II 

Memorie. 
Memorie. 
Memorie. 
Memorie. 

A. Overige belasting_en. 
1. Grondbelasting .... ·f 16,620,000.-
Af : ontheffingen, kwijtschel

dirigen en oninbare posten . · 

Totaal . 
2. Personeele belasting 
Af : ontheffingen, verminde

ringen, afschrijvingen en onin
bare posten . . 

60,000.-

f 16,560,000.
.f 15,130,000,'-

1,200,000.-

Totaal f 13,930,000.-
3. Inkomstenbelasting f 45,000,000,-
Af: ontheffingen, _verminde- . 

ringen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninbare posten . 2,000,000.-

Totaal . 
4. Vermogensbelasting 
Af: ontheffingen, kwijtschel

dingen, verminderingen, af
schrijvingen en oninbare posten, 
welke in 1918 worden betaald 

Totaal 
5. Accijns op suiker 
6. Accijns op wijn . 
7. ,, binnenlandsch 

en buitenlandsch gedistilleerd . 
8. Accijns op zout . . 
9. Accijns op bier • . 
10. Accijns op· geslacht 

Totaal 
ll. Zegelrechten ... 
12. Registratierechten 
13 .. Rech ten van successie, 

van schenking en van overgang 
bij overlijden . . . . . . . 

f 43,000,000.
f 4,076,000.-

26,000.-

f 4,050,000.
f 26,520,000.-

1,587,000.-

29,500,000.-
2,260,000.-
4,500,000.-
8,500,000.-

f 72,867,000.
f 12,900,000.-

10,664,000.-

24,878,000.-

Totaal . . . f 48,442,000.-
14. Rechten op den invoer . f 12,000,000.-
15. Belasting op gouden en 

zilveren werken . . 540,000.-
16. Essaailoon in geval van 
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verbreking der werken en voor 
gehalteproeven, welke geene 
betaling van- belasting ten ge
volge hebben . . . . . f 500,-

Totaal . . . f 540,500.-
17. Statistiekrecht . . . . f 2;000,000.

B. Domeinen, enz. 

K. 30. Opbrengst van voor 
het publiek verkrijgbaar gestel-
de stukken ... · ...... f 30,000.-

L. Renten van kapitalen, voorgeschoten 
aan de Kolonien in 0ost- en . West-Indie, 
aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere 
fondsen, gemeenten, spoorwegmaatschap-

pijen, enz. 
31. Aandeel van Neder-18. Inkomsten van de ge

wone domeinen · . . . 1,700,000.- landsch Oost-Indie in de renten 
en kosten van de Nationale i9. Inkomsten van het do

m~in van Oorlog . . . . 105,000.- Schuld . . . • . . . . . . . f 2,293,385.61 
20. Inkomsten van de groote 

wegen .. · ...... _. .. 
32. Rente van kasvoorschot-

55,000.- ten · aan Nederlandsch Oost-
21. Inkomsteri. van vaarten, 

veren en havens 150,000.-

Totaal . . . f 2,010,000.

C. 22. 0pbrengst der Staats-
loterij . . . · . . . . . . £ 654,500.-

D. 23. 0pbrengst der uitge
geven akten voor de jacht en vis
scherij, van consenten voor de kust
visscherij · en van vergunningen, 
bedoeld in de Vogelwet 1912 .' . 180,000.-

E. 24. 0pbrengst der loods-
gelden . . . . . . . . . • . 500,000.-

F. Recht op de mijnen. 
25. Vast recht en proportio-

neel recht . . . . . . . . . f 43,500.-
25a. 15 opcenten voor kwade 

posten en _collecteloon . 6,500.-

Totaal . . . f 50,000.-

Totaal van de middelen A-F. f 216, 784,000.

G. 26. Aandeel van het Rijk 
in de opbrengst van de exploitatie 
der Staatsspoorwegen .. .... f 4,548,940.-

H. 27. Aandeel van den 
Staat, ingevolge de wet van 31 

·December 1903 (Staatsblad no. 
335), in de winsten der N ederland
sche Bank, zijnde een vierde ge
deelte der over het boekj aar 
1917/1918 en· drie vierde ge
deelten der over het boekjaar 
1918/1919 den Staat toekomen-
de winsten . . . . . . . . . 3,551,000.-

I. 28. De bijdrage uit het 
Fonds voOTtspruitende uit koop-
prijzen van domeinen 250,000.-

J. 29. Leges, geheven in
gevolge de.wet van 9 Mei 1890 
(Staalsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 1893 
(Staatsblad n°. 246) . . . . . 312,000.-

Indie .......... . 
33. Rente van kasvoorschot

ten a.an Suriname • . . . . . 
34. Rente van kasvoorschot

ten aan Ourai;ao . • • • . . 
35. Rente door de kolonie 

Suriname verschuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawa-
gebied . . . . . . . . . . . 

36. Rente van voorschotten 
ingevolge art. 33 der Woningwet 

37. Rente van voorschotten 
a.an bet Tiendfonds 

38. Rente door de gemeente 
Venlo verschuld igd van het haar 
verleende voorschot voor het in
richten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon verkeer . 

39. Rente van het voorschot 
verstrekt aan de vereeniging 
,,De kweekschool voor vroed
vrouwen te Heerlen" 

40. Rente van het voorschot 
aan de N.O. Locaalspoorweg
maatschappij verstrekt, inge
volge art. 11 der overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van 
15 Juli 1898 (Staatsb/,ad n°.185) 
en dividend over de aandeelen 
dier l'v!aatschappij in het bezit 
van het Rijk . . . . . . . . 

41. Bente van kapitalen ver
strekt a.an het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij . . 

42. Rente van kapitalen , er
strekt aan bd Staatsmuntbe-
drijf . . . . . . . . . . . . 

43. Rento van kapitalen ,er
strekt aan de artillerie-inrich-
tingen .......... . 

44. Bente ~an kapitalen ver-

2,297,000.-

202,500.-

500.-

247,080.-

1,13:?,000.-

675,000.-

900.-

4,768.5J 

353,000.-

46,325.-

31,500.-

281,250.-
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-strekt aan het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie. en 
Telefonie . . . . . . . . . . f 1,571,000.-

45. Rente van kapita.len ver- · 
strekt aan het Staatevisschers-
havenbedrijf te IJmuiden . . 170,250 -

46. Rente van andere door 
den Staat verleende voorschot-
ten Memorie. 

Totaal . . ·. f 9,306,459.17 
M. Terugbe,alingen van lcapitalen, voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en Wesf
Indie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzon
dere fondsen, gemeenten, spoorweginaa.f-

schappij en, enz. 
47. Aancleel van Neder-

landsch Oost-Indie in de aflos-
sing van Nationale Schuld . . f 1,566,014.39 

48. 'l'crngbetaling door Su
riname van het voorschot ver-
strekt voor rlen aanleg-van een 
~poorweg nsar het Lawagebied 

49. Aflossing van voorschot
ten ingevolge art .. 33 der W o
ningwet ........•. 

50. Terugbetaling van voor
schotten verstrekt aan het • 
Tiendfonds 

51. Terugbetaling van voor
schotten voor den aanleg van 
spoorwegen met beperkte snel-
heid ............ . 

52. Terngbetaling • van het 
voorschot verstrekt aan de vei;-
eeniging ,,De kweekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen .- . 

53. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan het Staats-· 

, bedrijf der Algemeene Lands-
drnkkerij ............. . 

54. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan liet Staats• 
muntbedrijf . . . . •. . •. •. 

55. Terugbetaling van kapi
talen v'erstrekt aan de artillerie-
inrichtingen . . . . . . . . 

56. Terugbetaling van kapi
t:i.len verstrekt aan het Staats-
bedrijf der Posterijen, Telografie 
en Telefonie . . . . . . . . 

57. Terngbetaling van kapi
talen verstrekt aan het Staats-
visschersha venbedrijf te. IJmui-
den •..•..••..•. 

58. Terugbetaling van.andere 

94,000.-

248,000.-

Merrwrie. 

135;000.-

817.44 

36,800.-

31,000.-

3,849,315.-

Memorie. 

Memorie. 

door den Staat verleende voor-
schotten . . . · . . · . · . · . . · . ·f 200,000.-

58bis. Terugbetaling van 
voorschotten in verband met de 
buitengewone tijdsomstandig-
heden verleend Memorie. 

Totaal f 6,160, 946. 83 
N. Uitkeeringen door Staatsbedrijven ten 
behoeve van de vorming van eene reserve

rekening •in de boeken dier bedrijven. 
59. Uitkeering ten behoeve 

van de vorming van eene re
serverekening door het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (postcheque- en 
girodienst) ......... f 50,000.-

59bis. Uitkeeringen door 
Staatsbedrijven ten behoeve van 
de vorming van eene reserve-
rekening . . . M emorie. 

Tota.al ... f 50,000.-
0. Uitkeeringen door Staatsbedrijven van 
suppletoire premie wegens de pensioenver
zekering van het · per;o;,eel alsmede van 

brandverzekeringspremie, enz. 
60. 'Qitkeeringen van premien 

door het Staatsbedrijf der Al-
gemeene Landsdrnkkerij ... f 14,445.-

61. Uitkeeringen van premien 
door.bet Staatsmuntbedrijf . . 6,900.-

62. Uitkeeringen van premien 
cloor de artillerie-inrichtingen . 233,760.-

63. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsvisschershaven-
bedrijf te IJmuiden . • . . . 3,600.-

64. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, 
alsmede pensioensbijdragen der 
ambtenaren tot dat bedrijf be-
hoorende ...• ·. . . . . . . 1,317,000.-

65. Uitkeeringen van premien 
door de Rijkspostspaarbank, 
alsmede pensioensbijdragen der 
ambtenaren tot die inrichting 
behoorende . . 34,200.-

Totaal f 1,609,905.-
P. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van · Buitenlandsche 

Zaken betreffende. 
66. Consulaatrechten . . . f 50,000.-
67. Schadevergoeding door de 

Chineesche Regeering verschul-



1917 

digd, ter zake van de onlusten 
in 1900 .......... f 

68. Eijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Bui
tenlandsche Zaken ressorteerende 

69. Opbrengst van verkochte 
'rijksgoederen en eigendommen 

70. Andere ontvangsten niet. 
tot de genoemde behoorende 

Totaal ... f 
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daar bestaande Rijksinrichting 
76,000.- tot opleiding van vroedvrou-

wen ........... ; f 
83. Eaten voortvloeiende uit 

het beheer van de Rijkskrank-
17,000.- zinnigengestichten ..... . 

84. · Eaten voortvloeiende uit 
1,000.- het beheer van het Universi

teitsziekenhuis te Leiden • . • 
1,000.- 85. Eaten voortvloeiende uit 

het beheer van de klinieken der 
145,000.-

Q. Verschillende ontvangsten 
baten het Departement van 

treffende. 

en toevallige 
J ustitie be-

Rijksuniversiteit te Utrecht . • 
86. Eijdragen voor het vol

gen der lessen aan de Rijks
universiteiten . . . . . . . . 

71. Inkomsten van den 
Hoogen Raad van Adel en ren
ten van de te zijnen name op het 
grootboek der NationaleSchuld, 
rentende 21/ 2 ten honderd, inge
schreven ka pitaleri . . . . . f 

72. Inkomsten voortvloeien
de uit den arbeid in de gevan
genissen en de _Rijkswerkin
richtingen . . . . . . . . . 

73. Eaten, het beheer van 
den gewonen dienst der gevan
genissen en der Rijkswerkin
richtingen_ betreffende . . . . 

74. Inkomsten voortvloeiende 
uit den dienst van het Rijks
tucht- en opvoedingswezen . 

7 5. Griffierechten . . . . . 
76. Gerechtelijke boeten . . 
77. Eijdragen voor pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
J ustitie ressorteerende . . . .. 

78. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen 

79. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

25,000.-

1,505,000.-

85,750.-

30,600.-
250,000.-
500,000.-

148,000.-

1,500.-

40,000.-

Totaal . . . f 2,585,850.~ 

R. Ver schillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

Zaken betreffende. 
80. Opbrengst van de Neder

landsche Btaatscourant en het 
verslag der Handelingen van.de 

· Btaten-Generaal . . . . . . • 48,000.-
81. Opbrengst van het Btaats-

blad • • . . . • . • . . . . 8,000. 
82. Eijdr~ge van de gemeente 

Rotterdam in de kosten der al-

87. Eetalingen voor liet af
leggen der examens, bedoeld bij 
artt. 12 en 138 der wet tot re
galing van het hooger onderwijs 

88. Eijdragen voor het vol
gen der lessen aan de Techni
sche Hoogeschool . . . . • . 

89. Eetalingen voor het af
leggen der examens aan de 
Technische Hoogeschool . . . 

90. Eijdragen van leerlingen 
op de Rijks- hoogere burger-
scholen .......... . 

91. Eijdragen van gemeenten 
in de kosten van Rijks- hoogere 
burgerscholen . . . . . . . . 

92. Eijdragen van gemeenten 
in de stichting van Rijks- hoo
gere burgerscholen . . . . . 

93. Schoolgeld".n van leer
scholen verbonden aan de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers 

94. Eetalingen voor het af
leggen der examens, _bedoeld bij 
art. 88 der wet tot regaling van 
het lager onderwijs ..... 

95. Eijdragen voor pensioen 
van onderwijzers bij de lagere 
scholen ......... . 

96. Teruggaven door gemeen
ten ter zake van hetgeen door 
haar, volgens art. 48 der wet tot 
regaling van het lager onderwij s, 
over 1916 te veel is genoten . . 

97. Eijdragen van kweeke
lingen der Rijks-academie van 
beeldende kunsten . . . . . 

98_- Schoolgelden van leer
lingen aan de Rijksnormaal
school voor teekenonderwijzers 

99. Schoolgelden van leer-
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7,000.-

53,000.,-

22,000.-

63,000.-

350,000.-

35,000.-

250,000.-

30,000.-

132,000.-

95,000.-

200,000.-

13,500.-

59,000.-

680,000.-

112,000.-

7,000.-

1,600.-
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lingen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid ....... f 1,100.-

100. Vergoeding door ge-
meenten in de kosten van wacht-
gelden van onderwijzers . . . . 28,000.-

101. Winst van het Staats-
bedrijf der Algemeene Lands-
drukkerij . . . . . . . . . . M emorie. 

102. Bijdragen voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ressor-
teerende . . . . . . . . . . 320,000.-

103. Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen en eigendom-
men .. 

104. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoo
rende · 

2,000.-

24,000.-

Totaal f 2,541,200.-

S. Verschulende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Marine be

treffende. 
105. Bijdragen voor de op

leiding va,n adelborsten en ad
spirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de 
Marine . . . . . : . . . . . £ 33,200.-

106. Bijdragen voor de oplei-
ding van adspirant-machinisten 5,700.-

107. Bijdragen voor de op
leiding van jongelingen bij het 
internaat van adspirant-adel-
borsten . . . . . . . . . . 6,600.-

108. Uitlrnering van Belgie 
wegens de vuurgelden op de 
W ester-Schelde . . . . . . • 10,000.-

109. Vergoeding door Belgie 
ingevolge art. 11 van de over
eenkomst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 12 
December 1905 (Staatsblad n°. 
316), betreffende de verbetering 
der verlichting van de TV ester-
Schelde''. . . . .' . . . . . . 39,100.-

ll0. Teruggave dobr Belgie 
van de traktementen van de 
opzichters en lichtwachters bij 
de verlichting van de Wester- . 
Schelde . . . . . . . . . . . 9,600.-

lll. Aandeel van Neder-
landsch Oost-Indie in den vloot-
bouw . . . . . . . . . . . 5,914,2p0.-

ll2. Bijdragen voor pensi-
oen van burgerlijke ambteu,,,ren 

onder het Departement van 
Marine ressorteerende .... f 

ll3. Opbrengst van ver
kochte ·rijksgoederen en eigen-
dommen ......... . 

114. Andere ·ontvangsten 
niet tot de genoemde belioo
rende 

20,000.-

100,000.-

24,000.-

Totaal f 6,162,450.-

T. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financien 

betreffende. 
il5. Ve:rjaarde renten ... f 20,000.-
ll6. Inkomsten van de 

Grootboeken der Nationale 
Schuld . . . . . . . . . . . 11,000.-

117. Door 's Rijks Munt af
geleverde munt . . . : . . . 

ll8. Rente van het kapitaal 
in de Grootboeken der Natio-
nale Schuld ingeschreven ten 
name van het ,,Fonds uit de 
zuivere winsten, verkregen uit 
aanmuntingen voor rekening van 
het Rijk" . . . ...... . 

ll9. Winst van het. Staats
muntbedrijf . . . . . . . . 

120. Vergoeding door pro
vincien en gemeenten voor -de 
invordering van opcenten op de 
grondbelasting over het dienst-
jaar 1917, op de personeele be-
lasting over het dienstjaar 1916, 
op de inkomstenbelasting over. 
het belastingjaar 1.916/1917 en 
op de vermogensbelasting over 
het belastingjaar 1915/1916 .. 

121. Vergoeding door de ge
meentE. Rotterdam voor de. inning 
van zeehavengeld en zeetijding-
recht .......... . 

122. Teruggave wegens het 
aandeel der niet ten behoeve van 
's Rijks kas ~eheven opcenten 
in de kwade posten·op de grond-
belasting en de personeele be-
lasting over het dienstjaar 1915 
en op de inkomsten- en vermo-
gensbelastingen over het belas
tingjaar 1915/1916. . . . . . 

123. Opbrengst van de hoe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de grondbelasi;ing, de perso: 
neele belasting, de inkomsten-
belasting en de vermogensbe-

1,925,000.-

1,000,000.-

209,790.-

517,200.-

1,000.-

350,00!l.-
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lasting, zoomede bij de· rechten 
op den invoer en de accijnzen 
vallende .•........ f 

124. Kosten van vervolging 
tot invordering van belastingen 
aan de scha tkist vervallen . . . 

125. Leges aan de schatkist 
vervallen . . . . . . . • . . . 

·126. Ontvangsten wegens 
houtgeest, gebezigd tot vermen
ging van gedistilleerd . . . . 

127. Ontvangsten wegens ver-
richtingen betrekkelijk het ka-
daster .......... . 

128. Opbrengst van het door 
de landmeters en de boekhou
ders van het kadaster voor par

. ticulieren verrichte werk . . . 
129. Geconsigneerde gelden, 

waarvan het recht van uitkee
ring in 1918 vervalt 

130. Opbrengst van het ver
kort verslag van de vergade
ringen der Tweede Kamer· van 
de Staten-Generaal ..... 

131. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, tot 
de Hoage Staat8lichamen be
hoorende ....•..... 

132. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Financien ressorteerende 

133. Opbrengst van· verkoch
te Rijksgoederen en eigendom-
men ............ . 

134. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 
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onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende . . . . f 28,000.-

50,000.- 140. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoederen en eigen• 
dommen . . . . . . . . . . . 300,000.-

170,000.- 141. Andere ontvangsten nie~ 
tot de genoemde behoorende '30,000.-

------
300,000.- Totaal . . ·. f · 462,800.-

V. Verschillende ontvangsten en toevallige 
100,000.- baten het Departement van W aterstaat 

treffende. 
142. Bijdrage van Belgie in . 

82,000.- het onderhoud van het kanaal 
van Gent naar .Terneuzen. . . f 94,500.-

143. Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 

84,000.- en onderhoud van de Rijks-
electriciteitswerken te Terneuzen 36,500.-

144. Baten voortvloeiende 
2,450.- uit den aanleg der-Staatssp~or-

wegen . . . . . . . . . . . . 35,000.-
145. Bijdragen in de koster,i 

van aanleg en onderhoud van 
4,500.- landswerken . . . . . . . . 977,000.-

146. Teruggave van de uit de 
Staatsbegrooting bestreden kos-
ten van de Rijkspostspaarbank . l,194,400.-

11,000.- 147. Winst van het Staats-

200,000.~ 

9,000.-

180,000.-

visschershavenbedrijf 13,514.-
148; Winst van het Staats-

bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie . . . . . . . . 1,603,263.-

149. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
W aterstaat ressorteerende 90,000.-

150. Opbrengst van verkoch-

Totaal . . . f 5,226,940.- te rijksgoederen en eigendom-
men . . . . . . . . . . . . · 26,000.-

U. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Oorlog be

treff ende. 
135. Bijdragen voor de op-

leiding van cadetten bij de 
Koninklijke 1\iilitaire Academie f

0 

75,000.-
136. Bijdragen voor de or•-

leiding van cadetten aan de 
Cadettenschool . . . . . . . 26,300.-

137. Teruggaven van voor-
schotten aan officieren verstrekt 
tot. aanschaffing van paarden . 

138. Winst van het bedrijf 
der artillerie-inrichtingen 

139. Bijdragen voor pensioen 
van burgerliJke ambtenaren, 

3,500.-

1Jfemorie. 

151. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 11,500.-

. Totaal . . . f 4,081,677.- -

W. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten, het Departement . van Landbouw, 

Nijverheid en Handel betreffende. 
152. Eaten voortvloeiende 

uit het beheer der Rijks- hoo
gere land-, tuin° en boschbouw
school te W ageningen en de 
bijdragen van Nederlandsch 
Oost-lndie in de kosten dier 
school . . . . . . . . . f 

153. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare Neder-

48,900.-
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landsche ' fandbouwschool te 
Grci,;,/ng~'n • . _. . . . . £. 

154. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare koloniale 
landb;;uwschool te Deventer 
- 155. Bijdragen_ van de leer
liµgen der Rijkszuivelschool te , 
Bolsward -en de bijdrage der 
provincie Friesland. in de. kos
ten dier school . . . . . . . 

156.' Bijdragen van de leer
lingen der Rijkslandbouwhuis
houdschool ,,de Rollecate" · 

157. Bijdragen van leerlingen 
op de Rijksland- en tuinbouw
winterscholen . • . . . . . . 

158. Inkomsten van het 
hengstveulendepot te Bergen op 
Zoom .•.•.••••• ; 

159. Ontvangsten wegens 
Rijkskeuring van hengsten . . 

160. Baten voortvloeiende 
uit het bijzonder toezicht op de 
bereid- en bewaarplaatsen van 
boter in perceelen, waar en boter 
en margarine wordt- bereid . . 

161. Baten- voortvloeiende 
uit het oriderzoek van terreinen, 
planten, enz;, het onderzoek van· 
ter in- of doorvoer toegelaten 
aardappelen en uit het gebruik 
van blauwzuurdamp ter be
strijding van voor den land- en 
tuinbouw schadelijke dieren . . 

162. Baten . voortvloeiende, 
uit het beheer van 's Rijks vee
artsenijschool . . . . . . . . 

163. Baten voortvloeiende 
uit het Koninklijk besluit van 
1 December 1910 (Staatsblad n°. 
364), laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 8 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 64); houdende bepalingen ter 
bestrijding van tuberculose on. 
der het rundvee . . . . . . 

164. Baten . voortvloeiende 
uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch . . . . . . 

165. Baten voortvloeiende 
uit het beheer va:ri 's.Rijks-· 
seruminrichting' . . . , . . . . 

166. Opbrengst der Rijks-
landbouwproefstations .. : . 

167. Inkomsten van het 
Rijkszuivelstation te Leiden . . 

168. Baten betreffende den 

15 1917 

i ,, dienst van de zuivelconsulent, 
1,590 . ...:... schappen . . . . _. _. _ .' .- f l0,450 . ..c--

9,000.-:-

2,700.-

500.-

4,800.-

20,0Q0.-

2,00Q.-'-

5,100.-

169. Justeerloonen van ge-
wichten . _ . _, .' . , . . . 20,000 . .;.,... 

170. Baten voortvloeiende 
uit het Staatsmijnbedrijf, na af
trek van de vrachten en v:erdere· 
onlrnsten op. den verkoop, van 
de producten vallende . . . . 20,289,000;

l 7i. Ontvangsten, voort-
vloeiende uit de uitvoering V!J,n 
de Octrooiwet 191,0 . . • . . . 175,250,_::_ 

172. Ontvangsten ingevofge 
de Merkenwet . . . • . . . 21,000.-

.173. Ontvangsten wegens. 
verrichte onderzoekingen door 
den Rijksvoorlichtings<;lienst t:en 
behoeve van den Rubberhandel 
en de Rubbernijverheid . .. . '3,000.-

174. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke · ambtenaren, · 
onder het Departement van 
Landbouw, N ijverheid en Handel 
ressorteerende . . . . • • . . 95,000.-

175. Opbrengst van ver-
kochte r~ksgoederen en eigen-
do=en • . • . ~ . , 70,000.-

176. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende, 40,000.-

Totaal . . . f 21,323,350.

X. Verschillende ontvangs/en • en toevallige 
baten het · Departement van Kolonien' be-

5,150.- treffende. 
177. ,/\.andeel in de ontvang

sten wegens kabeltaksen' uit de 
42,000.- door de Duitsch-Nederlandsche, 

Telegraaf-Maatschappij geex-
ploiteerde lijnen Memor,e~ 

178. Teruggave door Neder
landsch-Oost-lndie van de kos
ten van het person!lel van het_ 
statistisch bureau en van h,et 
technisch bureau bij het Depar-

5,000.- tement van Kolonien, van den 
huisbewaarder voor het gebouw 
van den Geneeskundigen Raad 

26Q,000.- bij dat Departement, alsmede 
van de trakteIILenten van het 
ambtelijk en.,be_dienend perso-

96,00.0.- neel van het Koloniaal Etablis-
sement te Amsterdam, en. vll.n 

90,000.- den Directeur en den huislie
waarder, tevens instrumehtma-

7,000.= ker, bij de school tot opleiditig 
voor commies bij den Indisch';}n 
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post-, telegraaf- en telefoon
dienst .. •. . . . . . . . . f 

179. Ontva'.ngsten van het_ 
militair j:i.ospitaal, van de apo
theek en van het magazijn van 
geneesmiddelen te Paramaribo 
en van de militaire ziekeninrich
tingen te Nickerie en te Albina 

180. Bijdragen voor pensioen 
van bnrgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Ko
lonien ressorteerende 

181. Opbrengst van ver
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen ......... . 

182. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

Totaal ... f 
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ninklijk besluit d.d. 8 Jun :1914 
169,225.- (Staatsblad n°. 220), gewijzigd bij 

het Koninklijk besluit. van den 
22 Juni 1916 (Staaisblad n°. 290) 
toe te kennen aar de in artikel I 
bedoelde ambtenaren . . . . . f 

Art. II. Bureel- eu lokaalbe-
353,700.- hoeften, drukwerlr en aank6op 

van boeken ........ . 
Art. III. Toelagen en presen

tiegelden v oor commissarissen . 
15,000.- Art. IV. Reis- en verblijfkos-

ten va.n commissarissen, van den 
directeur en van de ambtenaren 

2,000.- en bedienden . . . . . . . . 

5,000.-

514,925.-

Art. V. Aandeel van het We
dnwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de 
toelagen en presentiegelden van 
de leden van den Bnrgerlijken 
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500.-

9,000.-

2,400.-

500.-

Totaal van de wet op de rniddelen 
f 285,677,443.-'- Pensioenraad . . . . . . . . 950.-

15 December 1917. WET,. houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van bet 
Wedmven- en. Weezenfonds voor burger.
lijke ambtenrrren voor het jaar 1918. 
s. 715. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aanvangstraktemen
ten van den directeur en van de 
ambtenaren en bedienden, toe
lage aan den kamerbewaarder
concierge als abonnement voor 
het schoonhouden a.er lokalen, 
belooning van een vaste-knecht 
voor het~stoken on onderhonden 
v'a,n den heetwaterverwarmings
ketel, benevens belooningen voor 
schrijf- en.rekenwerk van tijdelijk 
bij het fonds werkzaam gestelde 
personen ......•... f 47,890.-

Art. Ibis. Traktementeverhoo
gingen in den thans bekleeden 
rang in vorige jaren toegekend 
en krachtens de periodieke trak
ternentsregeling of anderszins 
nog toe te kennen _in den loop 
van het begrootingsjaar aan den 

. directeur·en aan de verder in ar-~ 
tikel I bedoelde ambtenaren en 
bedienden . . . . . . . . . . 5,625.-

Art. Iter. Traktementsverhoo
ging in den thans bekleeden rang 
1uachtens het benaalde bij de 
artilrnlen 7 en 8 van het Ko-

Art. VI. Onderhoud, assuran
tiE.premie en bewaldngslrnsten 
door de gemeentE.bra,ndweer van 
he. gebouw, waarin de bureelen 
zijn gevesvigd en onderhoud van· 
den tuin achter dat gebouw, be
ne,ens toelage van oen bouw
kundige, belast met.het toezicht 
over het gebouw . . . . . . . 3,000.-

Art. VIL Pensioenen van we-
duwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren en van Rijlrnwerk
lieden over 1918 en afgesloten 
dienstjar"n . . . . . . . . . 2,122,000.-

Art. VIII. Pensioenen van we
duwen en weezen van onderwij
zers en van leeraren aa-n bijzon
dere gymnaFia- en aan bijzondere 
hoogere ourgerscholen over 1918 
en afgesloten dienstjaren . . . 728,000.-

Art. IX. Aankoop van in
schrijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van 
effecten en van andere geldswaar
dige papieren, beleggingen in 
schuldvorderingen door hypo
theek of door onderpand van ef
fecten gewaarborgd, alsmede alle 
met dien aankoop en die beleggin-
gen in verband staande uitgaven 4,493,735.-

Art. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij het 
5delid van artikel 17 der Wedu
wenwet voor de ambtenaren 1890 
en bij he. Sste lid van artikel 21 
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der Weduwenwet voor de onclor
wijzers 1905 en de a,rtikelen 3 en 
27 der Rijkswerl.diedenwet 1914 £ 

Art. XI. Aanli:oo_fl van per
ceelen, welke het gebouw van 
het fonds belenden en verbouwing 
van een of meer dier perceelen 
tot uitbreiding van de bureau's, 
alsmede alle met den aankoop en 
de verbouwing in verband staan
de uitgaven . . . . . . .• 

Art. XII. Onvoorziene uit-

I 
I 

7,000.-,--

50,000., 

gaven . . . . . . . . . . 4,ooo.+ 
en alzoo tot een bedrag van f 7,474,600.+ 
Bij de artt. 2, 3 en · 4 worden de middelep, 

tot dekking, overschrij,ing en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

15 December 1917. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitga ,en va,n het 
Pensioenfonds voor de gemeenteambt~-
naren voor het jaar 1918. S. 7i6. I 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Uitkeering ad f 1,330 aan het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren wegens huur en vergoeding va:n 
kosten van verwarming, verlichting en schoon
houden van lokalen bij het Pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren in gebruik en van bureel-
en lokaalbehoeften en drukwerk f 5,330.-

Art. II. Vergoeding aan het ' 
weduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor een 
deel der bezoldiging van ambte-
naren van· dat fonds, die mede 
arbeid verrichten voor het Pen-
sioenfonds voor de gemeenteamb-
tenaren .......... . 

Art. III. Toefagen en presen
tiegelden voor commissarissen . 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den 
directeur en van de ambtenaren 
en bedienden . . . . . . 

Art. V. Vergoeding aan het 
Rijk voor uitbreiding van het 
ambtenarenpersoneel aan het 
Departement van Financien in 
verband met de invoering van de· 
pensioenwetten voor de gemeen' 
teambtenaren . . . . . . . . 

Art. VI. Kosten van tijdelijke 
hulp, schrijfloonen en kosten van 
controle op schrijfwerk (Depar
tement van Financien) . 

9,u00.-;-

,.oo,T 

3,725.-

7;000,t

i 
I 

Art. VII. Bureel- en lokaal
behoeften en drukwerk (Depar
tement van Financien} . . . . f 

Art. VIII. Toelagen en pre
sentiegelden van de leden van den 
Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren, alsmede reis- en 
verblijfkosten van die leden : . 

Art. I Xf Pensioenen van ge
meenteambtenaren, daaronder 
begrepen toelagen aan gemeente
.ambtenaren, ontslagen om een 
der redenen, genoemd in artikel 7, 
eerste lid, der Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 en 
uitkeeringen aau. veroordeelde ge
pensionneerdeu bij ontslag uit de 
gevangenis of Rijkswerkinrich
ting over 1918 en afgesloten 
ciienstja,ren . . . . . . . . . 

Art. X. Pensioenen van we
duwen en weezen van gemeente
ambtenaren, daai-onder begrepen 
uitkeeringen aan veroordeelde 
gepensionneerden bij ontslag uit 
de gevangenis of Rijkswerkin
richting over J 918 en afgesloten 
dienstjaren . . . . . . . . • 

Art. XI. · · Aankoop van in
schr\jvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van 
effecten en van andere geldswaar
dige papieren, beleggingen in 
schuldvorderingen, door hypo
theek gewaarborgd, alsmede a.Ile 
met dien aankoop en die beleg
gingen in verband staande uit-

1,200.-

2,000.-

1,500,000.-

400,000.-

gaven . . . . . • . . . . . 2,621,245.---,-
Arl. XII. Kosten van gen~es

kundig onderzoek vaP. gemeente
ainbtenaren of gewezen gemeente-
ambtenaren . . . . : . . . . 9,000.-

Art. XIII. 'I'eruggave aan de 
gemeenten_ van betaalde penEi-· 
oensb~jdragen, bodoeld bij de 
artikelen 41, 42, 481, de.r Pensi
oenwet voor de gemeenteambte-
naren 1913 . . . . . • . . . . . M emorie. 

Art. XIV. Torugga,e aan de 
gemeenten of aan de grpension
neerden ran betaalde bijdragen 
voor weduwen- tn weezenpensi
oen, bedoeld bij de artikelen 34 
en 35 van de Weduwenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913. . Memorie. 
· Art. XV. Vergoedingen aan 
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h&t Rijk op grond van artikel 18 
der Burgerlijke Pensioenwet . . f 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
25,000.- vastgesteld a.ls volgt : 

Art. XVI. Vergoedingen aan 
het.Rijk op grond van arti\rel 46 
der Pensioenwet vaor de bijzon
dere leeraren i913 . . . . . . 

A~t. XVII. Rente aan het 
Rijli: ~erschuldigd krachtens ani
kel 504 van de Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 . . 

Art. XV III. Onv oorziene uit-

Memorie. 

Memorie. 

gaven . . . . . . . . . . .. _. ___ l_0,000.-

, en alzoo tot een bedrag van . . f 4,596,000.

Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
tot dekking, oversehrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

15 December 1917. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- ~n Weezenfon4s voor militairen 
en gepensionneerde militairen der land
macht voor het dienstjaar 1918. S. 717. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de aanvangs
traktementen van ambtenaren van de afdeeling 
Pensioenen van het Departement van Finan-
cien . . . . ·. . • ·. . . . . . . · f 1,200. 

Art. Ibis. Aandeel van het fonds in de 
periodieke traktementsverhoogingen in het 
vorige jaar toegekend en in den loop van het 
begrootingsjaar nog toe te kennen aan de in 
artikel I bedoelde ambtenaren . . • f 291.67 

Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk f 400. 
Art. III. Pensioenen van weduwen en 

weezen van militair_en en gepensionneerde 
militairen der landmaoht over 1918 en afge
sloten dienstjaren . . . . . . . . . f 42,000 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige pa
pieren, beleggingen in sohuldvorderingen door 
hypotheek gewaarborgd, alsmede alle met dien 
aankoop en die ·beleggingen in ~eiband staandiq 
uitgaven . . . . . . • . . . f 498,389.33 

Art. V. Onvoorziene uitgaven. f 1,000 

en alzoo tot een bedrag van f 543,281. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overachrijving en betaling van 
onvoorziene uitgliven geregeld. 

15 December 1917. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds vaor militairen 
en gepensionneerde militairen der zee
maoht voor het dienstjaar 1918. S. 718. 

Art. f. Aandeel van het fonds in de aan-
vangstraktementen van ambtenareil , ,an de 
a,fdeeling Pensioenen van het Departement van 
Fin~-ncien, benevens persoonljjke toelage van 
een schrijver op jaarloon bij dat Departe-
ment . . . . . . . • . . . . . . f 1,300. 

Art. Ibis. . Aandeel van het fonds in de 
periodieke traktementsverhoogingen in vorige 
jaren toegekend en in den loop _van het begroo
tfogsjaar nog toe te kennen aan dE; in_artikel I 
bedoelde ambtenaren . . . . . . . f 291.67 

Art. ll. ;Bnreelbehoeften en drukwerk f 400. 
Art. HI. PAnsioenen van weduwen en 

weezen van militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht o,er 1918 en afgesloten 
dienstjaren . . . . . . . . . . . f 36,000. 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige pa
pieren, beleggi~gen in schulcivorderingen door 
hypotheek gewaarborgd, alsmede alle met dien 
aankoop in verbandstaandeuitgavenf 273,842.33 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1,000 

en alzoo tot een bedrag van f 312,834. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

15 December 1917. WET, tot wijziging en ver
liooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. 
s. 719. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd, eenige verhoogd en wordt de omschrij
ving van eenige artikelen gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de Ude Afdeelingmetfl00,000; 
het totaal van de Illde Afdeeling met f 1000 ; 
het totaal van . de °IV de Afdeeling met· 

f 2,000,000 ; 
het totaal van de V de Afdeeling met f 227,400; 
het totaa-1 van de VIde Afdeeling met f 550; 
het totaal van de VIIIste Afdeeling met 

f 1,541.67; 
het totaa.l van de IXde Afdeeling met f 37,500; 
het totaal van df- Xde Afdeeling met 

f 1,049,883 ; 
en· het totaal van het hoofdstuk met 

f 3,417,874.67. 

15 December 1917. MrssrvE van den Minister 
van !Financien aan de commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende af
gifte van attestatien de vita wegens pen
sioenen. 
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Ik heh de eer U mede te deelen, dat de pen-
8ioenen ten laste van de N ederlandsche Staats
begrooting, met uitzondering van die der Eere
diensten· en die ten laste van de Weduwen- en 
Weezenfondsen voor militairen en gepension
neerde militairen der Land- en Zeemacht ,be
neden den rang van Officier, te beginnen met 
den termijn over het eerste kwartaal van 1918, 
zullen worden betaald in de tweede en de derde 
maand van het kwartaal waarover zij ver
schuldigd zijn. De gepensionneerden, wier 
familienaam aanvangt met een der letters A 
tot en met K, lrnnnen. op de werkdagen, die 
vallen tusschen den 19en tot en met den 25sten 
van de tweede maand, zij wier familienaam aan
vangt met een der letters L tot en met Z op 
de werkdagen vallende_tusschen den 4en en den 
9en van de derde maand van ieder kwartaal 
hun pensioen ontvangen. In verband hiermede 
zal het voorschrift, dat attestatien de vita we
gens pensioen moeten worden afgegeven na 

' afloop :van het kwartaal waarover het pensioen 
verschuldigd is, worden gewijzigd. 

Die stukken zullei::t yoor het verv.olg mogen 
worden afgegeven van den len werkdag af van 
ieder kwartaal, waarover de pensioenbetaling 
loopt. 

Aah de gepensionneerden, die voor de eerste 
maal hun pensioen ontvartgen, mogen zij niet 
worden afgegeven v66r den datum van ingang 
van het pensioen. Die datum is op de pensioen
acte vernield. 
_ Ik verzoek U beleefd bet bovenstaande door 

Uwe .tusscbenkomst ter kennis te b~engen van 
de gemeentebesturen, opdat deze biermede bij 
het opmaken van de betrokken stukken reke-
ning kunnen houden. (W. v. d .. B. A:) 

17 December. 1917. BESLUIT, houdende reor
ganisatie van het krankzinnigengesticbt 
· ,,Brinkgreven" in de gemeenten Deventer 
en Diepenveen. t'-. 720. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van. Onzen ·Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 8 December 1917, n°. 15045, 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: 
Art. 1. Met ingang van I Februari 1918 

wordt ingetrokken het Koninklijk besluit van 
17 .Augustus 1892 (Staatsblad n°. 212),.gelijk dit 

1917. 

laatstelijk is gew~jzigd bij Ons besluit van 3 
Januari 1917 (Staatsblad n°. 163). 

2. Aan het Bestuur van het krankzinnigen
gesticht het St. Elisabethsgasthuis te Deventer 
wordt vergunning verleen~ drie paviljoenen 
(onder welke het ziekenpaviljoen ·met vleugels 
voor beide seksen) van ,,Brinkgreven", gelegen 
in de gemeenten Deventer en Diepenveen, in 
te richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
overeenkomstig de overgelegde teekeningen en 
de daarbij gegeven beschrijving. 

3. De overige vier paviljoenen en de boerde
rij worden gezamenlijk onder de voorwaarden, 
behoorende bij dit besluit, aangewezen als eene 
inrichting, die niet als krankzinnigengesticbt 
wordt beschouwd, 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. 

Op de inrichting, bedoeld in bet eerste lid, 
beeft betrekking artikel 3 van Ons besluit van 
16 Juni 1916, .n°. 23. 

4. In het gesticht vom; krankzinnigen 
mogen. niet meer dan 144 krankzinnigen, 72. 
mannen en 72 vrouwen verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk ·paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en bet maximum yan het getal 
v:erpleegden,. dat daarin mag. worden .opgeno-· 
men. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1918, in het gesticht 
12 krankzinnigen; 6 mannen en 6 vrouwen, 
worden verpleegd. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het terrein 
van . ,,Brinkgreven" geen opstallen, tenzij 
overeenkomstig de teekei::tingen en beschrijving, 
genoemd in ~rtikel 2, worden opgericht en mag 
niet . aan derden de bescbikking over eenig 
deel van dit terrain worden gegeven. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandscbe Zaken mag in de gebouwen 
van ,,Brinkgreven'\ de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein zoomede de afras
tering van het terrein en in de omheining van 
de tuinen van het gesticht geen verandering 
·worden aangebracht, well<e ten gevolge zouden 
hebben, da,t zij niet meer geheel overeenstemden 
,met de teekeningen en beschrijving, 'bedoeld 
. in artikel 2. 

- 7. In elk v6or meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek van bet gesticht, bedoeld 
in artikel 2, wordt op een duidelijk zichtbare, 

44 
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plaats het aantal personen aangegeven, waar
voor het bestemd is. 

8. De geneeskundige · behandeling der ver
pleegden in ,,Brinkgreven" wordt opgedragen 
aan ten minste drie geneeskundigen, van wie 
ten minste twee gevestigd moeten zijn in wonin
gen op het terrein van ,,Brinkgreven" en daar-

. buiten geen geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen. 

9. Aan de inspecteurs voor het Staats
toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten wordt ten allen tijde vrije toegang 
verleend tot de dienstgebouwen van ,,Brink
greven". 

10. Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen, bedoeld in de 
artikelen 4, 5 en 6 van dit besluit, zoomede 

. een copie van de teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel 2, moeten in ,,Brinkgreven" 
aanwezig zijn, en aan de inspecteurs voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinni
gengestichten en aan den officier van justitie 
ten allen tijde op verlangen ter inzage warden· 

. voorgelegd. 
Onze Minister ·van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den· 17den December 1917. 
WILHELMINA. 

De M ini.<Jter van Staat, 
Min. van Binnenl. Zaken, CORT v. D. LINDEN, 

( Uitgeg. 12 Jan. 1918.) 

VOORWAARDEN, waarander vier pavil
joenen en de baerderij van ,,Brinkgreven" 
gezamenlijk warden aangewezen als eene 
inrichting, die niet als krankzinnigen
gesticht wardt beschouwd, oak wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen 
warden verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten allen 
tijde VTije toegang verleend aan de inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen 
en krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar 
werkzaam, benevens het overige personeel, 
geven den inspecteurs de. door hen verlangde 
inlichtingen. 

2; Het aantal verpleegden mag · niet meer 
bedragen dan een door Onzen Minister van 
Binnenlandsche. Zaken te bepalen getal. 

3. De eerste geneesheer zendt aan den 
inspecteur, in het bijzonder met het toezicht 
belast, binnen 24 uur een schriftelijke kennis
geving van elke opneming, ontslag of overlijden 
:van ·een verpleegde. 

4, Het is verboden den verpleegden te 
beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de inspecteurs en den officier van 
justitie. 

5. Door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken kunnen nadere voorschriften 
warden gegeven ten aanzien van het bepaalde 
in de artilrnlen 3 en 4. • 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 17 
December 1917 (Staatsblad n°. 720). 

Mij bekend, 

De Jf inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D, LINDEN. 

18 December 1917. BESLUIT, tot herziening 
van het Koninklijk besluit van 2 Februari 
1903 (Staatsblad n°. 63), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni · 
1916 (Staatsblad no. 311), houdende vast
stelling der !oonbedragen, bedoe!d in arti
kel 7, sub III; der Ongevallenwet 1901. 
s. 721. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 December 1917, n°. 3918, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7, sub III, der Ongevallenwet 
1901 (Staatsblad 1910 n°. 241), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad n°. 62) ; 

Gelet op Ons besluit van 5 December 1902 
(Staatsblad n°, 207), gewijzigd bij Ons besluit 
van 12 November 1917 (Staatsblad n°. 639) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1918 in te trekken 

Ons besluit van 2 Februari 1903 (Staatsblad 
no. 63), laatste]ijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 24 Juni 1917 (Staatsblad n°. 311) en te 
bepalen als volgt : 

Art. 1. De dag!oonen der werk!ieden, werk
:mam in eenig bedrijf, als genoemd in het Ko
ninklijk besluit van 5: December 1902 (Staats
blad n°. 207), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 12 November 1917 (Staatsblad n°. 639), 
die uitsluitend voor den duur van den seizoen
tijd of een gedee!te daarvan zijn in dienst ge
nomen, warden gerekend te bedragen : 

I. voor vorenbedoe!de werklieden, werk
zaam in het bedrijf van vervaardigen van 
aardappelmeel, indien zij in den seizoentijd: een 
loon hebben per werkdag van 4.00 gulden of. 
meer : 3.30 gulden ; 
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3.-75 gulden of meer maar minder- dan 4.00 
gulden: : 2.90 gulden ; 

3.50 gulden of meet maa:t minder dari- 3,75 
gulden : 2. 70 gulden ; · 

3.25 gulden of meer inaar minder dan 3.50 
gulden : 2.50· gulden ; 

3.00 gulden of meer ma:ar minder dail 3.25 
gulden: : 2.30 gulden ; 

2.75 gulden of meet niaar· mitid:er dan 3.00 
gulden:: 2.10 gulden; 

2.50 gulden: of :i:iieer maar minder dan 2. 75 
gulden : I.90 gulden ;' 

2.25 gulden of. fueer niaar niinder dari 2.50 
gulden : 1. 7 5 gulden ; 

2.00 gulden of meer maar minder da:ri. 2.25' 
gulden : 1.60 gulden ; 

1. 75 gulden of meer' maar minder dan 2.00 
gulden : 1.45 gulden-; 

1.50 gulden of meer maar minder din 1',75 
gulden: : 1.30' guiden ; 

i".25 gulden: of :ineer riiilar· minder' cian 1.50 
gulden : U5 gulden ; · 
· i.oo gul\len of :meet· maar minder dan 1.25 

gulden : i.OO gulden: ; 
]i. voor voren-oedoelde werkliederi, wetk, 

za:ani in het bedrijf van ve:rvaardigen van beet, 
wortel'suiker, indien: zij in den seiz6entijd een 
!don- hebben per werkdag van : 

5.00 gulden of meer 3:50: gulden ; 
4.00 gulden of meet· maa:f minder dan 5.00' 

gulden : Kl5· gulden; 
3. 75 guiden of meer· nraar minder dan 4;00 

gulden : 2.80 gulden; 
3.50 gulden of meer' ma:a:r· minder dan: 3'. 7o· 

gill den : 2. 60' gulden: ; 
3.25 gulden' of meet maar minder dan 3·.50' 

gul'den , 2.40 guiden ; 
l.00 gulden of :mee:r' maar m:ii:i.d'er da:n 3\25· 

gulden: ; 2'.20· gdllien ; 
2.75 gulden of meet· inaar' minder·dan 3.00 

gulden: : 2.00' gulden ; 
2.50 gu:lderr of nieer niaar m'iii.der. dait 2. 7ff 

gulden: 1'.85 gulden; 
2,25 gulden of rii!ier· fuaa:r niilide'r' dan 2.50 

gulden :· l. 70" gulden: ; 
2.00 gulden of ril.eer' ni!iar minder' dan' 2·,25 

guideii : 1.55 gulden: ; 
1. 75" gu:Ideri of in:eer' maM minder dari' 2.00 

ga:iden : 1.40' gulden-;· 

zaafu m het bedrijf van bakken van jo'deil.
_paasclibr66d, indien zij in dim seizoentijd een 
loon hebberi per werkdag' vari:: 

2.50 gulden of meer 2.00'; 
2.00 gulden: of rileer rilaar ininder dan 2.50 

gulden :' I. 70 gulden ; 
1.60 gulden of nieer rilaar minder dan 2.00 

gulden : 1.40 gulden ; 
UO g'tilderr of rile er m:aa:t miil.det· d'an 1. 60 

gulden : 1.20 gulden ; 
J:.15 gillderi of meer :inaar' minder dari 1.30 

gulden: : 1.10 gulden ; 
1.00 gulden of nieet' ril,a.a:r mirider da:ii: 1.15 

gulden : 1.00 gulden-; 
IV. voor vorenbedoelde wer1died:en, werkza:am 

in Ii.et· cichoreidrogersbedrijf, ilidien zij iii den 
s'eizoentijd een loon per werkdag hebben vari: 

3.25 gulden of meer' 2.45 gulderi'; 
3.00 gulden of meer ma:ar inindef ci"an 3;25 

~(tilden : 2.25' gulden·; 
2. 75 gtilden of meet maar :ininder dari: 3.00 

gulden ;· 2.05 gulden ;· 
2:50 gulden 0£ i:iieef nia:air' m:Iii:def daii 2. 75 

gulden:: l'.90 gulden; 
2.25 gulden of mee:f maa:t mi.rider· dari' 2.50 

gulden : 1. 75 gulden ; 
2.00 ghlden of i:iieer riiaai' minder dan 2,2·5 

gulden': i'.60 gillderi ;' -
1. 75 gulderr or' meer maar minder d'an' .2;00· 

gulden: : 1.45 gulden ;· 
1.50 gulden of meer maar minder' daii 1. 75 

gulden : 1.30 gulden ;· 
1.25 gulden of meer maar mind-;r <lair i.50' 

gulden: 1.15 gutderr; . 
1.00 gulden of riieer maaf minder· dan 1.25 

gu:Iden : 1.00 gulden ;· 
2. Het dagfocin van eeri werkfuari., ads be, 

doeld' in artikel 1, die in den: seizoentijd eeti 
loon: heeft van' niirider d'an l gulden per werk" 
dag, wordt getekerid gelijk te zijn aari liet loon, 
da:t liij i:ri. den seizoentijd per werkdag heeft. 

Onze · vocirn:oein:de· Minister is belasi m:et' de· 
uitvoeriilg' -.'an dit bes'luit, dat' in liet Staatsblild 
za·l wotden ge·pla:atst, 

's-Gravenliage', d'en lSden Dticember' 1917. 
WlLHELMINk 

De .Mi-nister van: W dterstaat, c: Lli'L Y. 
(Ui{ge·g. 27 Dec; 1917.) 

1.50 gulden Of fueer ma:i.r niinde:t dari 
guiden : 1.25 gulden: ; 

1. 7"5-, is; Deceinb'er' 1911. BESLUIT, hciudende· macho 

1.-25 gulden of meer· :maar· minder dail L50' 
gulden-: 1.10" gulden ;· 

1.00 g'rrlden: of :me·e:t ma:at minder' da:n: 1.2·5 
gulden-,-- 1.00 grrlden ;· 

JiIL voor voreribedo'elde werklieden, werks 

tigihg tot· uitgifte; van schat.kistbiljetten 
en schatkistproriiesseil volge'ns de wet 
van' 4 April 1'870' (St"aatsblad n°. 6-2); 
fa.atstelijk gewijzfgd b'ij die van i5 Jtili 1912' 
(fftaatsblad· n°'. 240) eri di\ wet van: 5- Iie·. 
cember iSS'l (Stadtsbl<W, n°. 185\ S. fi2'.-
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18 Decem~er 1917. BESLUIT, houdende beslis
sing dat een raadsbesluit, waarbij aan den 
varslaggever van 's Raads Openbare Han
delingen wordt toegekend een wachtgeld 
van f 90 's jaars tot hij den 65-jarigen leff
tijd zal hebben bereikt, uit overweging dat 
het ambt van verslaggever geen reden van 
bestaan meer heeft, geen andere uitlegging 
toelaat dan dat het ambt van verslaggever 
wordt opgeheven, zoodat van dat oogen
blik af tegen de toelating van den betrok
ken persoon als lid van den Raad aan 
art. 23 litt. f der Gemeentewetgeengrond 
kan worden ontleend. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gem. Steenwijk, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 28 Aug. 
1917, 2• Afd. n°. 5274/3783, waarbij, metv:er
nietiging van het besluit van den gemeenteraad 
van Steenwijk van 10 Augustus 1917, voor zoo
ver dit besluit inhoudt de niet-toelating van 
D. Hogeweg, alsnog diens toelating is bevolen; 

Dan Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies. van 27 
Nov. 1917, n°. 349; 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
8 Dec. 191 7, n°. 10209, Afd. B. B.; 

Overwegende : dat de Raad der gem. Steen
wijk op 10 Aug. 1917 o. a. heeft besloten D. 
Hogeweg, tot raads!id gekozen, als zoodanig 
niet toe te laten; 

dat nadat D. Hogeweg bij Ged. Staten tegen 
hetraadsbesluit bezwaren had ingebracht, Ged. 
Staten bij besluit van 28 Aug. 1917, 2• Afd. 
n□• 5274/3783, met vernietiging van de be
slissing van den gemeenteraad, voor zoover 
die inhoudt de niettoelating van D. Hogeweg, 
a]snog diens toelating hebben bevolen; 

dat Ged. Staten hebben overwogen dat het 
besluit van den gemeenteraad gegrond is op de 
omstandigheid dat D. Hogeweg naar het oor
deel van den Raad is verslaggever van 's Raads 
openbare handelingen als hoedanig hij blijkens 
art. l zijnerinstructie wordt benoemd, geschorst 
en ontslagen door den gemeenteraad, en dat 
hij derhalve eene betrekking bekleedt die vol
gens art. 23, onder / der gemeentewet onver
eenigbaar is met het lidmaatscha.p van den 
Raad ; dat D. Hogeweg daartegen aanvoert dat 
hij met ingang van 1 Aug. 1915 op zijn verzoek 
is op wachtgeld gesteld, a.ls hcbbende, gelijk 
het is uitgedrukt in het raadsbesluit van 20 Juli 
1915, letter A. n°. 2/5 waarbij hem dat wacht
g_eld i~ verleend, ,,adressa.nts functie als verslag-

gever geen red en van bestaan meer" ; dat voorts 
hem wachtgeld is verleend tot zijn 65• jaar ; 
dat Hogeweg op grond van een · en ander van 
meening is dat hij heeft opgehouden ambtenaar 
der gemeente te zijn; dat nit deter zake over
gelegde bescheiden en ingewonnen inlichtingen 
blijkt dat, door de wijziging van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van den raad 
bij raadsbesluit van 16 Ma.art 1915 in dien zin 
dat voortaan de notulen dier vergaderingen 
identiek zullen zijn a.an het officieel verslag van 
's Raads· handelingen in de Opregte Steen
wijker Oourant en door de bereidverklaring van 
den gemeente-secretaris tot het leveren van dit 
verslag, de functie van verslaggever is be
schouwd voorloopig geen reden van bestaan 
meer te hebben, althans zoolang de gemeente
secretaris zijne toezegging gestand deed; dat 
voorts is gebleken dat aan Hogeweg geen ont
slag a]s verslaggever is verleend, doc~ dat 
hem alleen wachtgeld is toegekend zonder 
meer; dat dit wachtgeld is verleend totdat hij 
den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, opdat 
bij een eenigszins langen duur der tijdelijk ge
troffen regeling de raad hem niet te eeniger 
tijd ontslag zou geven met intrekking van het 
wachtgeld ; dat tot het geven van ontslag niet 
is overgegaan uit overweging dat, wanneer dit 
noodig mocht zijn, altijd weer over den verslag
gever zou kunnen word en beschikt en voorts op 
uitdrukkelijkenwensch van den belanghebbende 
zelven, ten einde te voorkomen dat hij ter zake 
van eventueel weduwen- of weezenpensioen 
zouq.e worden aangemerkt als een op wachtgeld 
gesteld gemeente-ambtenaar in. den zin van 
art. 2 onder_ C der V\Teduwenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913, wordende de bijdrage 
voor dit pensioen dan ook niet berekend naar 
het hem toegekende wachtgeld, zijnde f 90.
maar naar een grondslag van £ 175.-; dat, 
welke ook de redenen zijn geweest_ om aan 
D. Hogeweg wachtgeld toe te kennen zonder 
gelijktijdige verleening van ontslag als verslag
gever, naar het oordeel van Ged. Staten ge
durende den tijd voor welken het wachtgeld 
wordt genoten, hij niet staat in eene hierarchi
sche verhouding tot het gemeentebestuur; dat 
dit eerst weder geacht kan worden het geva! te 
zijn zoodra hem met intrekking van het 'l'acht
geld de opdracht. wordt gegeven als verslag
gever andermaal diensten te bewijzen ; dat dan 
ook naar het oordeel_ van Ged. Staten de om
standigheid, waarin hij verkeert, geen wettelijk 
bezwaar oplevert om hem a]s raadslid toe te 
Ja.ten en dat daarop evenmin van invloed kan 
zijn. de mogelijkheid, dat hij t~ eenig~r tijd 
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weder als verslaggever zal kunnen optreden, 
zullende, wanneer dit plaats vindt,- alsdan zoo 
noodig kunnen worden verklaard, dat hij heeft 
opgehouden raaqslid te zijn ; 

dat van het besluit van- Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 2,a,n
voerende.dat de heer Hogeweg, na eenige jaren 
als verslaggever van 's Raads Openbare Han
delingen te hebben gefungeerd hij Raadsbesluit 
van 20 Juli 1915 met ingang van 1 Aug. d.a.v. 
op zijn verzoek op wachtgeld is gesteld, noch
tans zonder dat hem ontslag is gegeven uit 
zijne betrekking ; dat de raad geen ontslag 
heeft toegekend, in de allereerste plaats en 
hoofdzakelijk omdat de gemeente-secretaris, die 
zich bereid verklaarde het verslag van 's Raads 
Openbare Handelingen voor de Opregte Steen
wijker Courant te leveren, slechts tijdelijk toe
zegging had gedaan en de nieuwe regeling der
halve een tijdelijk karakter droeg, waarom de 
raad zich heeft willen voorbehouden om, zoo 
noodig, altijd weer over den verslaggever te 
kunnen beschikken ; dat wel Ged. Staten van 
Overijsset:blijkens hunne beslissing van oordeel 
zijn dat de heer Hogeweg niet staat in eene 
hierarchische verhouding tot het Gemeente
bestuur, doch dat naar 's Raads meening Ged. 
Staten dit hun oordeel weer te niet doen door 
de clausule van hun besluit, volgende op het 
uitspreken van dit oordeel, nit welke clausule 
mag worden geconcludeerd dat naar de mee
ning van Ged. Staten de Gemeenteraad van 
Steenwijk bevoegd moet worden geacht, den 
heer Hogeweg tot den actieven dienst· terug te 
roepen; dat toch· naar 's Raads meening de 
Raad de macht tot terugroepen niet heeft 
indien geen hierarchische verhouding bestaat; 
dat echter, mocht 's Raads oordeel in dezen·niet 
juist zijn en het mogelijk zijn dat men in het 
wezen der zaak ambtenaar is zonder dat noch
tans gesproken kan worden van het bestaan van 
eene hierarchische verhouding, deze ]aatste om
standigheid ter zake niet dienende kan zijn, 
daar enkel de gemeentewet het ambtenaar zijn 
een beletsel noemt en zij niet eischt het bestaan 
eener hierarchische verhouding ; 

Overwegende: dat bij besluit van den Raad 
der gemeente Steenwijk van 20 Juli 1915, let
ter An°. 2/5, aa.n den verslaggever van's Raads 
Openbare Handelingen is toegekend een,wacht
geld van negentig gulden 's jaars tot hij 
den vijf en zestigjarigen leeftijd zal hebben 
bereikt; 

dat dit besluit is gegrond op deoverweging 
dat nopens het opmaken van het verslag eene 
regeling is getro~en die medebrengt dat het 

ambt van verslaggever geen reden van bestaan 
meer heeft ; · 

dat dit besluit geene an.dere uitlegging toe
]aat dan dat Ii.et ambt van verslaggever werd 
opgeheven, waarmede strookt dat aan hem die 
dit ambt tot toen toe bekleedde maar het door 
het opheffen er van heeft verloren, wat zijn ont
slag insluit, een wachtgeld is toegekend; 

dat dus Hogeweg met het nemen .van het 
raadsbesluit van 24 Juli 1915 heeft opgehouden 
gemeente-ambtenaa.r te ~ijn, zoodat het ·be
zwa.a.r door den Raad tegen zijne toelating als 
raadslid ontleend aan het ·zijn van gemeente
ambtenaa,r, is ongegrond; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden eri verstaan : 

met ongegrondverklaring van het beroep te 
bepalen dat D. Hogewfg als lid van den raad der 
gemeente Steenwijk moet worden toegelaten. 

Onze Minister van B\nnen]andsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

18 December 1917. BESLUIT, houdende beslis
sing dat door het aangaan eener geldlee
ning, waarvan in de eerstvolgende tien 
jaren niets zal worden afgelost, de toe
komst ten behoeve van het heden zwaarder 
wordt belast dan een voorzichtig financieel 
gemeentelijk beleid gedoogt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Amersfoort tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 30 Juli 1917, afdeeling III, n°. 1925/1643, 
waarbij-goedkeuring is onthouden aan zijn ·be
sluit van 26 Juni 1917, n°. 342, tot het aangaan 
van eene tijdelijke geldleening van ten hoogste 
f 500,000 voor verbetering van de binnenstad ; 

Den Raad·van State, Afdeeling· voor de Ge-. 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Nov. 1917n°. 345; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
8 December 1917, n°. 10208, Afdeeling B.B.·; 

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
Amersfoort op 26 Juni 1917 heeft besloten: 

a. aan te gaan eene tijdelijke geldleening van 
ten hoogste £ 500,000 op te nemen i:iaar behoefte 
maar per jaar niet meer dan f 50,000 tegen eene 
rent~, berekend naar ten hoogste 6 pet. per 
jaar en uitsluitend dienende voor werken ter 
uitvoering van het plan tot verbetering van de 
binnenstad, welke werken telken jare op de 
begrooting zullen moeten worden aangegeven 
met eene raming der kosten ; 

b. zoodra het geheele bedrag van f 500,000 
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za.J ~ijl). opg13norµeI1, g.aarvoor aan, j;e g11-a.n eene 
definitieve leening, behoudens h()t bepaal<:le 
pµclel:' c, 11a\\/.' eep. p)an .\J.at n,11,der zaJ worq.en 
n.stge/lte)d en. ?,all .cle g()edkeurjng ya11 Gede
pµteerde Staten .zal .zijn o.nderworpen ; 

.C· te bepalen, \J.at de delj.njtieye leeni.ng .z.al 
µio,eten worden afgelost binnen 40 jall,r na<;lat 
de eers.te ter:zn,ij11 ya11 .g.e .ol).der a beq.oelde tijde.
pjke leening .z11-I :i;ijn opgen.o:znen en dat de af
lossil).g za] 11-anvangel). met d.en dienst ;van 1927 
en telken~ ~al bedragen ongeveer f 17,000; 

d. da,t cj.e rente eµ .afiossiµg uit de gew.one 
en buitengewone micldelen der gemeente ?,ullen 
worden bestreden ; 

dat Gedeputeerde Stat.en bij besluit van 30 
Juli 1917, ?e afq.eeling n°. J925/1643, a11,n het 
It,aadsbesluit de goe.dkeuring hebben onthou
den nit overwegi11g dat het uit een oogpunt 
van, i:egelma~ig finan.cieel beheer niet wensche
lijk is de afiossing van geldleeningen te verschui
ve,n, tot ii:i de latere jaren waarvoor de leeningeIJ. 
loopen ; dat er geen grond bestaat om ten aan
zieµ van het onderh1J<vige besluit hetwelk de 
eer.ste a:f!oss_ing eerst in 1927, alzoo 10 jaren 
n:l- cle 9prten.;til).g van den eersten termijn, doet 
aa.rtvangel)., af t.e wijken van dit beginsel, om
dat Ill !lloge vaµ eene stelselmatige verbetering 
yan cl.e binnenstad het nageslacht tot in een 
verre toekoms.t de vrµchten plukken, toch ook 
de tegenwoordige belastingschuldigen daarvan 
reeq.s voo.r.d.e.el :i;ullen genieten en het derhalve 
bpjijk is de kosten daaryan voor een deel ook 
q.ooi: het tegenwoordige geslacht te doen dra
gen ; d.a.t wel is waar d.oor afiossingen van be, 
sta.ande !eeni.ngen gecl1.1rende de eerstvolgende 
10 jaren iµ 1927 de afiossingsl11-st der gemeente 
niet onbelangrijk zal zijn gedaald, doch aller
:zninst z.ekerheid bestaat dat in de komende 
jareI\ geen nieuwe lasten op de gemeente zullen 
w9rclen. ge]egd en. .even!Ilin met zekerheid valt 
te voorspellen dat in de toekomst de draa,ga 
kr.a.cht der gellle~nte grooter zal zijn ; 

dat y;i,µ h_et besluit y(l,n Gedeputeerde Staten 
de geme'3nteraa.cl bij On,s in b.eroep is gekomen, 
a.,i.nvperende dat .eel]. regelmatig financieel be
he.er pok de,.,_en, eispli stelt dat bij het 'l,angaan 
yan l1ieD.we le.eningen ;rekening wordt gehou.den 
Ill!lt het vtrlo_op viin de bestaaµde schµld, mits 
wo,dt zprg gedragen d11,t de aan te gane lees 
ning~n worden gtdeJgcl binnen een, met het 
do.el wali!rvoo, de leeniugen worden aangegaan 
ove.reen!,:omende.n, termijn; da.t deze leening is 
b!lstemd voor · werke11 waarv;.n Ged. St,1ten 
e_rkerp,e11 .dat het n'!,ge_sJ!J.pht tot in de verre 
toekomst de vru9hten :>,(l.l p)ukken, terwijl voor 
de dlllging slechts e.en termijn, van ve.ertig jaren 

is gekozen, wa,;i.rbij pog !rnmt dat de leening in 
10 jaren zaJ worden verwerkt en 011midcj.ellijk 
nadat de laatste tel:'JI1ijn zal ;zijn opgllnomen, 
met de afiossing wordt begonnen ; 

Overwege_nde: dat gedurende 10 achtereen
volgel).de j,a;ren njets van de a.an te gane leening 
zal worden afgelost, :wal!,rdoor de toekomst ten 
behoeve v;i.rt het p.eden zwa.arde.r ,z.al worden 
belast dan ee!). voorzichtig financi<:iel gemeente
lijk beleid gedoogt ; 

dat daaroIIJ. Ged. St.aten te recht aan dit lee
ningspl~IJ. tj.e goedlrnuring hehben onthouden ; 

Gezien de Gemeentew:et; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep 9ngegnmd te v.erklar{'.n, 
Onze Minister van :13innenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

19 December 1917. BESLUIT, tot bepaUng van 
den dag, waarop .de wet van 15 December 
1917 (Staatsblad n°. 702), in werking zal 
treden. S. 7Z3. 

Wu WILHELMINA, Er,z. 
Op .d.e voordra<:iht van Onze Ministers van 

Kolollien, Buitenlandsche Zaken en Justitie, 
van 17 D!)Cember 1917, lstl) afdeeling, n°. 23, 
van 17 De.cember 1917, eerste afdeeling, 
n° .. 6.340.6, en van 17 December 1917, 2de 
afdeeling A, n°. 67.3; 

Gelet op artikel 5 van de wet v'an 15 Dec.em
ber 1917, n9. 77, tot wijziging van w:etten.in 
verband rilet de inwerkingtreding van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht voor Neder
landsch,Indie (Indisch Staatsblad 1915, n°. 732); 

Hebb en goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Ee71ig artikel. 

De wet van 15 December 1917, n°. 77, tot 
wijziging van wetten in verband met. de in
werkingtreding va.n het ri.ieuwe Wetboek van 
Strafrech t voor N ederlandsch-I ndie ( I ndisch 
Staatsblad 1915, n°. 732), treedt in werkin~ 
met ingang van den lsten Januari 1918. 

Onze Ministers van Kolonien, BuitenlandschE! 
Z~ken en Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's,Gravenhage, den l\lden December 1917. 
WILHELMINA, 

De 11[ it.ister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
Dt .M,n,ster van B.yitenlandsche Zakw, 

J. LOUDON. 

De 11[{nister van Jiistitie, B. ORT, 

(Uitgeg. 22 Dec. 1917.) 

20 December 1917. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het ,,Reglement voor de machi-
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-riisten-examens", vastgesteld bij Konink
lijk'besluit van 27 December 1907 (Staats
blad n°. 354). is. 724. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrachten van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Randel van 5 Novem
ber_ i917, n°. 8013 en van 15 November 1917, 
n°. 8335, Afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, adviezen van 
11 December 1917, nos. 41 en 42; 

Gezien het nader r·apport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1917, 
n°. 9161, afdeeling Nijverheid; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ret eerste en het tweede lid van 

artikel 2 van het ,,Reglement voor de machi
nisten-examens", vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 354), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
14 Juli 1916 (Staatsblad n°. 322), wordengelezen 
als volgt: 

,,1. De leden en plaatsvervangende leden 
der in het vorig artikel genoemde Commissie 
worden telkens voor den tijd van Mn jaar 
benoemd door Onzen voornoemden Minister, 
die tevens uit hun midden den voorzitter, den 
plaatsvervangenden voorzitter, eventueel de 
plaatsvervangende voorzitters, den secretaris 
en den plaatsvervangenden secretaris aanwijst. 

,,2. Bij ontstentenis van den voorzitter.en 
den plaatsvervangende voorzitter, eventueel 
de plaatsvervangende voorzitters, worden de 
werkzaamheden geleid door den oudste in 
jaren der aanwezige leden". 

Art. II. In artikel 7, 1, IV van genoemd 
Reglement wordt na : 

c. buitengaats op schepen der Koninklijke 
11forine eene nieuwe bepaling d. opgenomen, 
luidende: 

,,d. gedurende de mobilisatie binnengaats op 
varende schepen der Koninklijke jJf arine". 

De bepaling d wordt e. 
Art. III. Dit besluit treedt in werking 

met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad en van de 
Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 20sten December 1917. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 31 Dec. 1917.) 

21 December 1917. BESLUIT, houdende eene 
nieuwe regeling van de aanstelling van hulp
predikers bij de inlandsche protestantsche 
gemeenten in Nederlandsch-Indie. 8. 726. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrachten van Onzen Minister 

van Kolonien van 21 September en 22 November 
1917, 5de Afdeeling, nos. 16 en 11; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 December 1917, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 1917, 5de 
Afdeeling, n°. 27; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
Ten eerste. 

Met intrekking van het Koninklijk besluit 
van 22 December 1867, n°. 4 (Indisch Staatsblad 
1870, n°. 71), zooals dit sedert is gewijzigd en 
aangevuld, vast te stellen de volgende bepalin
gen: 

Art. 1. Ter voorziening in de godsdienstige 
behoeften van inlandsche protestantsche ge
meenten in Nederlandsch-Indie worden hulp
predikers aangesteld, wier standplaatsen door 
den Gouverneur-Generaal worden bepaald. 

2. De hulppredikers worden gekozen uit 
hen, v-a,n wie het blijkt, dat zij tot de uitoefening 
van het.1eeraarsambt door de Commissie tot 
de Zaken der Protestantsche Kerken in Neder
landsch-Oost- en W est-Indie of door het Be9tuur 
ov-er de Protestantsche Ker ken in N ederlandsch
Indie bekwaam en gerechtigd zijn verklaard, 
met dien verstande, dat zendelingen de :voorkeur 
zullen genieten. 

8. De Gouverneur-Generaal regelt den aard 
en· omvang hunner werkzaamheden, waaronder 
inzonderheid behoort hunne verplichting om 
inlanders tot leeraars te vormen en op te leiden. 

4. De hulppredikers, bijaldien zij voor den 
dienst in Nederla,ndsch-Indie worden uitge
zonden, genieten : 

a. eene voorloopige bezoldiging va,n f 100 
's maands, ingaande met den dag der insche
ping naar Nederlandsch-Indie en voortdurende 
tot den dag wa,a,rop hunne bij artikel 6 vastge
stelde bezoldiging volgens de daa,romtrent in 
Nederlandsch-Indie geldende algemeene be
palingen gerekend wordt in te gaan ; 

b. een voorschot van twee maanden op de 
onder a bedoelde voorloopige bezoldiging ; 

c. eene tegemoetkoming van f 1000 ( een 
duizend gulden) zoo zij gehuwd zijn en van f 800 
(achthonderd gulden) zoo zij ongehuwd zijn; 

d. vrijen overtocht naar Nederlandsch-Indie 
op den voet van de daarvoor geldende algemeen 
bepalingen. 
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' 5. Zij, die reeds in Nederlandsch-Indie 
aanwezig, tot hulpprediker op den voet van 
<lit besluit worden aangesteld ontvangen eene 
t~gemoetkoming van f 200 (tweehonderd 
gulden). 

6. De hulppredikers genieteu- in Neder
landsch-Indie: 
_ ·a. z·oolang zij, in .afwachting van het ont
staan eener te vervullen plaats, met voorloopige 
werkzaamheden warden belast, f-150 's maands; 
· wanneer hun de zorg voor eene inlandsche 

protestantsche gemeente is opgedragen, eene 
maandelijksche bezoldiging van £ 200 (twee
honderd gulden), met vier vierjaarlijksche 
verhoogingen van .f 50 (vijftig gulden) elk; 

b. vrije waning· en, bij gemis daarvan, 
eene schadeloosstelling van£ 50 (vijftig gulden) 
's maands, welke door den Gouverneur-Gene
raal kan worden verhoogd voor standplaatsen, 
waar de plaatselijke omstandigheden dat noodig 
maken. 
- 7. Voor zendelingen, die na de inwerking
treding van <lit besluit tot hulpprediker worden 
benoemd, wordt de tijd, gedurende welken 
zij als zendeling in Nederlandsch-Indie .werk
zaam- zijn geweest, in rekening gebracht. bij 
de bepaling van hunne bezoldiging. 

8. De hulppredikers staan onder het opper
toezicht van het bestuur over de Protestantsche 
kerken in Nederlandsch-Indie, dat voor ieder 
hunner een predikant aanwijst, onder wiens 
toezicht hij heeft te arbeiden en door wiens 
tusschenliomst hij oak zijhe verslagen en alle 
verzoeken, hem zelf of zijn dienst betreffende, 
heeft in te dienen. 

De predikanten zijn verplicht aan het kerk
bestuur te berichten aangaande hun bevindin: 
gen omtrent den dienst der onder hun toezicht 
gestelde hulppredikers en al hetgeen hen betreft. 
. 9. De hulppredikers zijn onderworpen aan 
het reglement op de uitoefening van kerkelijk 
opzigt en· kerkelijke ·tucht voor de protestant
sche kerk in· Nederlandsch-Indie, goedgekeurd 
en bekrachtigd .bij het. Koninklijk besluit van 
28 Februari 1854, n°. 63 (Indisch Staatsblad 
n°. 37) en aan alle zoodanige bepalingen op de 
uitoefening van kerkelijk opzicht en kerkelijke 
tucht, als voor de predikanten zijn vastgesteld. 

Ten tweede. 
Te bepalen: 
dat de bij de inwerkingtreding van <lit be

sluit . reeds in dienst zijnde hulppredikers 
dadelijk in het genot warden gesteld van de in_ 
artikol 6 gonoemde aanvangsbezoldiging van 
f .200 (twee honderd gulden) 's maands en dat 
voor hen de reeds volbrachte diensttijd mede-

_telt voor · de toekenning van de aan die bezol
diging verbonden verhoogingen, met <lien 
verstande, dat wanneer daardoor aanspraak 
wordt verkregen op meer dan een verhooging 
tegelijk, de t~eede en volgende telkens eerst 
/een jaar later zullen warden toegekend,. behou
dens dat zij, die re@ds 15 of. meer jaren dienst 
hebben, oak dadelijk in het genot van de tweede 
verhooging warden gesteld. 

Ten .derde. 
Te bepalen, dat <lit besluit in werking treedt 

op den <lag volgende op <lien der afkondiging 
inNederlandsch-Indie en terugwerkt tot l'Janu
ari 1917. 

Onze Minister van Kolonien is belast i;net de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en· waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2lsten December 1917. 
WILHELMINA. 

De JJ:finister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
( Uitgeg. 7 Jan. 1918.) 

22 Decembe,· 1917. BESLUIT, houdende bepa
lingen ten aanzien van het goederenverkeer 
met het buitenland. i:i. 7;l6, · 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel, van Finan
cien, van Oorlog, van Buitenlandsche Zaken en 
van Kolonien, van 16 November 1917, n°. 
88984, afdeeling Handel ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 1 der 
wet van 1 ·September 1917 (Staatsblad n°. 
576), houdende bijzondere maatregelen ten 
aanzien van het goederenverkeer met het 
buitenland, door Ons voorzieningen getroffen 
kunnen warden ter centraliseerfug van de 
leiding van dat goederenverkeer en bij alge
meenen maatregel van bestuur voorschriften ' 
zullen warden gesteld, overeenkomstig welke 
de voorwaarden warden opgelegd, waaronder 
de uitvoer van goederen zal zijn toegelaten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
December 1917, n°. 2); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 20 December 1917, 
n°. 93857, afdeeling Handel; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken Ons besluit van 10 Juni 

1916 (Staatsblad n°. 274), houdende bepalingen 
betreffende hefting van vergoeding van kosten 
voor afgifte van consenten voor uitvoer, 
benevens Onze besluiten van 17 Maart 1917 
(Staatsblad n°. 237) en van 19 Juli 1917 (Staats-



701 22 D E C E M B E R. 1917 

blad 1;1°. 492) tot w1Jz1gmg 01;1 aa1;1vulling va1;1 
01;1s. in de eerste plaats vermeld besluit. 

II. te bepale1;1 als volgt : 
Art. 1. Vergu1;11;1inge1;1 tot uitvoer naar het 

buite1;1land van goederen, waarvan de uitvoer 
krachtens de wet va1;1 3 Augustus 1914 (Staats• 
blad n°. 344), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 1 September 1917 (Staatsblad n°. 578) 
is verboden (co1;1sente1;1 voor uitvoer) worde1;1 
door of namens Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel uitsluitend afgegeve1;1 
te1;1 name van de te 's-Gravenhage gevestigde 
Naamlooze Vennootschap, den naam dragend 
va1;1 ,,Nederlandsche · Uitvoermaatschappij", 
behoudens door Onzen Minister van Land· 
bouw, Nijverheid en Handel te maken uit
zonderingen ten aanzien va1;1 niet voor handels
gebruik bestemd]'l goedere1;1 en beholidens de 
gevallen, dat genoemde maatschappij ee1;1 

. conse1;1t, dat 01;1ze Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel wil verleenen, niet te 
haren name we1;1scht afgegeven te zien, of wel 
niet binnen een door 01;1zen Minister van 
La1;1dbouw, Nijverheid en Handel gestelden 
termijn verklaart van een te hare1;1 name gesteld 
consent gebrui.k te zullen maken. 

Het consent kandoor ge1;1oemde V en1;1ootschap 
door middel van e1;1dossement voor eenmaal 
worden overgedrage1;1 of ook door haar worde1;1 
gesplitst i1;1 conse1;1ten, welke eve1;1eens niet 
meer da1;1 ee1;1maal kunnen worden overgedrage1;1. 

De vorm der co1;1se1;1ten voor uitvoer en van 
de overdracht daarva1;1 worde1;1 door voor1;1oem
de1;1 Minister vastgesteld, na overleg met 
01;1zen Minister va1;1 Fi1;1ancifo. 

2. De Nederla1;1dsche Uitvoermaatschappij 
kan voor de overdrachte1;1, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1, aa1;1 de geendosseerde1;1 
voorwaarden opleggen, in de1;1 vorm van beta
lingen te hare1;1 bate als anderszins. 

De regaling van die voorwaarden geschiedt, 
behoudens bijzondere gevalle1;1, voor elk arti.kel 
of voor elke groep van . artikelen telkens voor 
den duur va1;1 ee1;1 bepaald tijdvak of voor eene 
bepaalde hoeveellieid. 

Bij die regeling zal, ten einde te bevorderen, 
dat voor alle artilrnlen zooveel mogelijk gelijk
waardige voorwal),rde1;1 worde1;1 gesteld, reke1;1i1;1g 
worde1;1 gehoude1;1 met de eische1;1 voor ee1;1 
loone1;1d voortbestaan va1;1_ de1;1 betrokke1;1 tak 
van bedrijf e1;1 met de regelingen, die ten aanzie1;1 
van andere takke1;1 va1;1 bedrijf zij1;1 getroffe1;1. 

Ten aanzie1;1 va1;1· de opgelegde v6orwaarde1;1, 
zoomede van eene weigering van de Nederla1;1d
sche Uitvoermaatschappij om .een te hare1;1 
name afgegeven consent over te drage1;1, staat 

gedurende 14 dagen beroep ope1;1 op 01;1ze1;1 
Minister van Landbouw, Nijverheid 01;1 Handel. 
De termijn va1;1 beroep begint te loopen de1;1 dag 
volgende op die1;1, waarop aa1;1 de1;1 belangheb
bende de opgelegde voorwaarden schriftelijk 
zij1;1 medegedeeld of van de weigering tot 
overdracht aan den.belanghebbende schriftelijk. 
is kennis geg()ven. 

01;1ze genoemde Minister beslist. 
Zoo noodig raadpleegt hij eene door hem 

ingestelde Commissie van Advies, die zoowel 
de Nederlandsche Uitvoermaatschappij als 
dengene, die in beroep is gekomen, gelegenheid 
tot mondelinge toelichting geeft. 

De Nederlandsche Uitvoermaatschappij is 
gehouden te voldoe1;1 aan de beslissing van 
Onzen genoemden Minister. 

3. Voor zoover door vereenigingen, inge~ 
steld tot regaling van den uitvoer van bepaalde 
goederen en werke1;1de onder toezicht eener 
Rijkscommissie, wordt medegewerkt tot uit
voering van het bepaalde bij het tweede lid 
van artikel 1 e1;1 hetgeen daarmede in verband 
staat, dan wel tot uitoefoning van toezicht 
op den uitvoer van goederen, warden de daar
uit voortvloeie1;1de koste1;1 door de N ederla1;1dsche 
Uitvoermaatschappij aan haar vergoed. 

In geval va1;1 geschil 1;1opens het bedrag der 
vergoeding wordt ten verzoeke van partijen 
of een harer door voor1;1oemden Minister beslist. 

4. Dit besluit treedt i1;1 werking met ingang 
van den tweeden dag 1;1a dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers va1;1 La1;1dbouw, Nijverheid en 
Handel en van Financien ·zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
i1;1 het Staatsblad en in de Staatscourant zal war
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten- December 1917. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, TREUB, 
De Minister van Oorlog, DE JONGE. 
De Minister van Buitenl. Zaken, J. LOUDON. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1917.) 

22 December 1917. BESLUIT, houdende beslis. 
sing dat i1;1leveri1;1g va1;1 opgaven i1;1 strijd 
met art. 52 (40 nieuw) Kieswet, door een 
antler dan een der onderteekenaars, als 
niet geschied moet worden beschouwd· e1;1 
behandeld. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den. Raad der gemeente Schoondijke tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 31 Augustus 1917, n°. 175, 3• afd., waarbij 
met vernietiging van de besluiten van den ge
meenteraad van Schoondijke van 20 Augustus 
1917, J. d'Hont. J. M. Risseeuw en I. Seen 
niet zijn toegelaten als leden van dien Raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 5 De
cember 1917, n°. 348; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van. Binnenlandsche Zaken, van 
17 December 1917, no. 10475, afd. Binnenl. 
Bestuur; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zeeland bij bovengemeld besluit de besluiten 
van den gemeenteraad van Schoondijke van 
20 Augustus 1917 hebben vernietigd, over
wegende dat op 9 Juli 1917 bij den buege
meester van Schoonedijke twee opgaven van 
candidaten zijn ingeleverd, eene ten name van 
J. d'Hont, J. l\L Risseeuw en I. Seen en eene 
ten name van J. van Lare, J. d'Hont en I. Seen; 
dat de laatstgenoemde opgave door den bur
gemeester is t!3r zijde gelegd omdat zij in strijd 
met art. 52 der Kieswet was ingeleverd door 
een persoon die haar niet had onderteekend, 
en dat de burgemeester vervolgens de op de 
eerstgenoemde opgave voorkomende candi
daten - zijnde hun getal gelijk met dat der 
te vervullen plaatsen - en grond van art. 10, 
5• lid, der Gemeentewet benoemd verklaard 
heeft tot leden van den gemeenteraad ; dat 
volgens art. 53 der Kieswet de burgemeester 
niet bevoegd is eene opgave te weigeren dan 
wegens het gemis van het vereischte aantal 
onderteekeningen van kiezers bevoegd tot deel
neming aan de verkiezing waarvoor de inleve
ring geschiedt; dat uit de bij Gedeputeerde 
Staten ingekomen ambtelijke bescheiden ge
bleken is, dat het vereischte aantal onder
teekeningen op de opgave ten name van J. van 
Lare, J. d'Hont en I. Seen aanwezig was en dat 
alzoo geen grond bestond om genoemde opgave 
ter zijde te leggen ; dat te Schoondijke drie 
plaatsen waren te vervullen in den gemeente
raad en dat op de ingeleverde opgaven vier 
candidaten voorkwamen, te weten de heeren 
J. d'Hont, J. M. Risseeuw, I. Seen en J. van 
Lare ; dat dus de burgemeester niet de heeren 
d'Hont, Risseeuw en Seen benoemd had moe
ten verklaren krachtens art. 10 der Gemeente
wet~ doch dat eene stemming had moeten ge
schieden krachtens art. lObis dier wet; dat dus 

de heeren d'Hont, Risseeuw en Seen voornoeind 
ten onrechte zijn toegelaten tot leden· vaii den 
Raad der gemeente Schoondijke ; 

dat Gedeputeerde Staten op grand hiervan 
J. d'Hont, J. M. Risseeuw en I. Seen niet heb
ben toegelaten als leden van den Raad der ge
meente Schoondijke; 

dat van dit besluit de Raad van Schoondijke 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
door den burgemeesterde bovenbedoeldeopgave 
aiet is g9w0igerd, maar wel degelijk is aangeno
men en dezedaarvoor een bewijs van ontvangst 
heeft. afgegeven als bedoeld bij art. 52 der Kies
wet met vermelding van de reden als is voor
geschreven bij art. 53 der Kieswet, 1 • zinsnede; 
dat de inlevering der opgaven bedoeld bij art. 
52 der Kieswet, door een antler dan een der 
onderteekenaars, de candidaat~telling onwettig 
maakte en dat hij die ingevolge die candidaat
stelling gekozen, niet als wettig benoemd kan 
worden beschouwd; dat de burgemeester niet 
alleen bevoegd maar verplicht is met de inleve
ring eener opgaaf van candidaten, die iti strijd 
met de bepaling van art. 52 niet is aangeboden 
door een of meer personen die haar hadden 
onderteekend, bij het opmaken der in art. 54 
der Kieswet voorgeschreven lijst geen rekening 
te houden en deze opgaaf kan worden ter zijde 
gelegd ; cl.at bij eene andere opvatting het be
paalde in art. 52 der Kieswet als een doode 
letter kan worden beschouwd ; 

Overwegende: dat de opgave bevattende de 
namen van J. van Lare, J. d'Hont en I. Seen 
in strijd met art. 52 der Kieswet bij den burge
meester is ingeleverd door een persoon, die 
haar niet had onderteekend ; 

dat eene op deze wijze ingeleverde opgave 
niet a!s ingeleverd kan worden aangemerkt en 
behandeld, omdat "niet was voldaan aan 
den eisch door de wet voor de inlevering 
gesteld; 

dat alzoo alleen overbleef de opgave de na
men bevattende van J. d'Hont, J. M. Ris
seeuw en I. Seen ; 

dat dus deze personen alleen als candidaten 
konden worden · aangemerkt en hun aantal 
gelijk was aan dat der te vervullen plaatsen, 
zoodat zij te recht door den b.urgemeester zijn 
benoemd verklaard en door den Raad toege
laten tot leden van den Raad ; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland, de be
sluiten van den Raad der gemeente Schoondijke 
van 20 Augustus 1917 tot toelating van J. 



703- 22-27 D EC EM BE R. 1917 

d'Hont, J .. M. Risseellw en I . Seen als leden.van 
<lien Raad te handhaven. 

Onze M:inister van Binnenlandsche Zake11 is 
be]ast, enz. (A. B.) 

~2 Dec.ember 1917. BESOHlKKING van den' Mi
nister van Financien, betreffende het ver
strekken van inlichtingen door Inspecteurs 
cler directe belastingen aan gemeentebe
sturen nopens de. inkomstenbelasting. 

Ik heh de eer U mede te deelen dat ik, naar 
aanleiding van eenige bij mij fogekomen ver
zoeken, bij beschikking van heden de inspec
teurs der directe belastingen machtig aan 
gemeentebesturen, desgevraagd, schriftelijk 
inlichtingen te verstrekken nopens de bestand
deelen van het INKOMEN van de gemeente
lij1-e belastingplichtigen. 

J;n verband met de buitengewone drukte aan 
de inspecties meen ik echter te mogen ver
langen, dat genoegen wordt genomen met de 
gegevens in den vorm waarin die zullen wor
den verstrekt. 

Voorts ·1eg ik er den nadruk op dat demo
gelijkheid niet is uitgesloten, dat om de zelfde 
reden de toezending der gevraagde gegevens 
vertraging ondervindt of zelfs in sommige 
gevallen geheel achterwege blijft. 

De Minister van Financien, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Gene,•aal, D. D. BOER, l.-8.-G. 

27 December 1917. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de Wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), 
laatstelijkgewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 
December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 727. 

kring behoort een ongeveer gelijk gedeelte van 
de bevolking te omvatten. 

Voor de bepaling van de bevolking van eene 
gemeente zal naar mijne meening het voorschrift 
zijn toe te passen vari artikel 3, 2° lid, der Ge
meentewet. 
· De gemeentebesturen zijn er op te wijzen, 
dat elke gemeente of de kieskringen, waarin eene 
gemeente verdeeld is, door den Raad in stem
districten kan worden verdeeld bij plaatselijke 
verordening, die aan Uw .college is mede te 
deelen. 

De kieskringen voor de verkiezing van de 
leden der Provinciale Staten worden door Uw 
college verdeeld in stemdistricten in dier voege, 
dat een stemdistrict in den regel niet meer dan 
duizend kiezers bevat en in geen geval samen
voeging van gemeenten of van deelen van ver
echillende gemeenten plaats heeft. Het hoofd
stembureau voor de verkiezing van de Provin
ciale Staten, in te stellen in elken kieskring, 
aangewezen in tabel B., bedoeld in art. 51 
(artikel 31 van den tekst), w'ordt voor zooveel 
betreft de vier andere leden, waaruit het buiten 
den in de wet aangewezen voorzitter bestaat, 
en hunne drie plaatsvervangers, benoemd door 
de desbetreffende c_olleges van Gedeputeerde 
Staten. Deze benoemingen geschieden voor 
vier jaar. 

Onder de aandacht van de gemeentebesturen 
in Uwe provincie ware te brengen, dat voor 
de verkiezing van de leden van den Raad een 
hoofdstembureau moet worden ingesteld, voor 
zooveel betreft de gemeenten, die in kieskringen 
verdeeld zijn, in elken kieskring, en voor zooveel 
betreft de niet in kieskringen verdeelde ge
meenten, in elke gemeente, uitgezonderd in die 
gemeenten, welke voor de verkiezing van de 
leden van den Raad niet in stemdistricten zijn 
verdeeld. In deze laatste treedt het stem-

27 December 1917. MISSIVE van den Minister bureau tevens op als hoofdstembureau krach-
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede- tens artikel 51c, derde lid (artikel 34 van den 
puteerde Staten betreffende uitvoering van tekst). 
de gewijzigde kieswet. De voorzitter van elk voor de verkiezing van 

Ik heh de eer voor zoover noodig de aandacht de leden van den_ Raad ingesteld hoofdstem
van Uw college te vestigen op ·de volgende bureau wordt door den gemeenteraad benoemd 
punten met betrekking tot de uitvoering van uit zijn midden, behalve in de gemeenten, die 
de gewijzigde .Kieswet (Staatsblad no. 662 van in kieskringen verdeeld zijn. Voor deze ge-
1917), den 21 December 1.1. in werking getreden, meenten wijst de wet den burgemeester aan 
en waarvan de tekst is gepubliceerd in het als voorzitter van het hoofdstembureau van 
Staatsblad n°. 694 van 1917. den kieskring, waarbinnen het geineentehuis 

Artikel 51 (artikel 31 van den tekst) schrijft gelegen is. De vier andere leden van alle 
voor de verdeeling door- Uw college, den Raad hoofdstembureaux en de drie plaatsvervangers 
gehoord, van de gemeenten van meer dan 20000 worden door den gemeenteraad benoemd. Ook 
zielen in drie kieskringen voor de verkiezing van deze benoemingen geschieden voor vier jaren. 
de !eden van den gemeenteraad. Elke kies- 1 Voor de verkiezing van de leden van de Pro-
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vinciale Staten treedt op als centraal stem
bureau, het hoofdstembureau van den kieskring, 
waarin de gemeente _is gelegen, waar de ,er
gadering der Staten wordt gehouden. 

Voor de. verkiezing van de leden van den 
Raad fungeert als centraal stembureau, in 
gemeenten, die in kieskringen verdeeld zijrr, 
het hoofdstembureau, van he_twelk de burge
meester voorzitter is ; in de overige gemeenten 
het -hoofdstembureau. . 

Het stembureau, bedoeld in artikel 5le, derde 
lid (artikel 34 van den tekst), dat in de gemeen
ten, die vcior · de verkiezing van de leden van 

· den Raad niet zijn verdeeld in stemdistricten, 
als hoofd- en· als centraal-stembureau fungeert, 
is in analogie met artikel 51b (artikel 33 van 
den tekst), mede voor vier jaren te benoemen. 

De algemeene maatregel van bestuur, bc
doeld in artikel 51a der Kieswet (artikel 32 van 
den tekst), (Staatsblad n°. 691 van 1917), regelt 
in artikel 13 mede de werkzaamheden van de 
hoofdstembureaux voor zoover die voor de 
Statenverkiezingen c_q. voor de Raadsverkie
zingen, tevens als centraal-stembureau optreden 

Artikelen 76 en 77 der Kieswet (artikelen 73 
en 74 van den tekst), schrijven voor het dicht
vouwen van het stembiljet naar de zijde, waarop 
de namen van de candidaten gesteld zijn. De 
vorm van het stembiljet is vastgesteld bij het 
model, genoemd in artikel 16 van het Koninklijk 
besluit van 12 December 1917 (Staatsblad n°. 
692). Mocht de afmeting van het stembiljet 
het noodzakelijk maken, dan zoude het naar 
mijne meaning aldus kunnen ingericht worden, 
dat het langs meer dan een vouw kan dicht
geslagen worden, waarbij iedere lijst van can
didaten eene bladzijde vormt_ In dat geval 
.:oude als keerzijde, bedoeld in artikel 72 (arti
kel 69 van den tekst) der Kieswet, zijn aan te 
merken de voorkant van het biljet. 

Aangaande artikel 92a (artikel 90 van den 
tekst), merk ik op, dat de eenvoudigste wijze 
voor het stembureau om aan de bij dat artikel 
opgelegdeverplichting uitvoeringte geven, deze 
schijnt, dat op een tweede kiezerslijst de namen 
van de kiezers, die zich aanmelden, ,vorden 
doorgestreept en de lijstdan met een toelichtend 
schrijven aan den burgemeester wordt gezonden_ 
Zooals bereids aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien d-d. 18 December LL 
telegraphisch is medegedeeld, ontmoet het geen 
bezwaar, da~, ten einde den termijn voor de 
-herziening van de kiezerslijsten in artikel X 
van de additionneele- artikelen der Grondwet 
te verruimen, in verband met di!) herziening, 
voor het tijdstip van afkondiging in dat additi, 

onneele artikel genoemd, gen·omen wordt 12 Dea 
cember, het tijdstip van de plechtige afkon
diging van de Grondwet_ De termijnen, bedoeld 
inartikel2 (voor het bereiken van den25-jarigen 
leeftijd ), artikel 8 ( voor het bezit van de ver
eischten voor kiesbevoegdheid), en artikel 22 
(·opgaven van den :Minister van Justitie) vallen 
dan op 2 ·Januari 1918. De uiterste -termijn 
voor de vaststelling van de kiezerslijst is 
30 Januari 1918, en de <lag van de definitieve 
krachtsverkrijging 25 Maart 1918. 

Aangaande het Additionnee1 Artikel XII 
merk ik voor zooveel noodig op, dat volgens 
dat artikel de kiezerslijsten, zooals die op den 
12den December 1917 bestaan, van kracht 
blijven, voor de verkiezingen noodig ter ver
vulling van plaatsen die in de colleges der 
Provinciale Staten openvallen, tot den eersten 
Dinsdag van Juli 1919 en voor de verkiezingen 
noodig ter vervulling van vacatures in de ge
meenteraden tot den eersten Dinsdag van Sep
tember van datzelfde jaar. Met inbegrip van 
het onderzoek van de geloofsbrieven, geschieden 
die verkiezingen volgens de op genciemd tijd
stip van 12 December 1917 ge]d·ende bepa
lingen. 

De kiezerslijst, die volgens het Koninkliik 
besluitvan 8 December 1917 (Staatsblad n°. 687) 
wordt vastgesteld, overeenkomstig het Additi
onneele Artikel X der Grondwet, blijft voor de 
in Additionneel Artikel XII bedoelde Staten
en Raadsverkiezingen, ongebn1ikt en kan, 
alle.en wat de vermelding van de kiezers voor 
den gemeenteraad betreft, dienst doen bij eene 
verkiezing overeenkomstig artikel 131 der ge
meentewet. 

De nieuwe bepalingen der Kieswet voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten en Ge
meenteraden vinden eerst toepassing in 1919. 
Deze colleges bliivP.n in hunne tegenwoordige 
samenstelling . bestaan, onderscheidenlijk tot 
den eersten Dinsdag van Juli 1919 ·en tot den 
eersten · Dinsdag van September van datzelfde 
jaar. 

Uw college gelieve voor zoover noodig, het 
vorenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie. 

(W. v. d. B. A.) 

28 December 191 7. BESL urT tot herziening 
van het tarief, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 18den Junil909 (Staatsblad 
n°. -190). 8. 728. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 7 December 1917, n°. 3861, 
.Afdeeling Arbeidersverzekering; 
. Gezien artikel42, eerste lid der Ongevallenwet 

1901 ({3taatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1917, n°. Hi); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden . Minister van 27 December 1917, 
n°. 4102, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
.Art. i. Het tarief, vastgesteld bij Ons besluit 

van ,18 Juni 1909 (Staatsblad n°, 190), wordt 
met ingang van 1 Januari 1918 vervangen door 
het navolgende tarief. 

De premie bedraagt per een gulden loon 
zooveel maal 0.00085 gulden als het gevaren: 
cijfer eenheden bevat. · · 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening·van het 
Staalsblad en van de Staatscourant waarin het 
is geplaa tst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblar/, en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift za!"worden 
gezonden · aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Dec9mber 1917. 
WILHELMINA. 

De .ill[inister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1917.) 

28 December 1917. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluitvan 18 Juni 
1909 (Staatsblad n°. 189), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 20 N ovem
ber 1916 (Sfo,atsblad n°. 510), tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 31 der Onge
vallenwet 1901. S. 729. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van _Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 -December 1917, n°. 3861, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(Staalsblad lQlO, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 11 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
ll<l December 1917, n°. 16) ;· 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden l\,Iinister van 27 _December 1917, 
n°. 4i02, afdeeling Arbeidersverzekering; · 

Hebben goedgevonden · en verstaan: 

met ingang van 1 Januari 1918 te wijzigen 
Ons besluit van 18 Junil909 (Staatsblad n°. 189), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 20 No
vember 1916 (Staatsblad n°. 510) en te bepalen 
als volgt: / 

Art. 1. Jn artikel 3 van Ons besluit van 
18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 189) worden de 
nummers 50, 51, 77, 129, 143bis, 223, 360, 
402, 410, 412, · 455 en 487 gelezen als volgt : 
,,50. Kanalen, sluizen, havens, dok-

ken, bruggen, dijken of an-· 
dere waterwei;ken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het 
bedrijf van maken, herstel
len, 9pbreken of afbreken 
van) met_ krachtwerktuig . 38 

51. Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken , wegen , 
spoor- of tramwegen (het 
bedrijf van maken, herstel
len, opbreken of afbreken 
van) zonder krachtwerktuig 38 

77. Chemische .fabrieken (de be
drijven uitgecefend in) of 
het bedrijf van vervaardigen 
van verf of verfstoffen . . 26 

i29. Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 37 

143bis. Loonzagerijen en loonschave
rijen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) ten behoeve van bouw
ondernemingen of houtbe-
werkingsinrichtingen . . . . 66 

223. Blikwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
blikslagers- of koperslagers-
bedrijf met krachtwerktuig. 29 

360. Katoenspinnersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 13 

402. Exportslach tersbedrijf (het) en 
het loonslachtersbedrijf . . . 24 

410. Kunstmineraalwater of ga
zeuse dranken (het bedrijf 
van vervaardigen van) en de 
handel in bier met kracht-
werktuig . . . . . . . . . 25 

412. Levensmiddelen (het bedrijf 
van ':ervaardigen van ver
d uurzaamde ), het bedrijf van 
vervaardigen van Vruchten_'. 
sappen, jam of appelstroop 
en het bedrijf van drogen va;n 
groenten,kruiden,vruchten 
enz. met krachtwerktuig ,. 19 · 

455. · Laden of Iossen van . schepen 
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(het bedrijf van ), niet val
lende onder 454, 454bis of 
4541er, daaronder begrepen 
het dragen, stapelen of weg 0 

bergen van goederen uit aa.n 
den wal geloste schepen . . 

487. Vrach twagenondernemersbe
drijf (het) en het bedrijf va.il 
vervoeren met zwaar voer
tuig, anders dari bedoeld 
onder n°. 468 : 
in Amsterdam . . 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 

58 

54 

Holland . . . . . . . 54 
. ,, ?s Gravenhage ... ·. 54 

,, de gemeente Utrecht . 54 
,, alle overige plaa.tsen . 50" 

2: Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal war
den geplaatst, en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1917. 
WILHELMINA. 

De Ziinister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1917.) 

28 December 1917. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 5 _De
cember 1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 No
vember 1917 (Staatsblad n°. 654), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel.van 
bestuur,, als bedoeld in de artikelen 52; 
tweede en derde lid, en 59, ·sub l, 3 en 4, 
der Ongevallenwet 1901. S .. 730. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 December 1917, n°. 3861, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweedelid, der Ongevallen
wet. 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk 
gewijzigd bij_ de wet van 11 Februari 1911 
(Slaal~blad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1917, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1917, 
n°. 4102, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan,: 

met ingang van 1 Jannari 1918 te wijzigeh 
Ons besluit van 5 December i902 (Staatsblad 
n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
nn 21 November 1917 (Staatsblad n°. 654), 
en te bepalen a.ls volgt : 

Art. 1. In de tabel, welke bij Ons besluit 
van den 30sten Mei 1914 (Staatsblad n°. 219) 
i~ gesteld in de plaats van de tabel, gevoegd b:ij 
Ons besluit van 5 December 1902, (Staatsblad 
n°. 206), warden de nummers 50, 51, 77, 129; 
l43bis, 223, 360, 402; 410, 412, 455 en 487 
gelezen als volgt : 

,,50. Kanalen, sluizen, havens, dok- M. P. 
ken, bruggen, dijken of an-
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het 
bedrijf van maken, herstel-
len, op breken of afbreken 
van) met krachtwerktuig . 0,31 1,72 

51. Ka.nalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an-· 
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
zonder krachtwerktuig ... 0,31 1,72 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven uitgeoefend in) of het 
bedrijf van ve:rvaardigen van 
verf of verfstoffen ..... · 0;33 0,97-

129. Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig ... , .. 0,32 1,64 

143 Loonzagerijen en loonschave-
bis. rijen (het bedrijf, uitgeoefend 

in) ten behoeve van bouw-
ondernemingen of houtbe
werkingsinrichtingen ... ·. 0,33 6,77 

223. Blikwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
blikslagers- of koperslagers-
bedrijf met krachtwerktuig. 0,30 i,08 

360. Kl,\toenspinnersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 0,32 0,49 

402. Exportslachtersbedrijf (het) en 
het loonslachtersbedrijf . . 0,31 0,90 

410. Kunstmineraalwater of ga
zeuse dranken (het bedrijf 
van verv. van) en de handel 
in bier met krachtwerktuig. 0,35 0,93 

412. Levensmiddelen (het bedrijf 
van vervaardigen van ver
d uurzaamde ), het bedrijf vart 
vervaardigen van vruchten- · 
sappen, jam of appelstroop 
en het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten 
enz. met krachtwerktuig . . 0;32 0;71 

455. La,;len of lossen van schepen 
(het bedrijf van), niet val
lende onder 454, 454bis of 
454ter, daatond·er begrepen 

· het dragen, stapelen of weg
b_ergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen. . . 0,38 4,60 

487. Yrachtwagenondernemersl;>e-
drijf (het) en het bedrijf van 
vervoeren met zwaar voer-
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tuig, anders dan bedoeld I 
onder n°. 468: 
in Amsterdam 0,30 3,77 
,, Rotterdam , daaronder · 

niet begrepen Hoek van 
Holland . . . . . . • . . . 0,30 3, 77 

,, 's-Gravenhage ...... 0,30 3,77 
,, de gemeente Utrecht . . 0,30 3,77 
,, alle overige plaatsen . . 0,30,:t,10" 

2. Dit besluit treedt in we:rking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Slaatsblad en van de Staatscouranj, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Sfaalsblad en in de Staatscoumnt zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY, 
(Uitgeg. !l9 Dec. 1917.) 

28 December 1917. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buiterigewone maatregelen tot 
afwending van de, pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. ::::. 731. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 27 September 1916 (Staatsblad n°. 458), 
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 vaii Onze. Ministers van Fhiancien, va~ 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverb:eid 
en Handel van 18 October 1917, n°. 11992, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 22 
October 1917, n°. 89, afd. Invoerrechten; 
24 October 1917, La. N, afd. Spoorwegen; 
30 October 1917, n°. 7963, afd. Nijverheid; 

Gelet op de wet ':an 26 April 1884 (Staats-, 
blad 11°. 80'), laatstelijk aangevuld en ge\vijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314); 

Den Raad van State gehoord (advies· van' 
27 November 1917, n°. 37); . 

Gelet op het nader rapport van. Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binne11landsche 
Zaken, en van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en. van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 8 December 1917, n°. 15183', 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen•; 
van 17 December 19]7, no. 118, afdeeling· In
voerrechten; 19 December 1917, La. G,-afdee
ling Spoorwegen, en va,n 22 December 1917, 
n°. 9356, a,fdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de bur
gemeesters, foder voor zooveel hun a.angaat, 
dragen nauwlettend zorg · voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen d·er wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten va.n 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 l\faart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli l:899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni, 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 19ll (Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). · 

Uittreksels uit den, tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pest toepasselijk zijn, 
en de herinnering da.arvan a;an de ingezetenen 
van belang moet worden- geacht,. benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister va.n Binnenlandsche· Za;ken 
zoodra deze dit noodig a.cht, aan de gemeente.' 
besturen verzonden, ten einde in elke gemeente 
te wordea aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door a.mbtenaren of geneeslrnndigen. van hem 
verlangd ter zake van• de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naa.r waa.rheid. onver
wijld te geven., 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon. a.an pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, da.t hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarva,n onverwijld 
kennis te geven a.an. den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtena,a,r van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in, het bijzonder op 
houders va.n vervoermiddelen en da.arbij 
geemployeerdem 

4. De: burgemeester is bevoegd1, op de per
sonen, die a.an pest lijden of, op grond va,n 
een ·ingewonnen• a,dvies van den. a.mbtena;a;r 
va;n het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of va.n een:. geneeskundige·,, doen vermoeden 
dat zij door die· ziekte besmet· zijn 0£ de besmet
tin:g op anderen- kunuen ovei,brengen, de door 
hem nood'ig geachte, maatregelen: van onder
zoek, afzonderihg en, ontsmetting 'te doen toe
passen• ell' hen naar eene openbare inrichting 
of a,ndere verblijfplaats in de gemeente ter 

, verpl'eging te doen overbrengen;, lwanneer hun 
, toestand overeenkomstig, de verkla:ring:van' den 
behand·elenden geneeskundige dit gedoogt. 
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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. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
dieinkomsten derven ten gevolge vankrachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling -verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig ten 
honderd van de uitgaven voor die schadeloos
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
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 gev'en .voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting ):iet 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 verda;chten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor ver
voer van besmette goederen of voorwerpen. 

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 een nauwkeurig bijhouden van het. in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in J:iet eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en ):iem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 

kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pest besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier · ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste niededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK u: 
§ 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 zigeuners (bohe
miens ), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen. of. de grens overtrekken, ni~t 
toegelaten, dan na geneeskundig · onderzocht 
te 'zijn en zoo Iioodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eer&1 e 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming 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 Ned~rland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met 
de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de N ederlandsche Staatscourant ge
plaatst ten minste een dag, voordat zij in wer
king 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 wederopzeggens 
wo.rdt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

10. Het onderzoek val.t steeds zooveel 
mogelijk samen met het doilane-onderzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige . ):iet meest doeltreffend wordt 
geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over-. 
leg met den hoogst in rang zijnden der aan-
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wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
·op een spoorweg- of tramstation, tevens met' 
den chef daarvan. 

11.- Personen, die door den geneeskundige 
bevonden wordeil niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen vermoeden, 
dat zij door die ziekte besmet zijn, mogen niet 
worden aangehouden, maar worden terstond 
tot voortzettirig van hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voonvaarden 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 pest 
deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden, worden 
onvenvijld, met inachtneming van· artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), overgebracht naar eene door den 
bu.gemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit besluit a!>n te wijzen inrichting voor ver
pleging van lijders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden gencimen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van p·ersonen, die verschijnsden ver
toonen, welke doeh vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op · 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten warden geacht; warden 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 van Binnen
·1andsche Zaken en van Financien aan te wijzell, 
worden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met pest besmette, buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
·doelde gemeenten warden in de -Nederlandsche 
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Staatscourant geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking ·treden. 

Uitzond'eringen op het bepaalde in het lste 
lid warden ni_et toegestaan, dan met -inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binneiilandsche 
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 wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, bontwerk en andere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde :Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in° of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Janua.ri 1912 te Parijs geslote'n en'bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde internationale sanitaire overeenkomst, 
gedragen Onze genoemde Ministers zich naar 
de bepalingen van die overeenkomst. 

15, Een reder, die waarneemt; dat van 
goederen, waarvan in-, door- of vervoer verbo
den is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ver
plicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijndeh 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie ·of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbif ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarv'an 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, dienststuk:ken eriz. 
(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
gehouderi, behoudens dat wagens, waarin pest-
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lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest te lijden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige' het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt 
op de wijze door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet en 'zoo noodig van 
ongedierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en -lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lij-fgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehotiden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. V erdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en ar.tikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
a,rtikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
scha,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 bet 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de arti
kelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
deluk maken van besmet of van besmetting 
verda,cht ongedierte, -vervoermiddelen, meube
len 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 va,n Binnenlandsche Zaken · de som 
deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21 .. De ambtenaren.va,n Rijks- en gemeente-
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
a.ccijnzen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming. 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaa t, ver
plicht met al de hun ten deinste staande mid-
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van dB" door den kra,chtens a,rtikel 9· 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -· 
waaronder is begrepen het onschadelijk ma,ken 
van besmet of van besmetting ve:rdacht onge
dierte - beha-ndeling en verpleging en bet 
vervoer van personen of ·van goederen. 

Onverminderd bet 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 bet station, 
kennis- te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en. 
van hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
in 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 in
gevolge 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 ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Za)rnn of 
de ambtenaar van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtena,a,r 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de
overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de ~itvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de
wering of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare
gezondheid, dan geeft hij daa,rvan, onvermin-
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derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeester en aan bovengenoemden amb
tenaar van bet Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. . Van het scheepvaartverlceer. 

24. Onze Minister van Binnenlandscbe 
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 
pest, toezicht te doen houden op schepen, die 
langs 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 met 23 van dit besluit. 

25. Schippers van vaartuigen, komende 
uit landen of plaatsen door Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval dier 
ziekte tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, 
mogen ge~n andere Nederlandsche havens of 
reedeii dan die van Vlissingen, Hoek van Hol
land, IJmuiden, Helder, Harlingen, Delfzijl, 
H ellevoetsluis of N euzen of die nader door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken zullen 
zijn aangewezen, aandoen, of elders in Neder
land Janden, dan na hun schip in eene der 
genoemde havens of op eene der genoemde 
reeden het gezondheidsonderzoek, voorge
schreven bij de wet va,n 28 Maart 1877 (Staats
blad n°. 35), te hebben doen ondergaan. 

De scbipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in N ederland elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste 
aanzegging van den burgemeester van de 
havenplaats, waar hij ligt, of van de gemeente, 
die het naast aan zijn ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of reeden te ver
trekken, tenzij hij verkiest weder- zee te 
kiezen. 

Onder ,,reede" wordt verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wijzen plaatsen; gelegen aan stroomen, rivie
ren, kanalen of andere binnenwateren, wordt 
geneeskundig -toezicht gehouden op de. daar
langs varende schepen en hunne opvarenden 
door een of meer geneeskundigen, die daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
met toekenning van een door dezen te bepalen 

vergoeding, tot wederopzegging worden aan
gewezen. 

De beschikking tot _aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een <lag v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
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 per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 l\faart 1877 
(Staatsblad n°. 36), 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 
d~or 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 <lit 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 l\faart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den_ met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht bet gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de lading of andere op het· schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschri' ten van dit besluit 
heeft ondergaan, kan bij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

I 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
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te 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 vallende, 
lrnmen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, krachtens 
artikel 25 der wet van 4 December 1872 (Staats
bla d n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt d_adelijk tot den ver
deren doortocht toeg!)laten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, betzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetiij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In. het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
warden, niet te lijden aa,n pest, noch verschijn-· 
selen van die ziekte te vertoonen, met toestem
ming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige, terstond onbele=erd aan den 
wal warden toegelaten. Vooraf heeft ont
smetting der kleederen en reiniging der per
sonen plaats, indien <lit door den: geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld. 

31. 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 het model door 
Onzen :Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand va,n het schip, van <lien der 
opvarenden en van <lien der lading of andere 

. op het schip aanwezige goede:ten, benevens 
van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt oak door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
<lit besluit, in welk geval daar-voor oak de be
vestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

32. De burgeimeester 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 volksgezondheidof 
den krachtens genoemd artikel aangewezen ge
neeskundige, voor het personeel en het materi
eel, dat de geneeskundige voor het gezondheids-

onderzoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het gezond
heidsond!)rzoek voorgeschreven maatregelen. 

33. Op de krachtens ~rtikel 26 van <lit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van <lit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer· dezen <lit behoeven 
bij de uitvciering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, ,voor zooveel hun dieinst het toelaat, 
verplicht met al de hun tei't dienste staande 
middelen, onverwuld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

34. Onze fo dit besluit genoemde l\'Iinisters 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden <lit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in <lit besluit sprake is v~n den 
ambtenaar van het Staatstoezicht opdevolksge
zondheid, wordt daaronder verstaan de Inspec
teur, krachtens de Gezondheidswet belast met 
het toezicht op de handhaving van de wettelijke 
bepalingen betreffende besmettelijke ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden <lag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
?-et geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscouranl zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1917. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, 
M iniste,· van Binnenlanclsche Zaken, 

. CORT V. D. LINDEN. 

De }1J inister van Financien, TREUB. 

De 21inister van Waterstaat, · 0. LELY. 

De 11[ in. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
- POSTHUMA. 

(Uitgeg., 12 Jan. 1918.) 

7 
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28 December 1917. BESLUIT, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van vlektyphus en tot wering zijner 
uitbreiding en gevolgen. l:S. 732. 

WIJ WILHELMINA! ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad no. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij art. 19 van de wet 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, noodzajrnlijk is wegens 
het voorkomen van vlektyphus in het buiten-
land; · · 

Qp de voordracht van Onzen Minister V!J,n 
Staat, l\finister van Binnenlandsche Zaken, 
en van Onze Ministers van Financien, Va!] 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheiq en 
Handel van 17 Octob!3r 1917, n°. 11993, afdee
liI~g Volksg~zondheid en Armwezen, 20 October 
19:J.7, ~0 • '9_9, afdeelingfovoerrechten; 24.Qc~ 
tober 1917, La. M., afdeeling ~poorwegen, 
30 October 1917, n°. 7962,"afde~ling Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (St~ats
blad n°. 80); 

Den Raad van State gehoqrd (~dvies v~p. 
27 Nove:rµber 1~17, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van On~en Mi
nister van Staat, Minister van Binn_enlandsche 
Zaken, en van Onze lvfinisters Vll,Jl Fi:µancien, 
Vl!,n Waterstaat eI] van Landqouw, Nijverheid 
en Handel van 8 Decemper 1917, n°. 15184, 
afdeeling Volksgezondheid ·en Armwezen; van 
17 December 1917, n°. p7, [l,f<l,eeling Invoer: 
rechten :19 :pecember 1917, La. II, Spoorwegen, 
en van 22 Deceµiber 1917, n°. 9355, afdeeling 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en V!')rstfan: 
te bepalen,: 

HOQFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebe~tureI] en de bur
geI]J.e~~ters, ieder voor zooveel hu_n aa11gaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van qfl bepa,lingen der · wet 
yan 'le Dece~ber 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd pij de ,yetten zan 3 'December 1874 
(Staatsblad n~. 188), 28 nfaart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Star:itsblad 
n°. 157), 14 · Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 

17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 Aprfl 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

UittreksE>ls nit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op vlektyphus toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
:_,.an belang moet worden geacht, benevens uit 
d~~ tekst van· dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Binnenlandsclie Zaken 
verzonden a~n de besturen der gemeen~en_, 
waar dit noodig wordt geacht, ten einde in elk 
van die ge~eenten te worden aangepl~kt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem_ 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en n~ar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Eeri ieder, die waarneemt, dat een per
soon l!,an vlektyphus lijdt of verschijnselen 
vertoont, welke doen vermoeden dat h_ij door 
die ziekte is b~smet, is verplicht daarvan on~ 
verwijld :fi:ennis 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 op het daarbij 
werkzame pcrsoneel. 

4. De ·burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphu~ lijden ot, op grond 
van een ingewonnen ad vies van deµ ambtenaar 
van het Staatsto_ezicht op de volksgezondheid 
of van een · genee~kunc[ige, doen verm_o\)den 
dat zij door die ziekte zijn besmet of de b_e
smetting op anderen kunnen overbrengen, de 
door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting te doeJl 
toepassen ·en hen naar eene open bare inrtchting 
of andere verblijfplaats in de gemeente ter 
verpleging te doen o.verbrengen, wann:eer 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 onder
werpen eI] mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar een ancl.ere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten der~en ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd van de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
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Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat-

- bare voorwerpen van welken aard ook, uit het 
huis, er£, voer- of vaartuig, waar een geval of 
een verdacht geval van vlektJphus voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de 
bestuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toe]aat, 
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 behandel:ing, 
verpleging, afzondering, ontsmett:ing of ver
voer van lijders aan vlektJphus of daarvan 
verdachten, of voor ontsmetting of voor ver
voer 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 inricht:ing 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de· hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti
kel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede op woonwagens en woonschepen en op 
de daarin verblijfhoudende personen. 

Indie~ 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 
geneeskun,dige bij hem te ontvangen en hem 
alle verlangde inlicht:ingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlektJphus of van ver
dachte gevallen dier ziekte wordt of is verricht, 
ten spoedigste mededeel:ing aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

. § 1. VAN HET TOEZICHT 01' LANDVERHUIZERS 

EN DERGELIJREN. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze :Ministers van Binnen
Jandsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 

.. worden : a. landloopers en personen die met 
woonwagens reizen, b. Iandverhuizers :en per
sonen, die bij troepen reizen of de grens over-

trekken, niet toegelaten dan na geneeskundig 
onderzocht te zijn en, zoo noodig, na ont-
smetting. · 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming 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 met de treinen, 
daartoe door hen aaµ te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijz:ing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen, worden 
in de N ederlandsche. Staatscourant geplaatst 
tenminste 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 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen: 
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtrieming 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, met inachtneming van het bepaa]de 
in het eerste lid van artikel 23, het meest doel
treffend 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 daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektJ'Phus te lijden, 
worden 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 inricht:ing voor ver
pleging van lijder~ aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatregelen van afzondering 
en ontsmett:ing geno)'.Ilen, indien de genees
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte van 
personen, die verschijnselen vertoonen, welke 
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-doen vermoeden, dat zij door die ziekte zijn · 
.aangetast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
-daarvan verdacht. 

De kosten van vervoiir en verpleging worden 
-door de verpleegden of erfg~namen vergoed. 
Behoeftigen _worden op 's Rijks kosten vervoerd 

-of verpleegd. 
12. Personen, wier lichamen of kleederen 

besmc,t moeten-·worden geacht, worden niet tot 
v'oortzetting hunner reis tciegelaten, 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 aange
tast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
-daarvan verdacht, mogen niet worden aange
houden, maar worden terstond tot voortzetting 
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 ziekteverschijnselen 
ve_rtoonden, welke het bestaan van vlektJphus 
-d.eden vermoeden. · 

§ 2. VAN HET GRENSVERKEER, 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
:gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
Jandsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met vlektJphus besmette, buiten
landsche gemeenten, dan ria 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 met inacht
neming van de voorschriften, daaroII1trent 
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 verb.od 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 wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, 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 N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabij zijnden am bte
naar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

1 Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer p!aats 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) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- a!s 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden a9,n de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personen, die verdacht 
worden aan vlektyphus te lijden. of doen-ver
moeden, dat zij de ziekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn met ongedierte 
of daarvan verdacht,. of waarin besmette of 
van besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn -,- indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge -
schreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en Jijfgoederen van personen, 
a]s bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en Iijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, warden desverlangd door den 
burgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 
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19. Koopmans- en a,ndere goederen, nit 
het bnitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, warden niet aange
honden en aan onstmetting • onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneesknndige, geacht 
wordell besmet te kunnen zijn_. 

§ 4. VERDERE BEPALINGEN. 

20.· De bnrgemeester v:an elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
beslnit 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 aaugewezen • 
geneesknndige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging 
van de in de artikelen 8 en 13 van dit beslnit 
bedoelde personen, lijdende aau of' verdacht 
van vlektyphns, zoomede van een gelegenheid 
tot hnisvesting 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 19 van 
dit beslnit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hnlp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de arti
kelen 8, 13, 18 en 19 van dit beslnit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, out-
. smettingsmiddelen, vervoermiddelen, menbelen 
en antler noodig materieel, en voor alles wat 
noodig is voor een behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. · 

Zoo gebruik gemaakt wordt van ci.e inrichtirig 
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 het personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hnn dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
nitvoering van de door den krachtens artikel 9 
van dit beslnit aangewezen geneesknndige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzo.ek, de afzondering, de ontsmetting, 
de bchandeling en verpleging en het vervoer 
van personen of van goederen. 

Onverminderd bet bepaalde in. artikel 3, 

zijn condnctenrs van elken nit het bnitenland 
binnenko~end.en trein of t~a~ 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 en van 
hunne bevinding omtrent de aan~ezigheid in 
den trein of tram van voor het overbreng'en 
van voor besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13 
18 en 19 van dit beslnit, komen te11 laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald en die kosten niet, in
gevolge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van a,nderen moeten warden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit beslnit. 
aangewezen geneesknndige volgt in de nit
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 bnrgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en het 
overige personeel werkzaam bij eene spoor- of 
tram.vegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit be~oeven bij de nitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding va,n vlektyphns. · · 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
tninderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), on,verwijld kenn,is 
aan den bnrgemeester en a,an bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks-
gezondheid. · · · 

§ 5. VAN HET SCHEEPVAARTVERKEER. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van On,.:e Ministers van Financien, van 
Waterstaat en van Landbonw, Nijverheid en 
Handel, tot wering van de besmetting door 
vlektyphus, toezicht ~e doen honden op schepen, 
die langs binnenwateren het land binnenvaren, 
en znlks met toepassing voor zoover mogelijk 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 en 
20 tot en met 23 van dit beslnit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wijzen gemeent_en, gelegen aau stroomen, 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehonden op de 
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daarlangs varende schepen en hunne opvaren-' 
. den door een of meer geneeskundigen, die 
daartoe door Onzen Minister van Binnen'. 
landsche Zaken, met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsohe Staats
oourant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij iµ werki[\g treedt. 

Onverminderd het bepaa]de in de beide voor
g;i.ande leden, is (le burgemeester bij het ver
schijn_en of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig_ toezicht te doen houden <?P de 
opvarenden van de in de gemeente vertoev;ende 
vaartuigen. De personen, waa;rop dit to<'lzicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat Juidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
]angs of aankomende a_an eene der i:µ {l,rtikel 25. 
van dit besluit bedoelde gemeenten, onder
worp!)n aan een gezondh~id_sonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen Iigplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen ·te 
blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en 
de naar aaµjeiding daarva-q bevoleµ ge!liond
heidsmaatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap rqet den 
W.11!\ ~s toepa~selijk het. tweede lid yan arti]<:el 10 
der wet v9:n 4 December 1812 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat lu1dt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (St(l,atsblad n°. 36). · 

De schipper ~orgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te 
beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in artikel 23, lste lid, het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva. 
renden en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

·Jndien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig 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 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

28. De geneeskundige, 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_ beroep op Onzen Minister 
1:an Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten laste van het Rijk. · · 

29. Het schip wordt dadelijk to~ den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afi.oop van het gezondheidsonderzoek, 
indien dit tot. geen verdere maatregelen aan
lei<;ling geeft, hetzij, nadat aan de ma3:trege]en, 
naa,_r aanleidif\g van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In 
het ]aatste g~val k\mnen evenwel de opvaren
den, die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan vlektyphus, noch 
verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
noch doen vermoeden dat zij de besmetting 
op anderen kunnen oyerbrengen, noch, behept 
zijn met ongedierte of daarva_n verdacb.t, met 
toestemmif\g van d_en met jiet qnderzoek be
la,_sten geneeslrn,f\di ge terstond Z<:Jnder verder<'l_ 
belemillering aan den wal wo:i;den toegela~en. 
Voo:i;a,f heeft_ ontsmetting der kleederen -~n 
reiniging der personen plaats, indien dit d'?or 
d,en_ geneeskuµ_dige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten be._vijze, dat. het schip tot den 
verderen doortoch,t is toegel9:ten en het v~rbod 
van gem_eenschap. Diet den wal is_ opgehev;en, 
o_n.tva:µgt de sch(pper va_n den 111et het gezond
heidsoµderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Binnenla.ndsche Zaken 
vast te stellen en waaruit za]. moeten blijken 
van den toestand van het schip, van dien der 
opvarenden en van dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, benevens 
van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van dit 
besluit, in we1k geval daarvoor ook de beves
tiging 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 Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of den krachtens eerst-
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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 voorgeschrepen maatregelen. 

32. Op de krachtens 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 hun dienst het toe
Jaat, verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

33. Onze in <lit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens <lit 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 wijzigen of in 
te trekken. 

34. Waar in <lit besluit sprake is van den 
ambtenaar v11,n het Staatstoezicht op de volks
gezondheid wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmet
telijke ziekten. 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede ver
staan het verdelgen van ongedierte. 

35. -Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 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 uitvooring van dit beslu_it, dat_ gelijktijdig 
in bet Staatsblad ~n in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1917. 

WILHELMINA. 

De j)![ in. van Staat, 

Minister van Binnenlandsrhe Zaken, 
CORT V, D. LINDEN, 

De JVJ inister van Financien, TREUB. 

De 1Vlinister van Waterstaat, C. LELY, 

De 1Vlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUll[A, 

(Uitgeg. 12 Jan. 1918.) 

31 Decernbei· 1917. Bl!:SLUIT, ter bepaling van 
het tijdstip waarop de wet van den 29sten 
Juli l91o (Staatsblad n°. 342), houdende 
aanvulling van de wet tot regeling der 
brievelilposterij (Insielling van een post
cheque en girodienst) in: werking treedt. 
s. 733. 

Bepaald op 16 Januari 1918. 
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AANVULLINGE~ OVER 1917. 

2 M aart 191 7. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het Hof besliste feite1ijk, dus in cassatie 

onaantastbaar, dat de inhoud der onder
havige akte, waarbij aan den auteur van 
verweerder een grafruimte tot uitsluitend 
gebruik is afgestaan, bewijst, dat de ge
meente daarbij een burgerlijk recht heeft 
w[llen verleenen, terwijl het Hof uit de be
palingen der akte met juistheid afleidde dat 
deze zich kwalijk laten vereenigen met de 
stelling dat hier een publiekrechtelijke ver·
gunning zou zijn verleend. 

Noch het Decret Imperial sur les sepul
tures, noch art. 230 Gemeente~et - welk 
art. ook op algemeene begraafplaatsen be
trekking heeft - stond aan het verleenen 
van voormeld burgerlijk recht in den weg. 

De aard van algemeene begraafplaats aan 
een bepaald terrein toegekend gaat nog niet 
teloor al zijn daarop grafruimten aanwezig, 
die niet slechts tijdelijk, doch voor goed ten 
dienste zijn van bepaalde personen. 

De grief dat de afstand der grafruimte is 
gedaan door B. en W.1en niet door den Raad, 
is in vorige instanties niet opgeworpen en 
kan niet voor het eerst in cassatie worden 
onderzocht. 

Het Hof besliste feitelijk dat de in de 
akte voorkomende verwijzingen naar voor
schriften omtrent het begraven en de des
wegeverschuldigde heffingen slechts Hetrek
king konden hebben op toenmaals geldende 
voorschriften. Latere voorschriften komen 
dus als bestanddeel der overeenkomst niet 
in aanmerking. 

Wel is het mogelijk dat latere voorschrif
ten als uitvloeisel van het door het Gemeen
_tebestuur u"itgeoefend gezag en toezicht, 
tegen den rechthebbende op een grafruimte 
worden ingeroepen, maar zulke voorschrif
ten kunnen dan nooit verder reiken als 
dienstig is voor de bestemming der begraaf
plaats tot den openbaren dienst- als open
bare begraafplaats. - Dit kan van de bepa-

ling waarop de gemeente zich i.e. beroept 
geenszins worden gezegd.· 

Eene gemeenteverord~ning mag welin het 
algemeen een beperking inhouden van het 
gebruik van eenig burgerlijk recht, maar 
deze beperking mag niet_zoo ver gaan, dat 
zij verlies van het gebruik ten gevolge heeft, 
wat bij toepassing van de bewuste bepaling 
(I\l. dat het recht zou verloren zijn, indien 
niet binnen zekeren tijd overschrijving op 
naam van den nieuwen verkrijger zou zijn 
gevraagd), het geval _zou zijn. 

(R. 0. art. 2 ; Gemeentewet artt. i35 en 230 ; 
Wet Begr. art. 25.) 

V oorzi tter : -
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener van 
Vlissingen, A: P. L. Nelissen en H. Hesse. 

De -Burgemeester v·an Amsterdam, namens 
die gemeente optredende, wonende te Amster
dam, eischer tot cassatie ·van ·een tlisschen 
partijen door het Gerechtshof te Amsterdam 
den 19 November 1915 gewezen arrest (N. J. 
1916 bl. 271, Red.), advocaat Mr. W. A. Telders 

tegen: 
Ph. L. vl1n Hemert, bankier, wonende te Parijs, 
verweerder, advoca~t Mr. J. van -Kuyk. 

Conclusie van den ·Advocaat,Generaal Mr. 
Besier. 

De verweerder in cassatie heeft bij inleidende 
dagvaarding in hoofdzaak gevorderd_ zijne er- . 
kenning als eenige rechthebbende op een 
z.g.n. eigen graf, gelegen in de algemeene 
Westerbegraafplaats te Amsterdam, waartoe 
B. en W. dier gemeente aan zijn rechtsvoorgan
ger in het jaar 1868_ eene ruimte tot uitsluitend 
gebruik hadden ·afgestaan, zulks onder meer 
met d_e bepaling, dat bij overgang van het 
recht de overschrijving ten name van den 
nieuwen gerechtigde in een daartoe· bestemd 
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register ten Stadhuize zou geschieden ten ge
volge van tot dat einde overgelegde justifica
toire bescheiden. Het verweer tegen deze 
vordering door de tegenpartij gevoerd, voor
zoover nu nog van belang, bestond in de eerste 
plaats in de stalling, dat de door het afstaan 
der grafruimte tusschen partijen geboren ver
houding ee~e van zuiver publiekrechteijlfeq 
aard was en de geschillen omtrent de gev lgen 
daarvan derhalve niet stonden aan de beslissing 
der Rechterlijke Macht. En in de tweede plaats 
werd de niet-ontvankelijkheid van den eischer 
beweerd, op vond dat de overgang van het 
recht afhankelijk was van de overschr .ving 
in het register, welke te zijnen opzichte niet had 
plaats gevonden ·en niet meer plaats vinden 
kon, omdat bij het afstaan der grafruimte de 
garechtigde wa;s onderworpen geword!Jn aan 
de vercirdening op de hefting en invordyring 
van rechten voor he_t begraven, en hierin in 
het jaar 1905 was opgenomen en in het 'jaar 
1908 gehandhaafd de bepaling, dat over
scµrijving na het overlijden van den recht
hebbende_ niet zou geschieden dan op schrifte
lijk verzoek van die¥S erfgenamen, gedaan 
binnen het jaar na het overlijden, welke termijn 
door eischer niet was in acht genomen, toen 
de oorspronkelijke ge_reehtigde was gestorven 
en het recht dientengevolge op hem was over
gegaan. 

Niettem.in W!)rd zoowel in eersten aanleg als 
"in hooger beroep de :11echterlijke Macht bevoegd 
geacht om van de vordering kennis te nemen 
en deze toegewezen. Tegen · deie beslissing 
richt zich het middel van cassatie, hetw,elk bij 
pleidooi door intrekking van het derde onder
deel werd terugg~bracht tot twee grieven en 
de daaruit getrokken slotsom, zoodat het n~ 
aldus kwam te luiden : 

,,Schending en verkeerde toepassing van de 
artikelen 153 Grondwet, art. 2 R. 0., 1368 

- B. W., 1() van het Decret Imperial sur les 
Sepultures van 23 prairial An XII (12 Juni 
1804, Bull. n°. 5 Rond VI p. 400), 20 d~r Wet 
van 10 April 1869 n°. 65; 230, 238, 137; 138, 
179m Gemeentew1et 29 Juni 1851 (S. 85), de 
Gemeenj;evrirordening v~n Ani;terdam van 
29 en 31 l\'Iaarl t865 G~meenteblad -no. II 
en v3:~ 5 Juli 1905 Gemeenteblad 22 Septem
be,· 1905 n9. 91, lln 27 November 1907 · Ge, 
:rneent_eblad 28 Februari 1908 n°. 15, omdat 
h~t -ll~f ·voorbijziet : · - · · 

1 °. dat, hetzij men den \):fst3:nd der grafruimte 
in geschil beziet in het licht van het Fr3:nsch 
Decreet, specia3:J art. 10, onder welks vigueur 
dif af~tanq. is ge~cliied, het~i.) in het lich{ var 

art. 20 der Wet van 1869 onder welke hij is 
gecontinueerd, die afstand het karakter draagt 
eener administratieve vergunning geenszins 
dat van de toekenning van een zakelijk of per
soonlijk burgerlijk recht, met hoedanig recht 
- onverschillig welk stelsel ons Burgerlijk 
vVetboek ook moge zijn toegedaan ten aanzien 
van ,het leerstuk van het publiek domein -
i~ 1868 volgens art. 230 der Gemeentewet de 
begraafplaats ook niet kan worden bezwaard, 
terwijl de afstand gedaan door Burgemeester 
en Wethouders en niet door den Raad ook veel 
meer strookt met een administratieve ver
gunning, verleend do.or het College van Dage
lijksch bestuur, dat volgens 179m met de politie 
over -de begraafplaatsen is belast, dan met 
eene toekenning van burgerlijk recht volgens 
artt. 137 en 138 te doen door den Gemeente
raad, en terwijl de onderwerping van het recht 
op de grafruimte aan de Gemeentelijke ver
ordeningen op de invorde,ing der begrafenis
rechten van 29 en 31 Maart 1865, welke die 
rechten met belastingen gelijkstellen, ·(al de
monst;eert het Hof terecht dat qaarom de 
beta3:lde f 200 nog geen belasting is) toch er op 
wijst, dat_ die betaliii:g niet is een aequivalent 
voor qen afstand van · eeU: · burge~lijk · recht, 
doch een retributie voor eene publiekrecht~lijke 
praestatie; 

20. dat, gelijk het B;of niet weerspreekt; de 
· overschrijving der grafruimty na overlijden 
va11 den rechthebbende ·was· onder.worp-en aan 
de ·Gemeentelijke verordeningen· .;,.an 22 Sep
tember 190~ en 28 Februari 1908, volgens :welke 
die overschrijviqgi-zoqder welkri de nieuwe ver
krijger tegenover de adrpinis~ratiri der begraaf
plaats geen recht had, moest gesc_hieden btnnen 
een zeker tijdsverloop· ~a het overlijden van 
de~ vorigen ~echthebbende, doch die tijd in 
casu was overschreden, terwij.i het llof dit 
gebod ten.0U:re~4te ter zijde stelt met cie rede
neering, dat het in strijd komt met de in de 
a~te belichaamde overeenk~mst, vooreerst 
omdat geen overermlrnmst gesloten, doc4 eene 
administratievfl vergunning is verleend en 
tweedens geen strijd k~n- ontstaan, w~ar de 
vergunning· zelve meebracht onderwerpiU:g aan 
de verordeningen en bove~_dien het Hof ten 
qnrechte aan , die verordeningen het karakter 
ontzegt van te zijn een uitvloeisei va_n of ver
band te houden met het pupliek-rechtelijk 
gez!],g · en toezicht op de begraafplaatsen en 
eindelijk den invloed .;,.an meergemelde ver
qrdeningen wille)<:eurig beperkt tot 's Hofs 
£!Ubjectieve opvatting van hetgeen dienstig is 
yoor de bestemming van de begraafplaats voor 
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den openbaren dienst als algemeene beg'raaf
plaats; 
. 3°. (i11getrokken); 
4°. dat mitsdien de burgerlijke Rechter 

was onbevoegd om van de ingestelde vordering 
kennis te nemen 'en in elk geval die vordering 
niet had mogen worden toegewezen ;" 

· · Voorzooveel bij het eerste onderdeel van het 
middel wordt volgehouden, dat de uitgifte der 
grafruimte het karakter zou dragen van een 
administratieve vergunning en geenszins dat 
van de toekenning van een zakelijk of persoon
lijk burgerlijk recht, wordt daarbij te vergeefs 
opgekoinen tegen eene feitelijke beslissing van 
het Hof in anderen zin. In de vijfde rechtsover
weging toch van het bestreden arrest oordeelt 
het· Hof, dat de inhoud der akte bewijst,, dat 
.een burgerlijk recht is verleend. En hi'llr wordt 
niet maar de passe'nde benaming aan het ver
leencle recht gehecht, dach een feitelijke be
slissing gegeven · omtrent de door partijeri be
doelde aard en strekking van die bevoegdheid, 
van welke wordt uitgemaakt, da't zij was ver
mogensrechtelijk, niet tijdelijk en niet aan de 
persoon van den verkrijger gebonden doch 
overdraagbaar en vererfbaar. In de negende 
rechtsoverweging is bovendien :_ zij het ook 
maar in het voorbijgaan - eveneens op in 
cassatie onaantastbare wijze de bron, waaruit 
het recht is voortgevloeid gestempeld tot een 
overeenkomst, zoodat nu niet meer kan worden 
beweerd, dat zij eene administratieve vergun
ning was. 

Met deze opmerking is echter nog niet 
ondervangen het eveneens in het eerste onder
deel van het middel opgeworpen bezwaar, dat 
eene- begraafplaats met een burgerlijk recht 
niet kan worden l:iezwaard, zoodat de uitgifte 
der grafruimte, wanneer deze handeling was 
ondernomen met de bedoeling om eene bevciegd
heid van burgerrechtelijken aard te doen 
ontstaan, zonder gevolg zou hebben moeten 
blijven. Door den eischer in cassatie is deze 
stelling gegrond op art. 230 der Gemeentewet 
en het ontbreken 'der daarin voor vervreemding, 
bezwaring of verpanding van onde~deelen v'an 
het publiek gemeentedomein vereischte voor
afgaande onttrekking aan den openbaren 
dienst. Toegegeven kan worden, dat art. 230 
niet alleen betrekking heeft op de met name 
daarin aangewezen onro'erende goederen, doch 
op alle die tot den openbaren diehst bestemd 
zijn, dus ook op de algemeene begraafplaatsen: 
Dat echter aan de publieke bestemming der 
begraafplaats afbreuk gedaan zou worden door 
de uitgifte van z.g.n. eigen grafruim.ten zelfs 

voor onbepaalden tijd en alleeh in deze ver 
onderrtelling ZOU bet voorschr.ift van art. 230 
van toepassing zijn, kan niet worden toege
geven. Bij de uitgifte van een ,,eig~n graf
ruimte" toch wordt niet eigeridom afgestaaii, 
dorih slechts de uitsluitende bevoegdheid ge
geven om daarin te begraven, dU:s slechts een 
zeer klein onderdeel van het eigendomsrecht. 
En wel verre van inet de bestemming 'der alge
meene begraafpiaats in strijd te zijn, strekt 
deze uitsluitende bevoegdheid juist om deze 
bestemming te verwezenlijkeri. Dat een·e be
graafplaats algemeen voor allen bestemd is, 
toch hiet wil zeggen dat ieder recht heeft om 
elk deel daarvan te gebruiken, zooals ieder 
bevoegd is over elk deel van de openbare straat 
te gaan, doch slechts dat allen evenveel recht 
hebben om van een deel daarvan gebruik te 
maken. Echter sluit elke gebruikinaking, 
zoolang zij duurt, hier uit den aard der zaak 
ahd'eren uit van de gelegenheid om hetzelfde 
gedeelt·e te bezigen, hetweik reeds tot zijn 
doel is aangewerid, een verschijhsel dat 'zich 
b.v. eveneens voordciet, wanneer eeIJ. voor het 
publiek bestemde kerk, schouwburg of coricert
zaal zich langzainerhand vult en zonder ciat 
deze lokaliteiten ·daardoor hun openbaar ka
rakter verliezen. Derhalve is de uitgifte van een 
graf, om dit tot begraving te bezigen, hetzij 
deze voor bepaalden of voor onbepaalden tijd 
geschiedt, geeriszins in strijd doch in tegendeel 
bij uitsluiting van alle andere wijzen van ge
bruikmaking geheel in overeenstemming inet 
de bestemming eener algemeene begraafplaats. 
E neen voorafgaancie onttrekking van de graf
ruimte. aan den openbaren dienst is dan ook 
geheel overbodig.· Opmerking verdient, dat 
indien de verleening van het uitsluitend recht 
6m · in een bepaalde grafruimte te begraven 
slechts kon geschieden langs den weg vad admi
histratieve vergunning, eene voorafgaande ont- -
trekking dier ruimte aan den openbaren dienst 
dan eveneeris noodig zou zijn, wanneer art. 230 
i'nderciaad er toe dwong · bij de- verleenihg van 
dit recht dezen eisch te stellen. -En toch heeft 
voor dit geval :iiog nimmer iemand deze ont
trekkihg aan den openbaren dienst verlangd. 

Ten slotte is nog bij de toelichting van het 
eerste onderdeel van het middel - dat zelf 
daarvan niet uitdrukkelijk gewaagt - tegeh 
's Hofs beslissing, dat de uitgifte van de g:ra(. 
ruimte de toekenning was van een bur-gerlijk 
recht en dat deze toekeniiing het ontstaan van 
een ·zoodanig recht teh gevolge kon hebben, 
aangevoerd, dat alsdan k:rachtens het bepaalde 
bij de a'rtt. 137 en 138 der Gemeentewet, die 
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uitgifte had moeten geschieden door den Raad 
en niet door B. en W. en voorts - <lit zelfs ge
heel buiten de bewoordingen van het cassatie
middel om - dat daarvoor krachtens art. ·194 
sub e dier wet de goedkeuring van Ged. Staten 
had moeten warden gevraagd. Beide stellingen 
werden echter voor het eerst in cassatie opge
worpen en kunnen dus uit dezen hoofde reeds 
hier niet warden onderzocht. 

Het eerste onderdeel van het middel kan der
halve niet tot cassatie leiden. 

Ook het tweede onderdeel is gegrond op de 
reeds bij de bespreking van het eerste als strij
dig met 's Hofs feitelijke beslissing verworpen 
stelling, dat bij de uitgifte der grafruimte geen 
overeenkomst zou zijn gesloten doch slechts 
eene administratieve vergunning verleend. 
Nu eenmaal vaststaat, dat men ·met een over
eenkomst te doen heeft, kon het Hof deze ook 
feitelijk onaantastbaar in <lien zi.n uitleggen, 
dat de oorspronkelijke verkrijger van het recht, 
al onderwierp hij zich daarbij aan cie bestaande 
verordening, zich niet wenschte te onderwerpen 
aan een zoo ver strekkende bepaling alq bij de 
latere verordeningen is gemaakt en welke· de 
strekking had <lit recht geheel te doen verloren 
gaan. En met recht kon bet Hof hieraan toe
voegen, dat weliswaar die bepaling tegen den 
nu-verweerder zou kunnen warden ingeroepen, 
indien zij een uitvloeisel was of verband hield 
met het publiekrechtelijk gezag en toezicht 
der Gemeente over de begraafplaatsen - daar 
immers ook burgerlijke rechten door open
bare verordeningen bepe!"kt kunnen warden -
doch niet nu zij de strekking heeft, niet om 
krachtens di t gezag een beperking op te leggen, 
doch om het recht geheel te vernietigen, het
geen juist ten opzichte van een burgerlijk, 
uit overeenkomst gesproten recht - anders 
dan ten opzichte van een uit administratieve 
vergunning voortgekomen en dus steeds aan
tastbaar recht, - eene Gemeenteverordening 
niet vermag te doen. vVant als niet ernstig be
doeld zal wel moeten warden beschouwd de 
aan het slot van dit onderdeel van het cassa
tiemiddel uitgesproken meening, dat_ slechts 
als een ,,subjectieve opvatting" zou zijn te 
beschouwen 's Hofs oordeel, dat de door nu
eischer zelf in het geding toegegeven bedoeling 
om door de verordening te geraken tot een 
volledig beschikkingsrecht over den grand der 
begraafplaats tot andere doeleinden dan be
graving, in strijd is met de bestemming daar
van, en dat dus de verordening zelve geen uit
vloeisel kan zijn van het toezicht, dat aan de 
Gemeente over de begraafplaats als zoodanig 

tqekomt. Het geheele tweede onderdeel van 
het middel gaat dus ,nit van een onjuisten 
feitelijken grondslag en kan niet tot cassatie 
lci~n. . 

Th: concludeer tot verwerping van het beroep 
en veroordeeling van den eischer in de daarop 
gevallen kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; 
0., dat uit het aangev~llen arrest blijkt 

dat Burgemeester en Wethouders ,van Amster
dam bij akte van 9 Maart 1868 aan Oh. A. ,von, 
Hemert, den vader· van den verweerder, 
hebben afgestaan een grafruimte tot uitsluitend 
gebruik op de algemeene begraafplaats ,,Wester
Begraafplaats" geheeten; 

dat deze afstand is gedaan - onverminderd 
de wettelijke voorschriften op het begraven en 
de bepa].ingen, voorkomende in de verordenin
gen op de heffing en invordering van rechten· 
voor het begraven op de Algemeene Begraaf
plaatsen, vastgesteld bij Raadsbesluit van 
29 en 31 Maart 1865 - op de in gemelde akte 
opgenomen voorwaarden, waaronder deze: 

,,dat bij overdracht door voornoemden 
Oh. A. von Hemert of bij overgang, tengevolge 
van overlijden, het verkregen recht, voorzooveel 
Burgemeester en · W ethouders betreft, niet zal 
overgaan op een antler, dan nadat, tengevolge 
van overgelegde justificatoire bescheiden, de 
overschrijving ten name aan den nieuwen ge
rechtigde in het daarvoor bestemde, ten Stad
huize berustende Register zal zijn geschied ;" 

dat na overlijden van den verkrijger op 
9 Juli 1898 zijn erfgenamen bij versterf, bij 
notarieele akte, de rechten op de grafruimte 
hebben toegescheiden aan den verweerder; 
dat deze de notarieele akte aan B. en W. van 
Amsterdam heeft overgelegd met verzoek zijn 
recht op de grafruimte te zijnen name in het 
register te doen overschrijven, doch dit verzoek 
is afgewezen ; 

dat de verweerder dientengevolge in eersten 
aanleg tegen de gemeente Amsterdam heeft 
gevorderd, dat : 

10. zal warden verstaan. dat hij de eenige 
rechthebbende is op het vorenomschreven 
eigen graf; 

20, de tegenpartij zal warden veroordeeld 
dat graf in het daarvoor bestemde register 
over te schrijven te zijnen name, met bepaling 
dat, zoo die overschrijving niet mocht hebben 
plaats gehad binnen eene maand, nadat het 
-vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, het 
vonnis zal treden in de plaats van die over
schrijving en het graf mitsdien zal warden ge
acht te zijn overgeschreven ; 
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dat de gemeente Amsterdam hiertegen heeft 
aangevoerd, dat de Rechtbank onbevoegd 
was van de vordering kennis te nemen. en in 
ieder geval deze vordering niet-ontvankelijk 
is, althans ongegrond, maar de Rechtbank 
zich bevoegd heeft verklaard en de vordering 
heeft toegewezen, welke uitspraak bij het 
aangevallen arrest is bekrachtigd ; 

0., dat de gemeente Amsterdam tegen deze 
beslissing opkomt met het volgende middel 
van cassatie: (zie cone!. adv.-gen.); 

0. wat aangaat het eerste onderdeel: 
dat blijkens het arrest de gemeente Amster

dam het verweer b_etreffende de onbevoegdheid 
hicrop doet steunen, dat B. en W. aan Oh. A. 
v.on Hemert_niet hebben ver.leend een burgerlijk 
recht op de grafruimte, ·doch een recht van 
publiekrechtelijke natuu~, voortspruitende uit 

. overheidsvergunning, waarvan de handhaving 
niet van de Rechterlijke Macht kan worden 
gev[!rderd; 

dat het Hof echter feitelijk en derhalve in 
cassatie onaantastbaar heeft beslist, dat de 
inhoud der akte bewijst dat • de gemeente 

. daarbij een burgerlijk recht heeft willen ver-
leenen; dat di.t niet was een tijdelijk .. recht 
gebonden aan den persoon des verkrijgers, 
maar een recht dat kon worden overgedragen 
en bij overlijden van den verkrijger, overgaan 
en :met juistheid hieruit afleidde, dat een en 
antler zich kwalijk laat vereenigen met het 
karakterfvan een publiekrechtelijkevergunning; 

dat het Hof voorts in de tweede overweging 
in rechte betoogt, dat in het Decret Imp.erial 
sur les Sepultu;es van 23 prairial An XII, 
't welk gold ten dage dat het recht op de graf
ruimte werd verleend, niet is te lezen, in het 
bijzonder niet in art. 10, waar wordt bepaald, 
dat op de begraafplaatsen der ,,Commu es" 
kunnen worden verleend ,,des Concessions de 

.terrains aux personnes qui desireront y pos
seder une·place personnes qui desireront y pos
seder une place distincte et separee pour y 
fonder_ leur sepulture et celle de leurs parents 
ou successeurs", dat dit het vestigen van een 
burgerlijk recht op een grafruimte verb od ; 
dat toch ,,posseder" wijst op een burgerrechte
lijke verhouding van den verkrijger tot de 
,,plape ,distincte et separee", dit te meer, waar 
blijkens het woord ,,successeurs" opvolging in 
. het verkregen recht zonder eenige beperking 
mogelijk was en dat de uitdrukking ,,co ces
sion',' met zoodanige v~stiging niet onvereenig
baar is.; 

dat de Hooge Raad zich met dit b,etoog 
geheel vereenigt; 

dat de gemeente Amsterdam nog beweert, 
dat ook volgens art. 230 der Gemoontewet het 
bedoeld recht niet is kunnen worden verleend 
edoch ten onrechte ; ' 

dat immers dit artikel wel verbiedt de daar 
verruelde ten dienste van het aglemeen bestemde 
zaken, waaronder ook de algemeene begraaf
plaatsen mogen worden gerangschikt, te ver
vreemden, bezwaren of verpJ,nden voordat zij 
door een besluit van den Raad verklaard ;ijn 

. ten openbaren dienste niet meer bestemd te 
wezen, maar dit niet zoover gaat, dat in geen 
geval op deze zaken eenig burgerlijk recht aan 
een derde kan· worden verleend; 

dat zulk een bevoegdheid hierin haar grens 
vindt, dat ook na het afstaan van het recht de 
bestemming van de zaak ten dienste van het 
algemeen onverlet blijft; 

dat nu wel de grond, waar de afgestane 
grafruirute zich bevindt, niet meer ten behoeve 

. van elk en een iegelijk als graf kan worden 
gebruikt, maar dit ook van elke andere in ge
bruik genomen grafruimte kan gezegd worden, 
zoolang zij niet is ontruimd ; 

dat toch bestemming van eeu- begraafplaats 
ten dienste van het algemeen niet medebrengt, 
zelfs niet kan medebrengen, dat zij steeds voor 
elk gedeelte voor iedereen beschikbaar moet 
zijn; 

dat de aard van algemeene begraafplaats 
aan een bepaald terrein toegekend, nog niet 
te loor gaat, al zijn daarop grafruimten aan
wezig, die niet slechts tijdelijk doch voor goed 
ten dienste zijn van bepaalde personen ; 

· dat ten slotte _nog wordt gezegd, dat de 
afstand, gedaan door B. en W. en niet door 
den Raad, veel meer strookt met een admi
nistratieve vei:gunning dan met een toekenning 
van burgerlijk recht, volgens de artt. 137 en 138 
der Gemeentewet de daad van den Raad, 
<loch dat noch in eersten aanleg, noch in hooger 
beroflp door de GElmflflntfl· Amsterdam is aan
gevoerd, dat Elen raadsbesluit, als door die 
artikelen gevorderd, zou ontbreken, en. een 

·beroep op die omstandigheid voor het eerst 
in c~ssatie gedaan, · zelfs aangenomen . dat · het 
juist ware, niet kan baten ; 

dat het _middel derhalve in zijn eerste onder
deel is ongegrond ; 

0- omtrent het tweede onderdeel : 
dat het Hof feitelijk nitmaakt, dat de in 

de akte voorkomende woorden ,,onverminderd 
de wettelijke voorschriften op het begraven 
en de bepalingen voorkomende in de veror
deningen op de hefilng en de invordering van 
rechten voor het begraven op de Algemeene 
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begraafplaatsen van 29 en 31 Maart 1865", 
slecbts kunn'en word'en opgevat als een vinger
wijzing voo:r den verkrijger van bet recht op 
de grafruimte, dat bij niet alleen gebonden is 
aan de voorwaarden, in de akte opgenomen, 
main ook aan de toenmaals geldende wettelijke 
voorschrift_im en beffingen op · bet stuk van 
·begraven en ·dat de bepaling eder verordening'en 
van 1905 en 1908, inboudende dat een verzoek 
tot_ overschrijving slecbts voor inwilliging 
vatbaar is, indien bet gedaan is binnen een be
paalden termijn, waarna bet verleend recbt 
verloren gaat, in strijd komt met meergenoemde 
akte, waarbij de termijri van overscbrij
ving onbeperkt was, en dat niet mag worden 
aangenomen dat Cb. A. von Hemert zicb of 
zijne,opvolgers aaneen de'rgelijkever strekkende 
bepaling beeft willen onderwerpen ; 

dat de juistbeid van ·deze feitelijke qesliss'ing 
in cassatie niet kan worden getoetst; 

dat bet Hof verder terecht betoogt, dat ge
meld:e bepaling tegeh partij von Hemert nog 
zou kunnen worden ingeroepen, indien zij een 
uitvloeisel was van of verband hield met bet 
publiekrechte'lijk gezag ·en toezicbt, dat bet 
Gemeenfobestuur op ·de begraafplaat'sen heeft, 
doch ,,dat de beperken:de i'nvloed van die be
'pali'ng niet verder kan reiken dan dieristig 
is voor de bestemming van de begraafplaats 
tot den openbaren dienst als algenieene be
graafplaats" ; 

dat feitelijk nu is bes list, dat bet Gellleentebe
.st\iur van Airisterda'm door toepassing van de 
bepaling nret die bestemming van de begraaf
plaats wil b'evorderen, maar de sluiting van 
1894 nog meer volkomen maken ; 

·dat een Gemeente'verordening in bet algemeen 
belang wel ·een beperking mag inbouden 
van bet gebruik 'van eenig bu'.rgedijk recbt, 
maar deze beperking zoover niet mag gaan, 
dat ·zij verlies van bet gebruik ten gevolg'e 
lfeeft, wat bij a·e toepassing van de bewuste 
bepaling bet g'eval zou zijn ; 

dat dus ci6k bet middel in zijri tweede onder
deel niet tot ·cassatie kan leideti; 

Verwerpt het beroep tot cassatie. (N .. J.) 

·t9 Maart 1917. BESLfilT, tot· wijziging van 
bet besluit van 30 Maart 1904, boudende 
nieuw~ bepalingen omtrent de ambteriaren 
der directe belastingen, invoerrecbten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, 'ENZ. 

Op de vciordracbt van 'Onzen Minister van 
Financi'en van 15 Maart 1917, n°. 62, afci.. Per
sorieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : · 

Art. I. In Ons besJuit van 30 .Maart 1904 
n°. I9, zooals dit bij latere besluiten is gewijzigd, 
worden de volgehde wijzigingen gebracht : 

1. Het laatste lid va_n art. 44 wordt gelezen : 
Het aantal rijksklerken der lste en '2de klasse 

te zamen is niet minder dan 500. 
2. Art. 45 wordt gelezen : 
De jaarlijkscbe bezoldiging van de rijkskler

ken der 3de klasse bedraagt f 660 ·en wordt 
verboogd na een diensttijd als rijksklerk van : 

2 j aren tot. . f 690 
6 750 

10 810 
14 870 
18 900 

De jaarlijksclfo bezoldiging van de rij)i:skler
ken der 2de ki·asse bedraagt f 780-en wordt v'er
boogd, na een diensttijd als rijksklerk van : 

6 jaren tot. f 900 
10 . 1000 
14 ll00 
18 1200 

De jaarlijksche bezoldiging van de rijkskler
ken der lste klasse is gelijk a.an die der 2de 
klasse, docb wordt verder verbo·ogd na een 
diensttijd als rijksli:lerk_ van : 

20 jaren tot. 
22 
24 
26 

f 1320 
1380 
i440 
1500 

3. In bet 2de lid van art. 109 wordt f 600 
gewijzigd in f 720. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 Aprjl 1917, met uitzondering van 'onderdeel 
1 o. van artikel I, waarvan de inwerkingtreding 
wordt bepaald op 1 Januari 1918. 

Onze voornoemde Minister is belast met d'e 
uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenbage, den 19den Maart 1917. 
WILHELMINA. 

De ~Minis/er van Financien, TREUB. 

21 .3-Iaart 1917. BESLUIT, tot wijziging van bet 
besluit van 30 Maart 1904, boudende 
nieuwe bepalingen omtrent ·de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrecbten en 
accijnzen. 

De Minister van Financien, -
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 De

cember 1916, n°. 73; 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen 
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In de resoluti_e van 13 December 1916, 
n°. 87 wordt met ingang van 1 April 1917: 

§ _la gelezen _ars· volgt : . 
De klerken, andere dan rijksklerken, zullen 

ten hoogste de navolg_ende jaarlijksche beloo
ningen genieten, te weten: 
op een leeftijd van 

benederi 16 j aar 
16 faar 
17, ,, 
18 
19 
20 tot beneden 25 jaar. 

. f 120 
180 
240 
3_00. 
360 
420 

25 en ouder. . 480 
§ lb, 1 °. gelezen als volgt : 
·Iifut een bedrag van f 60- voor klerken, die 

!anger dan een.jaar als zoodanig zijn werkzaam 
geweest en den leeftijd van 16 jaren hebbeu· 
bereikt; met een bedrag van f 120 voor kierken 
die langer dan twee jaar als zoodanig zijn werk
zaam geweest en den leeftijd van 17 jaren 
hebben bereikt. 

In § lb, 2°. : f 120, gewijzigd in f 60. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaril, DE· J ONGE. 

31111aart 1917. BESLUIT, tot wijziging van het 
'bes nit ·van 30 Maart 1904, houdende nieu
we bepalingen omtrent de ambtenaren der 
directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen .. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordfacht van Onzen Minister. van 
Financien van 26 Maart 1917, n°. 96, afdeeling 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Art. I. In Ons besmit van 30 Maart 1904, 
n°. 10, zooals dit bij latere besluiten is gewijzigd, 
warden de volgende wijzigingen gebracht: . 

1 °. In artikel 3 wordt na ,,f 4600" de komma
punt vervangen door een punt en vervalt : 
,, ; die der directeurs bedraagt f 4500." 

20. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende: 

Art. 3bis. De jaarlijksche bezoldiging der 
directeurs te Amsterdam en Rotterdam bedraagt 
f 5500, die der overige -directeurs f 4800, te 
verhoogen na een diensttijd als zoodanig van 
vier jaren tot f 5200. 

3°. Artikel.85 wordt gelezen als volgt : 
Eene toelage wordt genoten : 
a. door de inspecteurs te Amsterdam en te 

Rotterdam alsmede door de controleurs der 
grondbelasting op die plaaj;sen, 

ten bedrage van f 600 's jaars; 

1917. 

te Arnhem, 's Gravenhag_e _(daaronder beg~e
pen die welke aan het Departem_ent ,va,n Fi
narrcien werkzaam zijn), Groningeri; Haarlem, 
's Hertogenbosch, Leeuwarden, -Utrecht, I-Vi~: 
schoten en Z·aandam, · · 

ten bedrage v:an f 300 's jaa.rs; 
te Assen, Delft, Dordrech(, Enschede, Heerlen, 

HeUer, Hilversum, Leiden, Maastricht, Middel
burg, Nijmegen, Schiedam, _Terneuzen; Tilbu;g 
en Zwolle, 

ten bedrage van f 200 's jaai-s; 
b. door de ontvangers, bedoeld _bij artikel 

26bis, op de onder a yermelde stan,dplaatsen 
tot hetzelfde bedrag als de i,n_specteurs, doch 
niet l10oger dan·f 400 's jaars; · 

c. door de hoofdcommiezen en commiezen 
ter directie, de adjunct-inspecteurs, de adjunct
controleurs der groi:tdbelasting en de contro
leurs der invoerrechten en accijnzen ; 

te Amsterdam en Rotterdam. 
ten bedrage van f 300 's jaars ; 
te Arnhem, 's Gravenhage (daaronder b.E)gre

pen die welke aan het Departement van Finan
cien werkzaam zijn), Groningen, Haarlem, 
's Hertogenbosch, Leeuwarden, Utrecht, Winscho
ten en Zaandam, 

ten bedrage van f 200 's jaars; 
te Assen, Delft; Dordrecht, Enschede, H ee~len, 

Helder, Hilvers.um, Leiden, 211aastricht, Middel
burg, Nijmegen; Schiedam, _Terneuzen, Tilburg 
en Zwolle, 

ten bedrage van f 150 's jaars; . 
d. door de verificateurs op de door Ons aan 

te wijzen standplaatsen, 
. ten bedrage van ten hoogste f 300 's jaars. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

1 April 1917. 
Onze· Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezimden aan de.Algern,eene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1917. 

WILHELMINA. 

De 111 inister van Financien, TREUB. 

31 M aart 1917. BESLUIT, tot w1Jz1gmg van 
het besluit van 30 i\faart 1904, houdende 
nieuwe bepa!ingen omtrent de ambtenaren 
der directe ·belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ.-

Op de voordra,cht van Oµzen _:Minister van 
Financien van 29 M;aa,rt,1917, n°. 103, afdeeling 
Personeel; 

46 
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Hebben goedgevondeneil verstaan te bepalen: 
Art. I. In Ons besl.uit van 30 Maart 1904, 

no. 19,zooals dat bij latere besluiten is gewijzigd, 
warden de volgende wijzigingen gebracht : 

·10. Artikel 62 wordt gelezen: 
De j aar lijksche bezoldiging der verificateurs 

. bedraagt f 1500 en' wordt verhoogd, na een 
diensttijd als zoodanig van : 

2 jaren tot. 
4 
8 

12 
20 ,, 

. f 1700 
1900 
2100 
2300 
2500 

20. Artike1 71, lste lid, wordt gelezen : 
De jaarlijksche bezoldiging der kommiezen' 

verificateurs bedaagt f 990 en wordt verhoogd, 
na·een diensttijd als zoodanig van : 

2 jaren tot. . f 1110 
4 1230 
8 1350 

16 ,, 1470 
30. .Artikel 73, lste lid, wordt geleien : 
De jaarlijksche bezoldiging der hoofdcom

miezen bedraagt f 1110 en wordt verhoogd, na 
• een diensttijd als zoodanig van : 

2 jaren tot. . . . . . . . . f 1230 
6 ,, ,, . . . . . . . . . 1350 

40_ . Artikel 73ter, lste lid, wordt gelezen : 
De jaarlijksche bezoldiging der assistenten 

bedraagt f 840 en wordt verhoogd, na een 
diensttijd als zoodanig van : 

8 jaren tot. 
12 
16 ,, 

. f 960 
1050 
1140 

, 50. · .Artikel 79, lste en 2de lid, wordt gelezen : 
De jaarlijksche bezoldiging van de kommie

zen der 3de klasse bedraagt f 400 en wordt ver
hoogd, na een diensttijd als kommies van : 

1 maand tot . . f 600 
2 jaren tot. 660 
6 no 

10 780 
16 840 

" De jaarlijksche bezoldiging van de kommie-
zen der 2de klasse bedraagt f 720 en wordt ver
hoogd, na een diensttijcl als kommies van : 

6 jaren tot. . . . . . . . . f 780 
10 ,, . . . . . . . . . 840 

6°. Artikel 84, lste lid, wordt gelezen : 
De jaarlijksche bezoldiging van de kommie

zen te water der 2de klasse bedraagt f 400 en 
wordt verhoogd, na een diensttijd als kommies 
te water van: 

1 maand tot. 
4 jaren tot. 
8 

. f 480 
570 
660 

t. II. Dit besluit treedt in werking op 
1Arill917. 

0 ze Minister van Financien is belast met de 
uitv eing van dit besluit, waarvan afschrift 
zal orden gez.onden aan de Algemeene Reken
ka er. 

's Gravenhage, den 3lsten Maa,rt 1917 . 
. WILHELMINA. 

De 1vlinister van Financien, TREUB • 

31 Maart 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastinge.n, invoerrechten en 
accijnzen. 
IJ WILHELMINA, ENZ. 

p de voordracht van Onzen Minister van 
Fin nien van 29 Maart 1917, n°. 104, afdeeling, 

oneel; 
Hebben goedgevonden en verstaan 

te bepalen: 
t. I. In Ons besluit van 30 Maart 1904, 

n°. 19, zooalsdit bij latere besluiten is gewijzigd, 
wo den de volgende wijzig'ingen gebracht : 

1 Artikel 18 wordt gelezen : 
e jaarlijksche bezoldiging der ontvangers 

de kantoren der 4de klasse bedraagt 
00 en wordt verhoogd, na een diensttijd als 

on vanger van : 
4 jaren tot. 
8 

. . f 1600 
1900 

e ja!Lrlijksche bezoldiging der ontvangei;s 
va de kantoren der 3de klasse bedraagt 
f 000 en wordt verhoogd, na een diensttijd 
als ontvanger van : 

12 jaren tot. 
16 
20 

. f 2300 
2600 
2900 

e jaarlijksche bezoldiging der ontvangers 
va de kantoren der 2de kl.asse bedraagt 
f 000 en wordt verhoogd, na een · diensttijd 
al ontvanger van: 

24 j aren tot. 
28 
32 

f 3300 
3600 
3900 

e bezoldiging der ontvangers van de kan
to en der lste klasse wordt voor elk kantoor 
do r Ons bepaald en bedraagt niet minder dan 
f 000 's jaars, na een diensttijd als ontvanger 

40 jaren niet minder dan f 4500 's jaars. 
. .Artikel 26bis wordt gelezen : 
e jaarlijksche bezoldiging van ontvangers, 

di van het beheer van hun kantoor ontheven 
met andere werkzaamheden belast zijn, 
raagt f 1400 en wordt verhoogd, na een 

di nsttijd als ontvanger van : 
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4 jaren tot. 
8 

12 
16 
20 
24 ,, 

. f 1600 
2000 
2300 
2600 
3000 
3300 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1917. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan de-Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1917. 

WILHELMINA. 

/~ De 1lilinister van Finanoien, TREUB. 

-18 1vlei 1917. BEsLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe bolastingen, i:µvoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 14 Mei 1917, n°. ll0, af!f. Per
soneel; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepafon: 

Art. 1. Tusschen het eerste en tweede lid 
van artikel 157 van Ons besluit van 30 Maart 
1904, n°. 19, zooals dit bij latere besluiten is 
gewijzigd wordt als nieuw tweede lid inge
voegd: 

De hierbedoelde kommiezen-verificateurs zul
len, voor zoover zij tot verificateur benoembaar 
zijn, bij de vervulling van vacatures gaan voor 
de kommiezen-verificateurs, bedoeld in artikel 
59b met minder diensttijd als zoodanig. 
_ In het laatste lid van genoemd artikel warden 

de woorden ,,Ten aanzien van de hierbedoeld~ 
kommiezen-verificateurs" vervangen door: Ten 
aanzien van hen. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking 1 Juli 
1917. 

Onze Minister voomoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1917. 

WILHELMINA. 

De 1Winister van Financien, TREUB. 

28 Juli 1917. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1907, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
van den waarborg en de belasting der gou
den en zilveren werken. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze~ Minister van 
Financien van 25 Juli 1917, no. 82, afdeeling 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : -

Art. I. In Ons besluit van 30 Maart 1907, 
n°. 31, zooals dit bij latere besluiten isgewijzigd, 
warden de volgende wijzigingen gebracht : 

1. Het eerste en tweede lid van artikel 10 
warden gelezen : 

De jaarlijksche bezoldiging der controleurs 
en essaieurs bedraagt f 1800 en wordt verhoogd 
na een diensttijd van : 

8 jaren tot. 
12 
20 

. f 2000 
2200 
2400 

De bezoldiging der controleurs en essaieurs 
verbonden aan een kantoor der eerste klasse 
wordt verder verhoogd, na een diensttijd van 

20 j aren tot. . f 2600 
24 ,, . . . . . . . . . 2800 
32 ,, . . . . . . . . . 3000 

2. Heteerstelid van artikel 13 wordtgelezen: 
De jaarlijksche bezoldiging der commiezen 

bedritagt f 1000 en wordt verhoogd, na een 
diensttijd van : 

2 j aren tot .. 
6 

. f 1200 
1400 

12 i600 
Art. II. Dit besluit wordt geacht in werking 

te zijn getreden op 1 April 1917. 
Onze Minister van Financien is belast met 

ne uitvoering van dit besluit, waa,rvan afschrift 
zal warden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1917. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

24 November 1917. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1907, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
van den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken en van het be
sluit van 30 M:i,art 1904, houdende nieuwe 
bepalingen omtrent de ambtenaren der 
directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 21 November 1917, n°. 79, af
deeling Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Art. I. In Ons besluit van 30 Maart_l907, 

46" 
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n°. 31, zooalsdit biJ latere besluiten is gewijzigd, · van toepassing ten aanzien · van het kantoor 
worden de volgende wijzigingen gebraqht: Amsterdam I. 

1. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel in- Art. II. 1. In sub 6 van Ons besluit van 
gevoegd, luidende: 13 December 1916, n°. 72, wordt in plaats van 

Art. 3bis. Aan het kantoor Amsterdam I, ,,plaatsing en belooning van klerken en hunne 
kunnen een of meer rijksklerken der directe be- benoembaarheid tot rijksklerk" gelezen : plaat
lastingen, _invoerrechten en accijnzen, zijn sing en belooning van klerken, andere dan rijks
geplaatst. De Minister bepaalt het getal dier klerken, hunI1e benoeill.baarheid tot rijksklerk 
klerken, die tot de lste of 2de klasse kunnen en den diensttijd als zoodanig. 
behooren. 2. In het eerste lid van sub 5 van Ons be-

Het in het 2de Hd van artikel 42 van Ons 'sluit van 4 Januari 1913, n°. 32, zooals dat luidt 
be'sluit van 30 J\faart 1904, no. 19, zooals dit bij volgens artikel II, sub 2, van Ons besluit van 
latere besluiten is gewijzigd, bedoelde onderzoek 13 December 1916, n°. 73, wordt in plaats 
om voor eene betrekking van rijksklerk der 2de van ,,plaatsing en belooning van klerken, an
klasse in aanmerking te kunnen komen, wordt, dere dan rijksklerken en hunne benoembaarheid 

. behoudens het bepaalde in het 3de lid van dat tot rijksklerk" gelezen: plaatsing en belooning 
artikel, voor de in het vorig lid bedoelde rijks- van klerken, andere dan rijksklerken, hunne 
k:lerken geregeld naar hun w·erkkring aan het benoembaarheid' tot rijksklerk en den dienst-
daarbedoeJde kantoor. tijd als zoodanig: 

2. Het Jaatste lid van artikel 16 vervalt. Art. III. Artikel I treedt in werking met 
3. Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 1 Januari 1918. 

ingevoegd, luidende: Onze Minister van Financien is belast met 
Art. 16bis. De in Ons besluit van 30 Maart de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

'190~, n°. 19, zooals dit bij latere besluiten is zal worden gezonden aan de Algemeene Reken-
gewijzigd,' opgenomen ··bepalingen betreffende kame:r:. · 
plaatsing en belooning van klerken, andere dan 's Gravenhage, den 24sten November 1917. 
rijksklerken, hunne benoembaarheid tot rijks- WILHELMINA. 
klerk der directe belastingen, invoerrechten en De jjfinister van Financien'. TREUB. 

accijnzen en den diensttijd als zoodanig, zijn ook 
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De jaargang is chronologisch behalve : 
Arrest van den H. R. van 2 Maart 1917 bladz. 719; 
Koninklijk besluit van 19 

" " " 
724; 

" " " 
21 

" " " 
724; 

" " " 
31 

" " " 
725, 725, 726; 

r- 18 Mei 727; " " " " " 
" ;, 28 Juli 

" " 
727; · 

" " " 
24 Nov, 

" " 
727; 

welke stukken voorkomen op de hierboven genoemde bladzijden. 

Aanbesteding. Missive van den Minister van 
Waterstaat aan de Gedeputeerde Staten der 
provincien betreffende kennisgeving van aan
bestedingen en het uitvoeren van belangrij,ke 
openbare werken in eigen beheer. 16 Nov. 

Academie. (Kon. Militaire) Zie: JJ1ilitair 
Onderwijs. 

Algemeene bepalingen. Wet tot voorkoming 
van inbreuk op de volkenrechtelijke verplich
tingen van den Staat in zaken van burgerlijke 
rechtsvordering. S. 303. 26 April. 

Arbeid van jeugdige personen. Beschikking 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel ter uitvoering van art. 13, dertien
de lid der Arbeidswet 1911, betreffende ar
beidsregisters. 29 Jan. 

Armwezen. Besluit houdende beslissing dat 
het vervallen door meerderjarigheid van zijne 
wettelijke woonplaats nadat een armlastige 
krankzinnige in een gesticht was opgenomen, 
zonder invloed blijft op de verplichting tot 
het betalen van de kosten zijner verdere ver
pleging. 3 Jan. 

- :Missive van den Minister van Waterstaat 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
betreffende art. 23 lid 3. 17 Maart, 

- Besiu'it tot nadere wijziging van het K. B.. 
van 18 Juli 1912, S. 264, tot uitvoering van 
de artt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armen
wet. S. 424. 23 Mei., 

- Besluit b.oudende toepassing van art. 40 
der Armenwet 23 Nov. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko- · 
ningin in de provincien, betreffende liefdadige 
ondernemingen. 5 Dec. 

Attestatien de Vita. Missive van den Minister 
van Financien . aan de commissarissE,n der 

. Koningin in de provincien betreffende af
gifte van attestatien de vita wegens pen
sioenen: 15 Dec. 

Auteursrecht. Zie : Industrieele en intellectu-
eele eigendom. 

Automobielen. Zie : 111 otorrijtuigen enz. 
Azijn. Zie Bieren en Azijnen. 
Bank. (Nederlandsche) Besluit houdende op

zegging van het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi, S. 216. 14 Febr. 

li'edrijven. Besluit tot wijziging van liet voor-
schrift voor· het Staatsbedrijf der Artillerie-

. Inrichting. S. 485. 12 Juli. 
li'egraafplaatsen. Missive _ van den Minister 

van Binnenlandsche Za)mn aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, be
treffende begrafenis - van lijken van aango
spoelde militairon. 8 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Het 
Hof beslisto feitelijk, dus in cassatie onaan
tastbaar, dat de inhoud der. onderhavige 
akte,'waarbij aan den auteur van verweerder 
een grafruimte tot uitsluitend gebruik is 
afgestaan, bewijst, dat de gemeente daarbij 
een burgerlijk recht heeft willen verleenen, 
terwijl het Hof uit de bepalfugen der akte 
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met juistheid afleidde dat deze zich kwalijk 
laten vereenigen met de stelling dat hier een 
publiekrechtelijke vergunning zou zijn ver
leend. - Noch het Decret Imperial sur les 
sepultures, noch art. 230 Gemeentewet -
welk art. ook op algemeene begraafplaatsen 
betrekldng heeft - stond aan het verleenen 
van voormeld burgerlijk rechti in den weg. 
- De aard van algemeene begraafplaats aan 
een bepaald terrein toegekend gaat.nog niet 
teloor al zijn daarop grafruimten aanwezig, 
die niet slech ts tijdelijk, doch voor goed ten 
dienste zijn van bepaalde personen. - De 
grief dat de afstand der grafruimte is ge
daan door B. en W. en niet door den Raad, 
is in vorige instanties niet opgeworpen en 
kan niet voor het eerst in cassatie worden 
onderzocht. - Het Hof besliste feitelij.k dat 
de in de akte voorkomende verwijzingen naar 
voorschriften omtrent het begraven en de des
wege verschuldigde heffingen slechts betrek
king konden hebben op toenmaals geldende 
voorschrifte1r. Latere voorschriften komen 
dus als bestanddeel der overeen.komst niet 
in aanmerklng. - Wel is het mogelijk dat 
latere vporschriften als uitvloeisel van het 
door het Gemeentebestuur uitgeoefond gezag 
en toezicht, tegen den rechthebbende op een 
grafruimte worden ingeroepen, maar zulke 
voorschriften kunnen dan nooit verder reiken 
als dienstig is vcior de bestemming der be
graafplaats tot den openbaren dienst als 
openbare begraafplaats. Dit kan van de 
bepaling waarop de gemeente zich i.e. beroept 
geenszins worden gezegd. - Eene gemeente
verordening mag wel in het algemeen een 
beperking inhouden van het gebruik van 
eenig burgerlijk recht, maar deze beperking 
mag niet zoo ver gaan, dat zij verlies van het 
gebruik ten gevolge heeft, wat bij toepassing 
van de bewuste bepaling (nl. dat het recht 
zou verloren zijn, indien niet binnen zekeren 
tijd overschrijving op naam van den nieuwen 
verkrijger zou zijn gevraagd), het geval zou 
zijn. (bladz. 719.) 2 Maart. 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1917 : 

II. S. 287. 
III. 302. 
IV. 289. 
V. 290. 
VI. 300. 
VIIB. 315. 
VIII. 309. 
IX. 320. 

14 April. 
25 April. 
14 April. 
14 April. 
25 April. 
28 April. 
26 April. 
28 April. 

X. s. 311. 27 April.. 
XI. 423. 23 ·Mei. 
XII. 288. 14 April. 

- Als voren voor 1918: 
I. 7ll. 15 Dec. 
VIIA. 712. 15 Dec. 
XII. 713. 15' Dec. 

-, Wetten tot verhoogi'.ng en wijziging'van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1915 : 

I. 
V. 
VI. 
VIIB. 
IX. 
X. 
XI. 

- Als voren voor 1916: 
I. 
II. 
IV. 
V. 
VIIB. 
VIII. 
X. 

- Als voren voor 1917: 
II. 

III. 
IV. 

VI. 

VIIB 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

s. 439.' 23 Mei. 
666. 1 Dec. 
301. 25 April. 
673. 1 Dec. 
264. 26 Maart. 
259. 26 Maart; 
260. 26 Maart. 

440. 23 Mei. 
509. 4 Aug. 
553. 6 Aug. 
667. 1 Dec. 
508. 4 Aug. 
239. 21 Maart. 
258. 26 Maart. 
682. 1 Dec. 

322. 30 April. 
511. 4 ·Aug. 
326. 30 April. 
338. 30 April. 
435. 23 Mei. 
707. 15 Dec. 
332. 30 April. 
554. 6 Aug. 
333. 30 April. 
410. 23.Mei 
323. 30 April. 
619. 15 Dec. 
336. 30 April. 
407. 23 Mei. 
329. 30 April. 
705. 15 Dec. 
312. 27 April. 
334. 30 April. 
429. 23 l'\Iei. 
577. 1 Sept. 
683; 1 Dec. 
335. 30 April. 
506. 4 Aug. 

- Wet tot verlenging van de termijnen voor 
de afsluiting der Staatsbegrooting over 1916 
en de inzending der rekeningen. S. 674. 1 Dec. 

- Besluit tot vaststelling V'itn het tijdstip van 
afsluiti1ng der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1915. S. 588. 17 Sept. 
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- W etten tot : 
A!);nvulling yan de Wet tot aanWIJZlllg der 
· middelen _ter goedmaking van de uitgaven, 

·begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1917. S. 441. 23 MeL 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
va.n de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting . voor het dienstjaar 1918. 

S. 714. 15 Dec. 
Herziening en versterking van de heffing 

van opcenten ten behoeve van het Leening
fonds 1914. S. 192. 20 Jan. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds ·1914 
voor het dienstjaar 1917. S. 317. 28 April. 

Y,aststelling van de begrooting ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel, 
dienst 1917. S. 308. 26 April. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het ,,Fonds ter ver
betering van de Kustverdedigfog", dienst 
1917. S. 307. 26 April. 

Vaststelling van de begrooting vaninkomsten 
en uitgaven van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlaridsche Zaken 
voor het dienstjaar 1917. S. 249. 24 Maart. 

Verhooging van de begrooting ·van inkomsten 
en uitgaven van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlandsche Zakeri 
voor het dienstjaar 1917. S. 668. 1 Dec. 

Vaststelling va.n de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1917. S. 250. 24 Maart. 

Nadere verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1916. S. 240. 21 Maart. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1917. S. 266. 26 Maart. 

Wijziging en verhooglng van de begrooting 
' van inkomsten en uitgaven van het Staats

bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1917. S. 337. 30 April. 

Verhooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingein voor het dienstjaar 
1917. S. 629. 9 Nov. 

Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1917. S. 251. 26 Maart; 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1916. S. 318. 28 April. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar l 917~ 

S. 324. 30 April. 
Verhooging en aanvulli:ng van de begrooting 

va,n inkomsten en uitgaven van het Staats
visschershavenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1916. S. 328. 30 April. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1917. S. 263. 26 Maart. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitga ven van het Staatsvisschersha ven- · 
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1917. S. 331. 30 April. 

Wijziging en verhooging van de begrooti!ng 
van uitgaven van het fonds voor de uit
voerilng van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1916. S. 510. 4 Aug. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907, S. 222, voor het di!)nstjaar 
1917. S. 252. · 26 Maart. 

Wijziging van de wet van 4 Maart 1916, 
S. 107, houdende regeling van de inkom
sten en uitgaven van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1916 en nadere regeling van de aan 's Rijks 
Middelen uit te keeren rente. 

S. 306. 26 April. 
Aanw'ijzing van overschotten op de begrooting 

van uitgaven van de Posterijen, de· Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 1916, 
welke worden toegevoegd aan de begroo
ting va,n uitgavenvoor het dienstjaar 1917. 

S.-466A. 13 Juni. 
Regeling van de inkomsten en uitgaven van 

de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
voor het dienstjaar 1917. S. 321. 28 April. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 1917. 

S. 330. 30 April. 
Verliooging van de begrooting van uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds ·voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 

· 1916. S. 255. 26 Maart. 
Wijziging· van '-ae begrooting van uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1917. S. 325. 30 April. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 
het Weduwen- en Weezenfonds voor bur
gerlijke ambtenaren voor het jaar 1918. 

S. 715. _ J5 Dec. 
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Regeling vallide O'ntvangsten en uitgaven van 
- ·het Weduwen- en Weezenfonds voor mili

tairen en gepensionneerde militairen der 
laridmacht voor het dienstjaar 1918. 

S. 717. 15 Dec. 
Regaling van de ontvangsten en uitgaven vin 

·het W~duwen- en Weeze_nfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen der 
zeemacht voor het dienstjaar 1918. 

S. 718. 15 Dec. 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van het Pensioenfond~ voor de gemeente
ambtenaren voor het ·dienstjaar 1916. 

S. 256. 26 Maart. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 

het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren voor het jaar 1918. 

S; 716. 15 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van N eder

landsch-Indie voor het dienstjaar 1917. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 414. 23 Mei. 
Vaststelling van de begrooting van Neder

landsch-Indie voor het dienstjaar 1917. 
(Hoofdstuk II. Uitga ven rn N ederlandsch 
Indie.)' S. 415. 23 Mei 

Aanwijzing van de middelen tot goedmakrng 
· van·de uitgaven, begrepen in de begrooting 

van Nederla·ndsch-Indie voor ·het dienst
jaar 1917. (Hoofclstuk I. .l\'.!lddelen in 
Nederland.). S. 416. 23 Mei. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandschcindie voor het dienst
jaar 1917. (Hoofdstuk II. Middelen in 
Nederlanclsch-Indie.) S. 417. 23 :Mei. 

-Wijzing van de wetten, houdende aanwijzing 
van de in 1917 in Nederland ® Neder
landsch-Indie te ontvangen middelen. 

S. 419. 23 Mei. 
Wijziging en verhooging van het eerste hoofd

stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1917. S. 420. 23 Mei. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Oura9ao 'S"oor het dienstjaar 
1917. S. 422.- 23 Mei. 

Verhoogfug 'S"an de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cura9ao voor het dienstjaar 
1917. S. 504. 4 Aug. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting 'S"an Suriname voor het dienst
jaar 1917. S. 421. 23 Mei. 

Belastingen. (Rijks directe) Besluit tot wij
ziging van het besluit van 30 l\Iaart 1904, 
houdende nieuwe bepalingen omtrent de 

ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen. (bladz. 724) -19 Maart. 

( 724) 21 l\faart. 
( ,, 725) 31 Maart. 
( ,, 725) 31 l\faart. 
( · ,, 726) 31 l\faart. 

13 Mei. 
15 Mei. 

(bladz. 727) 18 Mei. 
( ,, 727) 28 Juli, 

15 Sept. 
(bladz. 727) 24 Nov. 

6 Dec. 
- Zie ook: Inkomstenbelasting. 

Oorlogswinstbelasting. 
Personeele belasting. 
Raden van Beroep. 
Vermogensbelasting. 

Beroepswet. Wet tot wijziging van de Be-
roepswet. S. 358. 1 Mei. 

In werking getreden. 466. 13 Juni. 
- Besluit tot vaststeliing van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artt. 2, 12 en 78 van de Beroepswet en art. 349 
van de Invaliditeitswet S. 460. 11 Juni. 

- .Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 26 Jan. 1903, S. 38, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artt. 41 en·76 der Beroeps
wet. S. 461. 11 Juni. 

-"-- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
12 December 1902, S. 218, tot vaststelling 
van eenen algemee'.nen maatregel van.bestuur 
als bedoeld in art. 40 van de Beroepswet. 

S. 462. 11 Juni 
- Besluit tot wijzigihg van het K. B. van 

26 Febr;,,ari 1903, .S. 80, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij de artt. 39, 57 en US der Beroeps
wet en tot regeling der vergoeding voor reis
e'n verblijfkosten van leden-commissarissen 
en van ambtenaren, die zich krachtens die 
wet voor· plaatselijk onderzoek naar elders 
moeten begeven, gelijk dit besluit laatstelijk 
gewijzigcl is bij IC B. van 29 Sept. 1908 
(Stbl. n°. 306). S. 463. 11 Juni. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de 
jaarwedden van de leden en den griffier van 
en de substituut-griffiers bij den centralen 
raad van beroep en van de voorzitters en 
griffiers van de raden van beroep. 

S. 464. 13 Juni. 
- Besluit tot toekenning van toelagen aan kler

ken en bedienden van ontbonden raden van 
beroep wegens verlies van bijverdiensten. 

S. 465. 13 Juni. 



733 .ALPHABETISOH REGISTER VOOR 1917. B, C 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in art. 25 
der Beroeps,;et. S. 473. 23 Juni. 

- -Besluit. houdende wijziging van het K. B. 
van 26 Februari 1903, S.- 80, tot vaststelling 

- ·van een algemeenen :rhaatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 39, 57 en ll8 der 

• Beroepswet en tot regaling der vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten van leden-com
missarisseli en va'n- ambtenaren, die zich 
krachtens die wet voor plaatselijk onderzoek 
naar elders moeten begeven, -zooals. dat bij 

- de IC B. van 1 Maart 1904, S. 54, van 20 Juli 
1904, S. 195, van 29 Sept. 1908, S. 306 en 
van ll Juni 1917, S. 463, is gewijzigd .. 

S. 579.. 1 Sept. 
-Bevolkingsregister-. · Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Oommissa
rissen der Koningin betreffende inschrijving 

, vai:t Inlanders en Ohineezen in bevolkings-
registers. 2 Maart-. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 27 Juli 1887, S. 142, tot regaling 
der inschrijving in registers van personen, 
samenwonend in gebouwen, gestichten of 
schepen, staande- onder bestuur of toezicht 
van Rijkswege. - S. 486. 12 Juli. 

Bieren en azijnen. ·. Wet tot· verhooging. van 
den accij ns op bier en herziening der wettelijke 

- bepalingen omtrent dien accijns. 
S. 190.. 20 Jan. 

-- Wet houdende. verhooging van het invoer
recht op bier en afschaffing van dat op. azijn. 

S. 191. 20 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van den dag waarop 

de wet van 20 Januari 1917, S. 190, tot v'er
hooging van den accijns op bier en herziening 
der wettelijke bepalingen omtrent dien ac
cijns in werking treedt. . S. 203. 3 Febr-. 

- Besluit houdende Voorschriften ter bepaling 
van de hoeveelheid en de dichtheid. van wort, 
alsook .van het aantal hectolitergraden van 
bier, dat overeenkomstig art.· 28 der Bierwet 
1916 .is uitgevoerd. S. 208. 6 Febr. 

Boschwezen. . Wet houdende bepalingen be
treffende het. behoud en de onteigening van 
bosschen en andere houtopstanden. 

S. 575 .. 30 . .Aug. 
- Missive van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid· en Handel aan de· burgemeesters 
der gemeenten, betreffende uitvoering N ood
Boschwet. 6 Sept. 

Bruggen. .Wet tot bouw van een brug voor 
gewoon verkeer over· den Gelderschen IJssel 
nabij het Katerveer. · S. 704. 15 Dec, 

Burgeriijke Rechtsvordering. Wet. tot voor-

· koming van inbreuk op de volkenrechtelij-ke 
verplichtingen van den Staat in zaken van 
burgerlijky rechtsvordering. S. 303. 26 .April. 

Burgerlijke Stand. Missive . van den Minister 
van Justitie aan de griffiers. bij de arrondisse
ments-rechtbanken betreffende nazoeking in 
registers· burgerlijken stand in verband met 
de Zegelwet. 17 .Aug. 

- Missive van de Ministers van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende huwelijks

' bevoegdheid van Belgen. 12/14 Sept. 
- j\fissive van den Minister van -Binn_enland

sche Zak en aan de Commissarissen' der . Ko
ningin in de provincien, betreffende papier 
voor de registers van den Burgerlijken Stand. 

1 Oct. 
Buskruit. Besluit' .tot nadere wijziging van 

het K. B. van 15 October 1885, S. 187, hou
dende vaststelling van voorschriften omtrent 
het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, verkoop 
en opslag van huskruit en andere ontplofbare 

· stoffen. S. 587. 15 Sept. 
- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad · van 

den tekst van het K. B. van 15 October 1885, 
S. 187, zooals dit is gewijzigd bij de K. B. van 

· 10 October 1894, S. 162, van 26 September 
1896, S. 159, van 15 Juni 1900, S. 107, van 

. 6 Mei 1905, S. 136, van 7 Maart 1907·, S. 69, 
van 27 Juni 1912, S. 194 en van 15 September 
1917 (Stbl. .n°. 587.) S. 686. 6 .. Dec. 

Consenten. Besluit tot wijziging en aanvul
ling van het K. B. van 10 Juli 1916, S. 274, 
houdende bepalingen betreffende heffing van 
vergoeding Van kosten voor afgifte van con
senten voor uitvoer. S. 237. 17 Maart. 

492. 19 Juli. 
- Besluit houdende . bepalingen ten aanzien 

van het goederenverkeer met het buitenland. 
S. 726. 22 Dec. 

Consulaten. Besluit houdende wijziging van 
het IC B. va:n 22 Januari 1915, S. 22, ter uit
voering van de artt. 1, 6a en lla der Consu
laire Wet. S. 267, 268. 28 Maart. 

- Wet houdende wijziging van wetten-in ver
band met de inwerkingtreding van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht voor.Nederlandsch
Indie (Indisch Staatsblad 1915 n°. 732). 

'S. 702. 15 Dec. 
Inwerkingtreden. .723: 19 Dec. 

. Cura ,;iao. Besluit tot· ·vaststelling · van rege
lingen omtrent toekenning van verloven en 
wachtgelden aan- on omtrent terugbetaling 
van genoten uitkeeringen enz. door ter ver
vulling van burgerlijke ambten naar Neder
landsch West-Indie gezonden personen. 

8. 480. 28 Juni. 
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- Wet houdende kwijtschelding van de helft 
eener uitstaande vordering ·van de kolonie 
Curac;ao. S. ~05. 4 Aug. 

- Wet houdende bepalingen betreffande de 
beteekening en_ tenuitvoerlegging in de kolo
nien, van in N ederland uitgevaardigde d wang
bevelen en in Nederland alsmede in Neder
landsch-Indie, Suriname en Cura9ao onder
ling, van in de kolonien uitgev'aardigde 
dwangbevelen. S. 507. 4 Aug. 

- Besluit houdende bepali'ng van het tijdstip, 
waarop de ,,Koloniale invorderingswet _1917'~ 
in Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname 
en Cura9ao in werking zal treden. 

S. 589. 18 Sept. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Diersoorten. Zie : Lanrlboiiw. 
Distributie. Zie : Volksvoeding. \ 
Domeinen. Wet houdende goedkeuring van 

den onderhandschen verkoop aan de Coope
ratieve W oningbouwvereenigi'ng ,,Eigen 
Haard" gevestigd te Delfzijl, van eene opper
vlakte voormaligen vestinggrond aldaar. 

S. 631. 9 Nov. 
- \,Vet houdende goed·keuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Gouda 
van het perceel weiland tusschen den Goajan
verwelledijk aldaar en de spoorbaan naar 
Schoonhoven, kadastraal Gouda, Sectie A, 
n°. 4960. · S. 632. 9 Nov.' 

Drankwet. Zie : Sterke Drank. 
Drinkwaterleidingen. Wet houdende toezeg

ging van rentelooze voorschotten (subsidies) 
aan de Naamlooze Vennoo'scbap: Water
leiding J\faatschappij ,,Tholen", gevestigd te 
Tholen, ten behoeve van de watervoorziening 
der in die Vennootschap opgenomen gemeen
ten . S. 248. 24 Maart. 

Electriciteit. Zie : Provinciaal ]Jestiiiir. 
Export centrale. Wet houdende bijzondere 

maatregelen ten aanzien van het goederen
verkeer met het buitenland. S. 576. 1 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen ten aanzien 
van het goederenverkeer met het buitenland. 

S. 726. 22 Dec. 
Fabrieken enz. Arrest van den Hoogen Raad. 

- Het is de bedoeling van den wetgever de 
ruim gestelde uitzonderingsbepalfng van art. 2 
Ia der Hinderwet uit te strekken tot alle 
krachtwerktuigen, welke vervoerbaar zijn en 
als zoodanig gebruikt worden. - Terecht 
heeft de Rechtbank in het melding maken in 
deze bepaling van ,,vervoerbare stoomwerk
tuigen" geen beletsel gezien daaronder ook 
te 'begrijpen andere ,·ervoerbare krachtwerk
tuigen dan stoomtoestellen. 29 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - N oc h in 
arL. 2 VII der HinderweL, noch 

0

eld_er~ fu
0

_die 
wet wordt de eisch gesteld, dat een bewaar
plaats ,an lompen bepaaldelijk daa~voor moet 
zijn ingericht; de bestemming en het gebruik 
als zoodanig is voor de toepassing dier wet 
voldoende. - Uit de in het onderwe,pelijke 
geva;l vaststaande feiten kon de Rechtb'ank 
besluiten, dat het in de dagvaarding vermelde 
vaartuig was een inricbting tot_ bewaring 
van lompen, als in genoemd artikel bedoeld. 
- In het onderhavige geval belette niets den 
beklaagde bij het aanvragen eener vergunoing 
al de formaliteiten te vervullen, voorgeschre
ven in art. 5 der Hinderwet. - De beslissing _ 
der Rechtbank, dat het vaartuig moet 
worden beschouwd als een bewaarplaats in 
den zin der Hinderwet, is behoorlijk met 
redenen omkleed. 

5 Fehr. 
- B.esluit houdende beslissing dat de aan

plakking op het terrein voor de inrichting be
stemd, bedoeld in art. 6, tweede lid_ der 
Hinderwet, een deel uitmaakt van de open. 
bare kennisgeving, bedoeld in art. 7, eerste 
lid d ier wet ; een beslissing van het gemeente
bestuur op een vergunningsaanvrage dus 
onwettig is, wailneer de gelegenheid tot het 
inbrengen van bezwaren, daar bedoeld, is ge
geven binnen veertien dagen na die aan
plakking. 17 J\faart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Niet-ont
vankelijkverklaring der vordering voorzoover 
daze steunt op strijd met de bepalingen der 
Hinderwet, nu de administratieve autoriteit 
beslist, dat de aanvrager (gedaagde) geen 
vergunning· volgens de Hinderwet noodig 
had. 23 M;aart. 

- Besluit houdende beslissing clat, waar in 
art. 6 der Hinderwet sprake is van perceelen 
grenzende a,an het perceel waar de inrichting 
zal worden opgericht, daaronder niet alleen 
zijn begrepen de kadastrale perceelen die 
grenzen aan het perceel der inrichting, maar · 
alle aangrenzende perceelen 'en dus ook de 
perceelen, die gelegen zijn op hetzelfde 
kadastrale perceel als ·het perceel der inrich
ting en die aan laatstgenoemd perceelgrenzen. 

28 Apr,il. 
- Besluit tot schorsing van het hesluit van 

den Raad der gemeente Blaricum, strekkende 
tot vaststelling van eene verordening, als 
bedoeld in art. 4, sub 2, der Hinderwet. 

S. 397. 15 Mei. 
- K. B. Voor eene luchtgasinstallatie is eene 

vergunning naar de Hinderwet vereischt, 
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'. iis· v~llende deze iurichting onder art. 2 IV 
, der wet. . 15 Mei. 

- B.esluit houdende beslissing, dat het voor
schrift van art. 15, al. 2 der Hinderwet mede
brengt, dat de kennisgeving van het beroep 

0

bij exploot aan den verzoeker, in elk geval 
moet geschieden binnen den termijn voor het 
beroep gegund.. 8 Juni. 

- Besluit houdende beschikkiug op het be
roep, ingesteld door S. Gans te Utrecht, tegen 
een besluit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, waarbij hem vergunning is ge
weigerd tot het oprichten van .eene inrichting 

· tot het bewaren van afval en tot het sorteeren 
van lompen in het perceel aan den Vleuten
schenweg- n0. 173 te Utrecht. 'S. 560. 7 Aug. 

- Mededeeliugen van den Centralen Gezond
heidsraad betreffende bewaarplaatsen van 
lompen, beenderen enz., opgenomen iti een 
schrijven van den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin, antler n°. 11682, 
afd. V. A. 12 Sept. 

Fabrieks- en Handelsmerken. Zie : lndustri
eele en intellectueele eigendom. 

Fondsen. Zie : Begrootingen en Rekeningen. 
Gedistilleerd. Besluit houdende aanvulling der 

bepalingen omtrent vrijdom van den accijns 
op het gedistilleerd. S. 562. 9 Aug. 

- Besluit houdende vermindering van den 
accijns van gedistilleerd uitgeslagen door 
branders, distillateurs en handelaars. 

· S. 695. 15 Dec. 
Geldleening. Zie: lndie. (Nederl.) 
- Zie ook: Schuld. (Nat.) 
Geme~ntebesturen. Besluit tot schorsing van 

het besluit van den gemeenteraad van Haar
lem, betreffende het sloopen van de gemeen
telijke gebouwtjes·ten noorden van de Groote 
Houtbrug te Haarlem. S. 197. 30 Jan. 

- Besluit houdende beslissing dat een voor
zichtig finantieel beleid medebrengt de kosten 

· tot bestrijding van de ten laste der gemeente 
komende uitga Ven ten gevolge van de uit
voering der Distributiewet 1916 niet te vinden 
door het aangaan eener geldleening, nu de 
finantieele toestand alsnog toelaat die kosten 
door gewone middelen te dekken. 8 Maart. 

- Besluit tot vernietigiug van het besluit van 
den gemeenteraad van Haarlem, betreffende 
hilt sloopen van de gemeentelijke gebouwtjes 
ten ·Noorden van de Groote Houtbrug te 
Haarlem en tot wijziging van den straataanleg 
bij die brug. S. 295. 19 April. 

- Besluit tot schorsing van de besluiten van 
den Raad der gemeente Hoeven, strekkende 

tot ontslag en benoeming van den beheerder 
van het distributiebedrijf. S. 425. 23 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat : een raads
besluit tot aankoop van grand in eene andere 
gemeente gelegen, voor goedkeuring vatbaar 
is, wanneer het belang der koopende gemeente 

· daarmede gediend wordt, dit belang als ge
oorloofd is aan te merken en het geldelijk 
offer niet bovenmatig is; eene te verwachten 
vereeniging der beide gemeenten hierbij bui
ten beschouwing moet blijven. 9 Juni. 

- Besluit houdende beslissiug dat verkoop 
en daarmede gepaard gaande opruiming van 
boomen op groote schaal waardoor een ge
meente in sterke mate van haar natuurschoon 
zou warden beroofd, niet voor goedkeuring 
vatbaar is. 18 Juni. 

- Besluit tot schorsing van de besluiten van 
den Raad der gemeente Leimuiden, strek
kende tot toekenning van ongevraagd eervol 
ontslag als directeur van het levensmiddelen
bedrijf aan C. J. van As en tot benoeming in 
gemelde betrekking van H. G. J. van de 
Weijer, beide met ingang va.n 1 November 
1917. -S. 605. 20 Ocp. 

- Besluit tcit schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Leimuiden, strekken
de tot sluiting en liquidatie van de gemeente
lijke mineraalolie-gasfabriek en eervol ontslag 
van den baas-fitter. S. 608. 23 Oct. 

- Besluit houdende beslissing dat hij wiens 
faillissement is geeindigd, als lid van den ge
meenteraad moet warden toegelaten, ook al 
is zijn naam blijven staan op de lijst, bedoeld 
in art. 22 der Kieswet. 7 Nov. 

- Besluit houdende beslissing dat eeu genees
heer, door het gemeentebestuur niet alleen 
belast met de armenpraktijk doch tevens met 
hat kosteloos verrichten van de vaccinatien · 
en de doodschouw, is op grand ·van art. 23 
litt. f Gemeentewet uitgesloten van het lid
maatschap van den Raad. 15 Nov. 

- Besluit tot schorsing van het besluit der ge
meente Almelo, strekkende om een agent 
van politie 2de klasse te beschouwen als 

· agent van politie lste klasse en hem de be
zoldiging overeenkomstig· dien rang te doen 
toekennen. S. 649. 19 Nov. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gomeente Delft, strekkende tot 
benoeming van eene commissie van onderzoek 
in zake het politiecorps aldaar. 

S. 658. 26 Nov. , 
--' Besluit houdende beslissing dat -vakscholen 

voor het ambachtsonderwijs gerekend mooten 
warden te behooren tot de scholen voor mid-
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delbaar onderwijs, en daar het handteekenen 
' behoort tot de vakken genoemd in de Wet 
tot regeling van het middelbaar onderwijs, 
hij die.aan zoodanige school in dat vak oncler
wijs geeft, onderwijzer is voor het middelbaar 
onderwijs, en dus op grand van art. ·23 litt. i 
der Gemeentewet, uitgesloten is van het lid
maatschap van den Raad. 1 Dec. 

- Besluit houdende beslissing dat een raads
besluit, waarbij aan den verslaggever van 
's Raads Openbare Handelingen wordt toe
gekend een wachtgeld ,an f 90 's jaars tot 
hij den 65-jarigen leeftijd zal hebben bereikt, 
uit overweging dat het ambt van verslag
gever geen reden -van bestaan meer heeft, 
geen andere uitlegging toelaat dan dat het 

. ambt van verslaggever wordt opgeheven, 
zoodat van dat oogenblik af tegen de toelating 
van den betrokken persoon als lid van den 
Raad aan art .. 23 litt. / der Gemeentewet geen 
grond kan worden ontleend. J 8 Dec. 

- Besluit, houdende beslissing dat door het 
aangaan eener geldleening waarvan in de 
eerstvolgende tien jaren niets zal worden af
gelost, de toekomst t\ln behoeve van het 
heden zwaarder wordt belast dan een vonr-. 
zichtig financieel gemeentelijk beleid gedoogt. 

· 18 Dec. 
- Zie ook : Begraafplaatsen. 
Gemeentegrenzen. . Wet tot vereeniging van 

de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en 
Oudshoorn. S. 628. 9 Nov. 

Gemeenteverordeningen. .Arrest van den Hoo
gen Raad. Het bewezen verklaarde feit, 
hoewel niet vermeldende beklaagde's schuld 
aan het gebeurde, is door de Rechtbank te-. 
recht toch strafbaar geacht, daar immers 
de toegepaste artikelen der Haagsche ver
ordening, het .verkoopen van drinkwaren·van 
ondeugdelijke samenstelling verbiedende,.niet 
uitdrukkelijk als een element van het straf
bare feit ,,schuld" noemen. - Het tweede 

. middel mist feitelijken grondslag. 3 Jan .. 
- Arrest van den H. R. - De onderhavige 

verordening, houdende verbod langs de straat 
boomen te.snoeien anders dan met ver]of van 
B. en W. enz., valt binnen de naar art. 135 

· der Gemeentewet den Raad toekomende be
voegtlheid. - De omstandigheid, tlat de 
boomen en de grontl, waarop zij staan, in 
eigendom toebehooren ,i,an. den. beklaagtle, 
kan tlaarin geen verantlering brengen, :ver
mits de ontlerhavige bepaling enlrnl beperking 
van de uitoefening van het recht van eigen--
dom medebrengt. 25 Juni. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tnt 

naclere wijziging van het K. B.· van 26 Maart 
1895, S. 37, tot aanwijzing van eenige getuig
schriften en diploma's als bedoeld in de artt. 3 
en 9 cler wet van 25 December _1878, S. 222, 
houtl~ntle regeling der voorwiartleD tot ver
krijging .der bevoegdheid van arts, tan<j.arts, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbe-

. diende, aangevultl bij do wetten van.28 Juni 
1881, S. 103 en van 26 October 1889, S. 137. 
en gewijzigd bij de wetten van 12 :Pecember 
1892, S. 261, van 21 Juni 1901, S. 157, van 
27 April 1904, S. 81, van 16 Juli 1907, S, 212 
en van 28 April 1913 (Stbl. n°. 166). 

S. 246. 22 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het K. B, van 

11 i\:[aart 1914, S. 148, betreffende :r;egeling 
van het examen als apothekers-adsistent . 

S. 247. 22 Maart. 
,- Arrest van den Hoogen Raad. Het uitoe

fenen van het beroep va,n geneeskundige ,,als 
bedrijf" is terecht dobr · den E:antonrechter 
aangenomen op grond :van het door beklaagde 
erkende feit, clat zij voor het verstrekken der 

· geneesmiddelen met daarbij gevoegden r~atl 
geld in betaling had aangenomen. ~ I. c. is 
telastegelegd en bewezen verklaard, niet 
alleen clat geneesmiddelen zijn verstrekt, 
docl;l tevens dat aan de personen,_die_beklaag
tle's hulp kwamen inroepen, is aangeraden, 
hoe. zij die geneesmiddelen ter bestrijding der. 
opgegeven kwalen hatlden aan te wenden, 
waardoor geneeskundige raatl of bijstand_ is 
verleentl, derhalve de geneeskunde is uitge
oefend in den zin van art. 1 cler wet van 
1 Juni 1865 (Stbl. n°. 60). 15 Oct .. 

~ Zie ook: Ziekten. (Besmettelijke) 
Girodienst. Zie : Posterij. 
Grensscheiding. Zie : Gemeentegrenzen. 
Grondwet. . Wet tot het in overweging nemen 
. van een voorstel van verandering in het Hele, 

IIIde en IV de hoofclst~k der Grondwet. 
S. 398. 18 Mei. 

Wet tot het in overweging nemen van een 
voorstel van verandering in de Additionnele 
.A.rtikelen der Grondwet. S. 399. _18 Mei. 

- Wet tot het in overweging uemen van een 
voorstel van verandering van art. 1_92. cler 
Grondwet. S. 400. 18 Mei. 

,- Wet tot verandering in het Ilde, IIIde en 
IVcle hoofclstuk der. Grondwet, 

S. 6(30. 29 Nov. 
- Wet tot verantlering van artikel 192 tler 

Gronclwet.. S. 661. 29 Nov. 
- Wet tot veranclering in de Additionnele 

Artikelen cler Gronclwet. S. 662. 29 Nov. 
-.Publicatie betreffentle de plechtige afkondi-
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· ging van de vastgestelde veranderingen 'in de 
Grondwet. s. 663. 29 .Nov. 

Grootboek. Zie: Schuld. (Nat.) 
Handelmaatschappij. Wet houdende · be-

krachtiging eener overeenkomst met de Ne
derlandsche Handel-Maatschappij voor den 

· verkoop in Nederland van de voor Lands-
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw na 
afloop van de overeenkomst, bekrachtigd bij 
de wet van 30 December 1916 (Stbl. n°. 570). 

S. 709. 15 Dec. 
Handels- en Fabrieksmerken. Zie: Industrieele 

· en intellectueele eigendom. 
Hinderwet. Zie : Fabrieken. 
Huurcommissiewet. Wet tot voorkoming van 

onredelijke opdrijving van de huurprijzen van 
woningen van lagere huurwaarde. 

· S. 257. 26 Maart. 
'-- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur bedoeld bij art. 10 
der Huurcommissiewet. S. 443. 26 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel ·van bestuur bedoeld bij art. 13 
der Huurcommissiewet. S. 444. 26 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Huurcommissiewet. 

S. 445. 1 26 Mei. 
- Missive van den Minister van Justitie aan 

de Commissarissen der Koningin betreffende 
uitvoering van de Huurcommissiewet. 

24 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van een naderen al

gemeen()n maatregel van bestuur bedoeld bij 
artikel 10 der Huurcommissiewet. 

S. 601. 10 Oct. 
- Besluit houdende wijziging van den alge

meenen maatregel van bestuur, vastgesteld 
bi] K. B. van 26 Mei 1917 (Stbl. n°. 443). 

S. 618. 7 Nov. 
Idioten. Zie : ICrankzinnigen. 
Indie. (Nederlandsch~) Besluit tot tijdelijke. 

buitenwerkingstelling van eenige bepalingen 
van het K. B. van 22 Juni 1916 n°. 13 (Indisch 
Stbl. n°. 605) en van het daarbij vastgestelde 
reglement. S. 226. 22 Fehr. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
geldenden tekst van de Indische Comptabili-• 
teitswet. · S. 275. 5 April. 

- Besluit tot aanvulling van het Reglement 
voor het Weduwen- en Weezenfonds van mili
tairen beneden den rang van officier bij de 
koloniale troepen. S. 276. 5 April. 

- Besluit tot bepaling van den dag, waarop 
de wet van 16 December 1916, S. 535, in wer
king zal treden. S. 280. 10 April. 

- Besluit tot bepaling van- ·den dag, waarop 
de wet van 16 December 1916 (Nederl. Stbl. 
n°. 536, Indisch Stbl. 1917 n°. 115) in werking 
zal treden. S. 281.:' 10 April. 

- Besluit tot wijziging van 'de Regelingen van 
het instituut der onderluitenants-apothekers
adsistenten, en der onderluitenants bij den 
magazijnsdienst der intendance en van het 
wapen. der artillerie en der genie van het 
Nederlandsch-Indische leg er; van de nadere 
regaling van ·de pensioensvooruitzichten der 
onderluit.ena:Uts, en van het K. B. van 20 Mei 
1914, n°. 46 (Indisch Stbl. n°. 545), betref
f~nde de gelijkstelling van de· magazijnmees
ters 4° klasse der genie in hunne pensioens
vooruitzichten met meestergeweermakers der 
1 e, 2° of 3° klasse. S. 319A. 28 April. 

- Wet houdende wijziging van art. 113 van 
het Reglement op het beleid der Regeering 
van Nederlandsch-Indie, vastgesteld bij de 
wet van 2 September 1854 (Stbl. n °: 129), 

S. 418. 23 Mei. 
- Idem wijziging art. 77. S. 635. 9 Nov. 
- Besluit houdende maohtiging om voor den 

duur van den buitengewonen toestand, voort
vloeiende uit de mobilisatie 1914, af te wijken 
van de bepaling~n nope~s de tbelating in 
Nederlandsch-Indie tot de Cadettenschool. 

S. 453. 2 Jun,i. 
--'-- Besluit houdende machtiging om voor den 

duur van den buitengewonen toesta.nd. voort-
. vloeiende uit de mobilisatie 1914, af te wijken 

van de bepalingen nopens de toelating in 
Nederlandsch-Indie tot de Koninklijke llfili
taire Academie en tot den Hoofdcursus. 

S. 454. 2 Juni. 
- Besluit tot' nadere wijziging van de Regaling 

van de b,evordering, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren behoorehde tot de Nederlandscb
Indische landmacht. S. 477. 25 Juni. 

---'-- Wet tot het aangaan van eene geldleening 
ten name en ten laste ·van Nederlandsch-
Indie; S. 502. 3 Aug. 

- Wet houdende bepalingen betreffende de 
beteekening en tenuitvoerlegging in de kolo
nien,- van in Nederlalid uitgevaardigde 
dwangbevelen en in Nederland alsmede in 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Curac;ao
onderling, van.in de kolonien uitgevaardigdP 

· dwangbevelen. S. ·507. 4 Aug, 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijziging 

van het besluit op· de Indische bestuurscip
leiding. · S. 558. 6 Aug. 

- Besluit betreffende de tenuitvoerlegging van 
sententies, door het Hoog Militair Gerechts-
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h of van Nederlandsch-lridie in hooger beroep 
van vonnissen van zeekrijgsraden gewez~n. 

S. 568. 24 Aug. 
- Besluit ter bevordering van eene behoorlijke 

uitvoering m Nederlandsch-Indie van som
mige bepali;ngen van Regtspleging bij de 
Zeemagt. S. 569. 24 Aug. 

- Besluit houdende bepaling van het tijdstip, 
waarop de ,,Koloniale invorderingswet 1917" 
in· N ederland, N ederland11Ch-In die, Suriname 
en Ourac;ao in,werking zal treden. 

S. 589. 18 Sept. 
- Besluit houdende wijziging van art. 5 van 

het K. B. van 21 Maart 1907, n°. l!l (ver
hooging der voorloopige bezoldiging van uit 
te zenden rechterlijke ambtenaren voor den 
Indischen dienst.) S. 604. 16 Oct. 

- Besluit tot regeling van de verplichtingen 
ten aanzien vain den verplichten krijgsdienst 
in Nederlandsch-Indie. S. 610. 26 Oct. 

- Besluit houdende vaststelling van bepalin
gen, omtrent de wijze van benoeming en be
vordering van den directeur van de school tot 
opleiding ·voor commies bij den Indischen 
post-, telegraaf- en telefoondienst en van den 
aan die school verbonden huisbewaarder, 
tevens instrumentmaker. S. 613. 5 Nov. 

- Wet houdende aanvulling van. het eerste 
en het derde lid van artikel 82 der Indische 
Comptabiliteitswet. S. 634 .. 9 Nov. 

- Besluit tot nadere wijziging van de ,Rege
ling van de bevorde3ng, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de -Europeesche 
officieren behoorende tot de Nederlandsch
Indische landmacht". 

S. 637. 9 Nov. 
- Besluit tot vaststelling van bijzondere pen

sioensbepalingen voor het in 's lands vaste'n 
dienst in Nederlandsch-Indie overgegaan 
Europeesch en Inlandsch personeel van de 
voormalige Steenkolen M:aatschappij ,,Poeloe 
Laoet". S. 659. 26 Nov. 

- Wet houdende wijziging vain wetten in ver
band met de inwerkingtreding van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht voor Neder
landsch-Indie (Indisch Staatsblad 1915, 
n°. 732). S. 702. 15 Dec. 

Inwerkingtreden. S. 723. 19 Dec. 
- Wet houdende verlenging in verband met 

de tijdsomstandigheden van den termijn der 
op6poringsvergunningen als bedoeld bij art. 7 
der Indische Mijnwet (Nederla:ndsch Staats
blad 1899, n°. 124, Indisch Staatsblad 1899, 
n°. 214). S. 708. 15 Dec. 

- Besluit houdende eene nieuwe regaling van 
de aanstelling van hulppredikers bij de in-

landsche protestantsche gemeenten in ~e.d.e:r
landsch-Indie; S. 725. 21 Dec. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
H andelsmaatschappij. 

Industrieele en intellectueele eigendom. Arrest 
Van den H. R. De Octrooiwet dnderscheidt 
duidelijk tusschen het recht van voorrang bij 
het aanvragen van een octrooi hier te landti 
(art. 7) en het recht om in Nederland als uit
vinder te worden beschouwd (art. 6). - Het 
Hof heeft bij het vaststellen van de beteeke
nis van de onderhavige akte van overdracht 
van 2 April 1915 met dat onderscheid reke
ning gehouden en beslist dat die akte wel 
overdroeg het recht van art. 7 dat de cedens 
hier te lande sedert de indiening zijner aan
vraag in Amerika op 20 Juni 1914 bezat, niet 
echter het recht, omschreven ih art. 6, dat be
doelde overdrager eerst op 15 Juni 1915 door 
zijn aannaag hier te lande deed geboren 
worden. - Die beslissing moet, als van feite
lijken aard, in cassatie worden geiierbiedigd. 
- Hof: Tijdcns de overdracht van 2 April 
1915 was het recht voortv-loeiende uit de 
octrooiaanvrage van 15 Juni 1915 niet alleen 
nog niet geboren, maar de op 2 April overge
dragen rechten omvatten ook niet het toe
komst-ige recht van de onderhavige octrooi
aanvrage. 25 Juni. 

- Besluit tot intrekking van art. 23 van het 
,,Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 
1912", vastgesteld bij K. B. van 29 Augustus 
1912, (Staatsblad n°. 284, lndisch Staatsblad 
n°. 545). S. 456. 4 Juni. 

- Wet houdende wijziging van wetten in ver
band met de inwerkingtreding van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht voor Neder
landsch-Indie (Indisch Staatsblad. 1915, 
n°. 732). s. 702. 15 ·nee. 

Inwerkingtreding. 723. 19 Dec. 
Inkomstenbelasting. Besluit houdende be-

)Jalingen betreffende eene schattingscommis
sie en commissien van aanslag voor de in
komstenbelasting.. S. 284. 12 April. 

- Wet tot heffing van opcenten op de Inkom
stenbelasting en op de Vermogensbelasting 
over het belastingjaar 1917 /1918. 

S. 316. 28 April. 
- Wet tot wijziging va1n de artt. 82 en 85 der 
_ wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

S. 438. 23 Mei. 
- Beschikking van .den. Minister van Finan

cien, betreffende het verstrekken van inlich
tingen door Inspecteurs der directe belastin
gen aan gemeentebesturen nopens de in
komstenbelasting_. 22 Dec. 
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Irikwartieringen. Besluit betreffende wijziging 
. van· het K. B. van 10 Nov. 1892, S. 253, 
zooals dat is gewijzigd bij de K. B. van 
5 Augustus 1895, S. 147, 17 Januari 1898, 

·S; 22, 24· Jtini 1898, S. 149 en 16 December 
· • 1902, S. 222, van welk gewijzigd K. B. de· 

tekst is bekend gemaakt bij. het K. B. van 
19· Febrrtari 1903, S. 78, en zooals deze. tekst 
wederom is· gewijzigd bij de K. B. van 9 Sep
tember 1910, S. 279, van 26 Juni 1911,.S. 196 
en van 28 October 1915, S. 442, houdende 
o. a. vaststelling.der reglementaire 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 gevorderd, van 14 September 1866, 
S. 138, zooals die wet is gewijzigd bij de 
wetten van 29 Maart 1877, S. 53, van 15 April 
1886, S. 64, van 10 Mei 1890, S. 83, en van 
22 Juli 1899, (Stbl. n°. 175.) S. 389. 9 Mei. 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering; Wet 
tot wijziging van de Beroepswet. 

S. 358. 1 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artt. 2, 12 en 78 van de Beroepswet en in 
art. 349 van de· Invaliditeitswet. 

S. 460. 11 Juni 
Jaarpassen. Zie: Paspoorten .. 
Jachtwet. Arrest va,n den Hoogen Raad. 

Btteekenis van ,,geheel afgesloten" in art. 12 
Jachtwet. - Openingen in het gaas, waarmee 
het land was afgerasterd. - Voor de toepas
sing van dit artikel wordt de eisch van_geheele 
afsluiting gesteld, onverscbillig of de afslui
ting juist voor de diersoort, die gejaagd wordt, 
een beletsel tot binnenkomen vomit. 

14 lVIei. 
Kamers van arbeid. Besluit op grond van 

art. 3 der wet van 16 December 1916, S. 553, 
houdende nadere bijzondere maatregelen ten
opzichte Van de Kamers van arbeid met het 
oog op de tegenwoordige buitengewone oin
standigbeden. S. 651. · 20 Nov. 

Kiesrecht. Besluit tot uitvoel'ing van de wet 
, van 30 December 1916, S. 581, tot tijdelijke 

afwijking van de Kieswet. S .. 202. 3 Febr. 
-'- Bescbikking van den Minister van Binnen

landsche Zaken, betreffende de zitting van· 
Jiet boofdstembureau :i'n verband met ver
kiezing van leden vaff den raad der gemeente 
Sneek.· 8 Mei. 

-'- Idem betreffende Hilversum. 16 Juli. 
- Arrest van den · Hoogen Raad. Verzoek 

van een kiezer tot vetbetering van de kiezers-

lijst, op grond ·dat daarop staat vermeld zijn 
naam zonder den hem t6ekomenden titel van 
Baron, door R en·W. geweigerd, doch door· 
den Kantonrechter toegestaan: Beroep tot 
c~ssatie (in bet belang a.er wet) verworpen. 

19 Oct. 
- Besluit betreffen_de de beteekenis bijstand 

in den zin van art. 80 (77 nieuw) der Kieswet. 
1 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van art. 8 der Kies-
wet. S. 687. 8 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van art. 32 der Kies-
wet. S. 691. 12 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van de artt. 34, 35, 39, 
41, 42, 48, 52, 65, 66, 69, 78, 81, 83, 88, 91, 
92, 95, 106, 107, 129, 135, 136, en i40 der 
Kieswet ; lla, llb, 70c, 70d en 70/ der Pro
vinciale wet en 10b, 10c, 10d, 16a, 18a, 38a; 
38b en 38d der Gemeen tewet. 

S. 692. 12 Dec. 
- Be:;luit ter bekendmaking van den tekst der 

Kieswet, zooals die wet laatstelijk gewijzigd 
is bij het Additionneel Artikel VII der Grond
wet, en van den tekst van de artikelen der 
Provinciale Wet en der Gemeen tewet, "-Ooals 
die wetten ·onderscbeidenlijk laatstelijk ge
wijzigd zij'n bij de Addition_nele ; Artikelen 
VIII en IX der Grondwet, en voor zoover de 
artikelen dier wetten verwijzen naar artikelen 
of gedeelten van artikelen der Kieswet. 

S. 693. ] 5 Dec. 
- ·Besluit houdende beslissing dat irilevering 

van opgaven in strijd met art. 52 (40 nieuio) 
Kieswet, door een ander dan een der onder
teeke(llaarn, als niet geschied moet worden 

· beschouwd en bebandeld. 22 Dec. 
- Missive van den Minister vari Binnenland

sche Zaken aan de Gedeputeerde St~ten be
treffende uitvoering · van de gewijzigde kies
wet. 27 Dec. 

Kikvorschen. Zie : Landb<Juw. 
Kinderarbeid. Zie : Arbeid 11an jeugdige per

sonen en van vroitwen enz. · 
Krankzinnigen. Besluit houdende nade~e wij

ziging van bet K. B. van 17 Augustus 1892;. 
S. 212, waarbij aan het bestuur van bet 
krankzinnigengesticht · ,,Het St. Elisabeth's 
Gasthuis" te Deventer, vergunning is. ver-' 
leend op het landgoed ,,De Brinkgreve" 
geriiaente Deventer, een gesticht voor krank
zinnigen op "te richten. S. 163. 3 Jan. 

-'- Besluit tot nadere wijziging· van het K. B. 
van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij aan de 
Vereeniging tot op:voeding en verpleging van 
idioten en achterlijke kinderen, gevestigd te 

- Utrecht, vergunning is verleend om het land-
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goed- ,,'s Heerenloo" te Ermelo, tot een ge
stichtvoor idioten in te rich ten. S. 167. 5 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging : ,· l 0 •. van 
het K. B. v.an 5 Augustus 1888, S. 113, tot 
bepaling van· het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht ,,Reinier van Arkel". 
te 's Hertogenbosch, - 2°. van het K. B. 
van 5 Augustus 1888, S. 114, tot bepaling 
van het maximum. der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht ,;Voorburg", te Vught. 

S. 187. 19 Jan. 
- Idem houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden ver
g~nning i~ verleend op het landgoed ,,Ende
geest" gemeente Oegstgeest, een gesticht Yoor 
krankzinnigen op te richten. S. 188. 19 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 28 Augustus 1888, S. 144, tot be-. 
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
Provinciaal krankzinnigengesticht ;,Meeren
berg" te Bloemendaal. S. 212. 12 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 23 November 1906, S. 289, waarbij aan 
de Vereenigiug ,,Centraal Israelietisch krank
zinnigengesticht in Nederland", gevestigd te 
Amsterdam, yergunning is verleend op een 

·terrein in de gemeente Apeldoorn een gesticht 
voor krankzinnigen op • te richtea. 

S. 220. 16 Febr. 
- Besluit houdende nadere wijziging: 1°. van 

het K. B. van 28 Augustus 1888, S. 144, 
tot bepaliug Yan het maximum der verpleeg
den en het minimum der geneeskundigen
in · het provinciaal krankzinnigengesticht 
,,Meerenberg" te .Bloemendaal, en 2° .. van 
het K. B. van 22 Maart 1904, S. 65, waarbij 
aan het Bestuur der provincie Noordholland 
vergunuing is verleend op een terrein in de 

· gemeente Castricum een gesticht voor krank
. ziunigen op te richten. S. 222. 21 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 4 Juni 1909, S. 134, waarbij aan Regen
ten van het krankzinnigeugesticht te Utrecht 
vergunning is verleend op een terrein aan 
den Dolderschen weg te Zeist een gesticht 
voor krankziunigen op te richten. 

S. 241. 21 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B.

van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij aan·de 
vereeniging-tot opvoeding en verpleging-van 
idioten en achterlijke kiuderen, geysstigd te 
Utrecht, v.ergunning is verleend om het land-

. Jgoed ,,'s Heerenloo", te Ermelo,. tot. een 
, gesticht voor .idioten in te richt!)n. 
, S. 278. 5 April. 
- Bes! nit houdende reorganisatie van het krank

zinnigengesticht ,,Maasoord" te Poortugaal. 
S. 455. 2 Juni. 

~ Besluit tot nadere wijzigng van het IC B. 
van 25 Juli 1908, S. 274, waarbij aan de 
Vereeniging tot Christelijke verzorging. van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd. te Mid
delburg, vergunning is verleend op_ een ter
reiu in de gemeente Bergen op Zoom. en 
Halsteren een gesticht voor krankzinnigen 
op· te richten. S. 474. 23 Juni. 

- Besluit houdende reorganisatie van het 
idiotengestfoht ,,'s-Heerenloo" te Ermelo. 

S. 475 .. 23 Juni. 
- Besluit houdende · reorganisatie van het 

idiotengesticht ,,Lozenoord" te Ermelo. 
.S.· 476. 23 Juni. 

- Besluit betreffende het verplegen van krank
zinnigen in het zenuw-paviljoen van het 
Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam. 

S. 494. 20 Juli. 
- Besluit houdende nadere wijzigiug van ·het 

K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden ver
gunniug is ,erleend op het landgoed ,,Ende
geest" ,gemeente Oegstgeest, een gestich t voor 
krankzinnigen op te richten. • S. 563. 9 Aug. 

-,- Besluit houdende wijzigiug van het K. B. 
van 17 October 1904, S. 236, waarbij aan 
Anna Maria Dartois, als bestuurderesse van 
het te Schimmert gevestigde zedelijk lichaam 
,,Dochteren der Wijsheid", vergunning is 
verleend in de gemeente Druten ee,n ges_ticht 
voor idioten op te richten. S. 590. 18 Sept. 

- Besluit, tot. vaststelling der voorwaarden 
voor de opnemiug en verpleging van krank
zinnigen in 's Rijksgesticht te Woensel. 

S. 653. 21 .Nov. 
- Besluit houdende reorganisatie van. hot 

krankzionigeugesticht ,,Briukgre:ven" in de 
gemeenten Deventer en Diepenveeo. 

S. 720. 17. Dec. 
Kunstnijverheid. Missive van den Minister van 

Bnnenlandsche Zaken aan de Commissarisser> 
der Koningin. betreffende Kunstnijverheid 

· 15 Juni.-
- Zie. ook: Ar·mwezen. 
Landbouw. Besluit houdende bcpalingen be

treffende de schadevergo.eding _ te verleene.i 
aan. eigen3,ren van onschadelijk gemaakte 
aardappeler .eu ao.n eigenarep of gebruikers 
van besmet verklaarde perceelen. 

S. 206. 5 Fe}Jr. 
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- Arrest van den H, R~ :_ Onder ,,vangen" 
in art. 1 K. B. 19 September 1914, S. 456, 
moet verstaan worden de geslaagde bemach
•tiging, en riet ook de op bemachtiging ge
richte; maar niet door deze gevolgde, werk
zaamheid. - Het in het werk stelle var. 
pogingen tot het bemach tigen van mollenis• 
dus- niet strafbaar. · ·25 Juni. 

- Wet, houdende bepali-.gen tot: bescherming 
van mollen en kikvorschen. · S. 706. 15 Dec.' . 

- Zie ook : Tractaten. 
Landsgebouwen. Besluit houdende wijziging• 

van het K. B. van 21 Mei 1910, S. -137, tot 
organisatie van het personeel voor den dienst 
der Justitiegebouwen. S. 282. 10 April. 

- Besluit tot organisatie· van het personeel· 
voor deil dienst der Landsgebouwev. · 

S. 479. 27 Juni. 
Landstorm. Besluit betreffende inschrijvingjen · 

keuringvoorden landstorm: S.3285. 12 April. 
- Wet tot verlenging van den duur vao den 

dienstplicht bij den landstorm. 
S. 413. 23 Mei.· 

- Besluit tot wijziging van het Landstorm
Besluit, Stbl. 1913, n°. 273. 

S. 655. 23 Nov. 
.c... Wet-tot•verlenging van den duur van den· 

· dienstplicht bij den Landstorm. · 
S. 697.· 15 Dec. 

- Zie ook: Jl[ilitie. (Nationale) 
Landweer. ·wet tot het !anger in dienst houden · 

van dienstplichtigen bij de Iandweer. 
. S. 408. 23 Mei. 

698. 15 Dec. 
- Zie ook: 1lfilitie. (Nationale) 
Leerplichtwet. A,.rest van den H. R. - Beroep · 

.'van beklaagde, die niet ·zou hebben gezorgd, 
dat zijn kind ·geregeld de school be.wcht, op 
de omstandigheid, dat de hoofdonderwijzer 
geweigerd heeft het kind tot de school toe 
te laten omdat het niet gevaccineerd was. 
Verwerping van het beroep door de Recht-
0bank. ~ Gebondenheid van den H. R. aan 
• de opvatting der · Recht bank omtrenf dit 
verweer, dat ·n.l. beklaagde meende vrijge
steld fo .zijn niet omdat het kind de toegang 
-was geweigerd, maar op -grond van art. 7, 
6°., der Leerplichtwet. - Bedoelde weige
ring kon voor beklaagde geen beroep op over
macht opleveren; omdat 'hij door vooraf
gaande kennisgeving; als, • bedoeld in art. 9 
dier wet, ontheffirg van zijn verplichting had 

·kunnen · bekomen. · • Terecht oordedde de 
-Rechtbank, dat voor een beoep op het uiet 
ingeent zijn, als· vallende ondu ·art. 7, 6°., 
-liet bep;talde in• art.- ·9 een · onmisbare voor-

1917. 

waarde is, van welks vervullirig echter' blij
kens het vonnis niets is gebleken. · · 19 Nov. 

Maten en gewichten. Besluit tot ·het tijdelijk 
toelaten van afwijkingen van het Reglement 
op de maten en gewichten. S. 383. 3 Mei; 

~ Besluit tot nadere wijziging van· het RegJe: 
ment op de materi en·gewichten. 

S. 467. .15 Juni. 
- Besluit tot regeling van den herijk der mateti , 

en gewichten in 1918 .en 1919. S. 599. 8 Oct . 
Militaire Zaken, Bes!U:it tot het in staat van 

· beleg verklaren · van enkele gemeenten des 
· Rijks. . S. 228. 26 ·Febr. 

- Besluit houdende het·in staat van beleg ver
klaren van enkele ·gemeenten ·of gedeelten 
van gemeenten des Rijks. S. 242. 22 Maart. 
~ Beschikking van den Minister van Oorlog 

tot wijziging van ·zijne· beschikking van 
· 6 Aprii 1912 tot uitvoering va'n het K. B. 

van 4 Maart 1912 (Stbl. 99). 19 April. 
- Wet tot bestendiging van den staat van· 

beleg. S. 305. 26 April. 
- Besluit houdende wijziging van de ;,Oorlogs

instructie Stdlingcommandanten". 
S. 314. 27 April. 

- Wet tot wijziging der wet van 12 ·Juli 1895, 
S. 104, tot regeling van : l 0 • de bevordering 
en het ontslag van de officieren der Ko

. ninklijke Nederlandsche Marine-Reserv~; 
2°. de pensionneering van officieren, onder- · 
officieren en minderen der Koninklijke · 
Nederlandsche Marine-Reserve en van hunne: 

· weduwen en kinderen. S. 427. 23· Mei. 
- Wet tot wijziging eh aanvulling van de wet 

tot vaststelling van eeri tarief van · geregt~
kcisten in strafzaken, waarvan ·de milifaire . 
regter kennis neemt. S. 431. 23 Mei. 

- Besluit tot het in staat van beleg verlrlaren 
· van enkele gemeenten des ·Rijks. 

S. 488; 30 Mei. 
- Besluit houdende wijzigihg van de ,,Oorlogs

instructie Stellingcommai>.da:1ten." 
S. 450. l Juni. 

- Besluit tot·nadere wijziging van de Regeling · 
van de bevordering, het· ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren behoorern;J.e tot de· Nederlandsch
Ind ische landmach t. S. 4 77. · 25 · J uni. 

- Besluit tot vaststelliilg van niemve bepa-
. lingen omtrent het gelijktijdig genot van -
burgerlijke en· militairn bezoldiging door 
burgerlijJre ambtenaren en and ere doorloopend 

· of voor een · bepaald ·werk in 's Rijks di~nst 
werkzame · personen, die zich buitengewoon 
onder de wapenen bevinden. S. 488. 16 J.uli. 

- Besluit betreffende de tenuitvoerlegging van 
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sententies, door het Hoog Militair Gerechts
hof van N_ederlandsch-In4ie in_hooger beroep 
van- vonnissen van zee_krijgsraden gewezen. 

. S. 568. _ 24 Aug. 
- Besluit ter b~voI<lering van eiine behoorlijke 

·uitvoering. in Nederlandsch-Jndie van som-. 
mige bepalingen van de Rechtsplegii:ig bij 
de Zeemagt. · · S. 569. 24 Aug. 

__.,:_ Bes!uit ·houdende wijziging van het K. B .. 
.. van 18 Decern:ber · 1874; S. 213, houdende 

voorschriften omtr~nt de ~nderwerpen, · be
doeld bij ·het eerste lid van artikel 10 der wet 
van 18 April 1874,'S. 67, tot vaststel!ing van 
eenigii bepalingen t!}n aanzi~n der berekening,. 
toeschatting, begrooting en _betaling van ge
regtskosten in ;trafzaken, waarva,n de. mili
taire regter kennis neemt, . welke wet is· ge-. 
wijzigd door de ·we~t~n v~n 7 D.~cember 1908, 
S. 360, van. 31 October 1912, S. 337 en van 
23. Mei 1917, Stbl. n°. -431. S. 580. 1 _Sept. 

--,-,- Besluit houdende opheffing van den staat. 
·. van· be leg· in de gern:eent~ Bodegra ven, ver
_ -klaard bij K. B. van 19 Januari 1915, Stbl.. 
n°. 18. · · S. 612. 3 N:ov. 

-.Besluit tot ~de;e wijziging van de ,,Regeling 
-- van de bev<?rdering, het ontslag en het op 
_ non-activiteit stellen van . de Europeesche 
· ·officieren, behoorende tot de N ederland~ch
. Indische landmacht". S. 637. 9 ~ov. 
~ Zie ook; Begraafplaat~~n. 

. . - lndie.' (Ned~rlandsch} 
Pensioe.nen. 

Militair ·_ Onderwijs. Besiuit tot wijziging .van 
·. het Reglement voor den H~-ofd~ur~us, tevens 
. hoµdende .:in:~chtiging ·om vooi, den duur van 
. . den buitengewone~ :toestand,' voortvloeiende 

i1it de mobiljsati~ ·1914, af te wijken van dat 
· Regleme11t. s: 451. 2 Juni. 

...'.... Besluit l:ioud;nde m_ac~tiging om voor den 
-duur van cl.en buitengewonen toestand, voort
vl.9eiende uit de mobilisatie 1914, af te wijken 

"van het·Reglement. voor de Cadettenschool. 
· · S. 452. · 2 J~ni. 

- ]:lesluit- houdende machtiging om voor 
_den duur v~ri den buitengew~nen toestand, 
voo~tvioeiende · uit. de_ mobilisatie 1914;, _af 
te wijken- van de bepalfogen nope~ de toe
lating in Nederlandsch-Indie tot de Cadetten-

-school. S. 453. 2 Juni. 
---, Besluit houdende machtiging om voor den 

'."ciuur van den 'buit{)ngewonen toestand,' voo~t
. vl_oeier{ci.e uit de mobilisatie 1914; af te wijken 
. van _de bepalingen . nope:0.s . de toelatihg in 
"Nederla)ldsch-Indie tot de Koninklijke Mili
·_tii:ire Academie en tot .clen Hoofdcursus .. 
· · · · · · 0 . !,., 454.-: 2 J:t;ni. 

- ~e,l uit. tot wij_zigin_g v:an ·!}et: Regleirient 
voor de Koninklijke Militaire .Academie. 

_ S_. 64-S. · · .19 Nov. 
Militie. (Nationale) Wet houdende bijzondere 

maatregelen met betrekking- t'ot. de licliting 
1918. · S .. 224. , 2~l.;Jj'ej:ir. 
~ :j3eslui~ tot _het treffen van bijzon9-ere .maat: 

regelen met betrekking tot· de licht.ing· der 
_ 11).i!itie van 19~8. . S .. 229. 27. Fehr . 

- Besluit betreffende de sterkte v1!-n de liqhting 
der zeemilitie van 1918. S. 393 .. 10 l\lfoi .. 

7 w et tot het langer. in dienst houden van inge-. 
lijfden bij de militie. . S. 409. . 23. Mei, 

-. We~ tot wijziging van de 1\1:ilitiewet,. 
S. 411. 23 Mei. 

- _Wet tot wij:z;-iging der_ wet betreffende bij
zondere .maatregelen met be,trekkJng tot de 
_lichting 1918. · - S. 412. 23 Mei. 

-:- Besluit houden~e bepalingen nopens de op-
- leiding enz. van ingelijfden_ bij .de -militie tot 
, ,den offieiersr~ng bij de. M9tor.i,fde~ling. _ 

. . . . S. 498. . 25, :Juli. 
-::""' ]"$:. 13. Geldige reden om, met toepassing va,n

a:i;t. 39. van het, Militiepesluit,. afwijking toe. 
te staan van den termijn in art. 32 van dit 
besluit gesteld. II Aug. 

--:--Missive van den :i\finistei; van B~nnenlandsche. 
Zaken aan de Com.miss_arisserr der Ko11ingin 
betreffende kostelooze afgifte van bewijzen 
van goed gedrag. - l !,.Aug .. 

-:- Missive van den Minister van Oorlog aan de,_ 
burg'eineest~rs · betreffe11de inschrijving in de 

_·v(lrlofgangersr;egisters. 9 Nov. 
-:- Wet tot het !anger io dienst houden van inge

lijfden bij de militie. _ · S. 699. 15, Dec .. 
-:- Zie ook : ./11 ilitaire_ .Zaken. . 
Ministeriee_Ie Departementen. Besluit • tot_ wij

~iging. van het K. B. V/Lll 15 lVJei_.1913, 
. S. 182, zooals het bereids gewijzigd is bij dat 
van 17 April 1914,: S. 182, houdende vast-

-stelling ".an bepaling~n omtrent de i11richti;;g 
van het Departement .van Buitenlandsche 
Zil.ken. S. 177.. JS Ja)l. 

;__ Ide~ tot ~adere wijziging ;an b_et.ICB: van 
. 28 April _1913, S. 144, houd(!nde vaststelli!lg 
yan bepalingen omtrent de ir1r~cb_tingvan.het 

_Departement van Justitie. S. '178. ,18 Jan. 
- Idem tot wijziging van het K. B. van 25 

April 1913, S. 141, houdende vastst~Uing-van 
bepalingen omtrent de in.richting van- het 
Departement van Binnf?nland~cp.e Zak;en. -, 

· · S .. 179 .. JS Jah . 
---:- Idem tot wijziging van h~t.K. B.·vaI;l,4',Fe

bruari 1915, S. 68, ,houdende yaststelling v;i,n 
bepalingen. ~11?-treµt ,.c!e inrich~ing: v;i,n het 
Departement _val].-Financi~n-.- _S. ,180. 18 Jan. 
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+.-,•Jdeiac·h·oudende_ vaststelling van bep_alingen Muntwezen. Besluit tot nadere wijziging. van 
omtrent, de inrichting van· het Departement het K. B. van 29 Janu3:ri t913, S. 35, rege-

.. , van L@orlog. • S. 18L - 18 ::Jan. lende de voorwaarden, waaronder voor reke-
_,,Jdem tot wijziging·van het K. B. van 13 Mei ning van· anderell dan het Rijk aan •~- Rijks 
·:-J9I3;i S,,,18o;·li.oudende vaststelliilg val;;I be- Munt kan worden gemunt, medailles kunnen 
·,palingen ·omtrent de inrichting Vitn· het worden geslagen en muntstempels of medail-
:Departeinent van K;oloI1ien. S.182. i.8:'Jan. lestempels kunnen worden vervaardigd. 

-;-.Jdinnitot wijziging van _het K. B. van 2: Mei S. 586:: .12 Sept. 
, 1913;. S. 171; houdende vaststelling vari b~- - Missive van den Minister van Financien 
.-,palingeii•. omtrent de inrichting van:: het _aan de c~lleges van B~g~meester_ en Wet--
Departenient van Waterstaat. houders betreffende versmelting van bronzen 
,·. :• ,. S. 183. · 18 Jan. en nikkelen munten. ·· 4 Dec. 

- Id'am tot:.wijziging van het K. B. van 2, Mei Mijnen. Besluit houdende wijziging van het 
1913, S. 172,. b,oudende vaststelling val! be- Mijnreglement 1906. S. 210. Q· Febr. 
palingen omtrent de inrichting van het, De- - Zie ook: Indie. (Nederlandsch) 

. partement. , van Landbouw, _ Nijverµei~ en N;ationaliteitsbewijzen. Missive van den Minis-
Handel_. _. .. S. 184. 18 Jan. ter van Binnenlandsche Zaken ·aan de Com-

~' - - Besluit tot verdere wijziging van. het K. B. missarissen der· Konjpgin; betreffende de 
van :15 Mei 1913, S. 182, houdende v,i,st.stel- afgifte van nationaliteitsbewijzen. · 31 Juii . 

.ling van -bepalinge;n omtrent de inrichting. - Missive van. den Minister van Binnen-

. van h~t Depar~ement van _ Buitenlandsche landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Zaken. . _ . s. 313. ,27 April. Koningin in de provincien" betreffende nati-

- Besliii~ houdende bepalingen betreffende den onaliteitsbewijzen. . . l:_2 Doc. 
Genees)mndigen Raad van het Depa,rtemerit Naturalisatie. - Wetten houden-de naturalisatie 

.van Kblonien. . S. 404~ 19 Mei. van: ' 1 
· , 

. __:, Besluit tot nadere wijziging van het ·K. B. Albr;echt, L. E. S. 361: 1 Mei. 
van 13 Mei 1913, S. 180, nolJdende vast~tel- Aldenhoff. J. j, H. 130. · 2 Jan. 
ling van bepalingen omtrent de inr~chting Autmanns. C. H. 531. 6 Aug, 
van het Departement van Kolonien.. Autma:rims. H. P. 146:. 2 Jan. 

· · _S. 459. 9 j~ni. Beerman. F. H. L. . 524. 6 Aug. 
--:- Besluit houdende vaststelling van bepalingen. Bei. J. ·24. 2 Jan. 

_ betreffende den werkkring van het aan,het Bemelmanns. J. , 98.. 2.Ja:n. 
Departement van Kolonien verbond~n Kolo- Bensmann. A.- H. 434. ,23 Mei-· 
niaal Etablissement te Amsterdam-en betref- v. Berg-(ook wel Vanberg). P. 57. 2. Jan. 
fende het personeel bij die inrichting. , , Berling. C. J. -620. · 9 Nov. 

S. 491. _.- _18 Juli. Beyer. A. , · ·: 69. 2 Jan. 
Molestverzekering. Besluit houdende bepaling Bischoff. W. ·623. 9-_Nov. 
' ·van.den datum,, wa~rop de -Oorlogsmolest- Blankanstein. 0. 627. 9 Nov. 

verzekeringswet 1915 in werking zal tre1en. Bohnhorst. M. A. L. 11. ·2 Jan.· 
. S. 20.9. 8 F~br. Bolte. E. A. 362. 1 Mei; 

---,- _BeschikkingvandenMinistervanLandbouw, B9ngers. A. H. 525. · 6 Aug. 
Nijverheid ·en •Handel, houdende bepalingen Bonn. A.M.H. w:ed. H. Zegers. 516.. 4 Aug. 
betreffende ·de uitvoering van de Oorlogs- Bonnemayers. Oh. H. 519 ... 4 Aug. 
molestverzekeringswet 1915. 8 Febr. Borle. R. E. 371._ 1 Mei. 

-,-,BeschikkingvandenMinistervanLandbouw, Bornholt. B. J. 29. 2 Jan. 
Nij:verhe~d en:Handel tot wijziging _van zijn Bosch. Dr. F. D. K. 367; 1 Me;. 
beschikli:ing van 8 Fel;>ruari 1917, horidellde Bosveld. D. M. '49. 2 Jan. 
bepalingen betreffende de _uitvoering van'; de Bongie. J. J.. 60. 2 Jan. 

, Oorlogsmolestverzekeringswet 1915. 26 Mei. Brink. G. M. v. d. · 71. 2 Jan. 
- Wet tot_. wijziging der ,,Oqr:logsmol~st- Brinkmann: F. J. 14. 2 Jan. 

,erzeke:rings~et 1915".' S. 684. '.l Dec. Brom. A. v. d. 534. 6 Aug. -
IVIollen. Zie : Landbouw; Carp. H. A. wed. B. V. G. de Ferrante. 
IVIotorrijtuigen. enz. Besluit houdende mac:P,ti- S. 360. 1 Mei 

; ging, tot afwijking van_ 1/epalingen .van. het Clausmann. W. B. 116. 2. Jan. 
Motor-, en _ Rijwielreglement. Qohep .. H. : 353. · 30 April. 

· S. 646. ~9 Noy. Cohen. S. · 84: . 2 Jan. 
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Consten. F. L. 
Consten. W. H. J. 
Corhelli. G. A. 

s. 144. 
348. 
109. 

Creusen. H. H. 522. 
Crombach. J. wed. J. J. Kreiten. 

2 Jan·. 
30 April 
2 Jan. 
4 Aug. 

Croonenberg. W. 
Czeszewski. P. 
Dautzenberg. W. J. 
Debey: J. J. 
Debey. J. J. 
Debie. F. J. 
Debie. H. J. 
Deddem. J. J. 
Dedden. H. A. J. 
Deitz.· G. F. 

S. 345. 30 April. 
92. 2 Jan. 
17. 2 Jan. 
68. 

141. 
161. 
142. 
549. 
95. 

2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 
6 Aug. 
2· Jan. 

94. 2 Jan.· 
80. 2 Jan. 

Dieckmann H. E. W. J. E.· 105. 2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan.· 
6 Aug. 
·lMei. 
6 Aug. 
2 Jan. 
2 'Jan. 

Dingena. N. 62. 
Dobelstein. H. 73. 
Drees. F. 
Duckers. H. J. 
Ducrot. J. H. 
Duckers. J. H. 
Diillmann. J. E. 
Ebben. J. 
Eisink. W. 
Elshoff. W. F. 
Fischer. H. 
Flechen. Th. 
Frantz~n. J. J. ·A. A. 

128. 
546. 
366. 
529. 
no. 
124. 
152. 2· Jan. 

93. 2 Jan. 
354. :30 April. 

61. 2 Jan. 
27. · 2 Jan. 

Fuchs. J. C. 133. 
Funke (genaamdKiipper) A. J. 151. 

2 Jan. 
2 Jan. 

30 April. Funke. F. 357. 
Gerads. H. 547. 6 Aug. 

2 Jan. 
2 Jan. 
9 Nov. 
9'Nov. 
6 Aug. 
2 Jan. 
2 Jan. 

Gieben. C. J. J. 33. 
Gimborn. M. Th. H. v. 12. 
Gockel. F. J. A. 624. 
Goor. C. V'an 
Grefkens. P. 
Greimering. G. A. 
Groen.· D. M. te 
Groot. ,E. de 
Groot S. de 
Grube. E. TuI. G. 
Haa'. B. J. B. ten 
Haa~. J. M. F. de · 
Habets. J. A 
Hangard. J. L. 
Harkink. A. C. 
Harmans. F. H. 
Haubrich. J. 
Hausdorff. J. 
Hencke. J.M. 
Hendriks. H. 
Hendrix. J. L. 
Hennen. M. J. 

621. 
544. 

21. 
23. 

· 134. 2 Jan. 
154. 2 Jan. 
341. 30 April. 
·346. 30 April. 
114. 2 Jan. 
88. 2 Jan. 

433. 23 Mei. 
40. 2 Jan. 

127.' 
66. 
15. 

369. 
59. 

521. 
87. 

2 Jan. 
2 Jan. 
·2 Jan. 
1 Mei. 
2 Jan. 
4 Aug. 
2 .Jan. 

-Hertz. M. 
-H~eronimus. I. H. 
• Hinderink. J. · 
Hoppermanns. J. H. A. 
Hos: ·G. C. 
Hc;mben. J, H. M. 

-Hfrppermann. J. W. H. 
Hirrstjes. J. W. H. 
Jansen. J. 
J~nsen N. H. 
Janssen. G. 
,J qng. J. C. de 
Jong. L. de 
Joosten. -H. 
Kamp. H. W. v. d. 

· Kessels. A. J. H. 
-K!3ssels. F. W. J. 
K~steren.• J. M. v. 
Klein. 'E. A. 
Kleine-Rammelkamp. J. 

· Kleuskens. J. L. 
Knappstein. A. A. C. W. 
fuliep. 0. H: B. 
Korner. F. 0. M. L. 
Kosters. G. H. 
Kramer. G. M.· 
K,ristensen. W. B. 

S, 356. 30 April. 
34. ,2 Jan. 

626. 9 ,NOV'. 
77. 2 Jan.· 

• 85. 2 Jan. 
100. 2 Jan. 
158: 2 Jan. 
538. 6 Aug.· 

43. 2 Jan. 
340. 30 April. 
352. 30 April. 
121. 2 Jan. 

39. 2 Jan. 
78. 2 Jan. 
78. 2 Jan. 
64. 2 Jan. 
52. 2 Jan. 

548. 6 Aug.· 
22. 2 Jan. 

377. ' 1 Mei. 
76. 2 Jan. 
18. 2 Jan. 

372. 1 MeL 
ll7; 2 .Jan. 
108. 2· Jan. ' 

. 373. 1 Mei. · 
16. 2 Jan. 

Eupformann. K. G. 113. . 2 Jan. 
E:uster. A. M. G. 70. 2 Jan. 
Litngohr. H. H. J. 535. 6.Aug. 
Langohr. L. H. 513. 4 Aug. 
LaV'alle. C. P. 545.. 6 Aug. 
Lemmens. H. K. 90. 2 Jan. 
Lemmens. H. P. J. 530. 6 Aug. 
Lenders. H. N 551. 6 Aug. 
'L'enders. J\f. 162. 2 Jan. 
L_ens. P. A. -536. 6 Aug. 
Beyba. G. E. wed. M. M. Petit. 364. 1 Mei. 
Liesens. J. P. 135. 2 Jan. 

-Linssen. J. W. 74. 2 Jan. 
Locht.· J. H. 143. 2 Jan. 
Doijens. J. P. 71. 2 Jan. 
I.:oyens. L. 46. 2 Jan. 
Lux. J. 125. 2 Jan. 
Dux. K. 533. 6 Aug. 
Lux,. P. 102. 2 Jan. 
Luyckx. G. C. H. G. 31. 2 Jan.-
Means. M. L. W. 48. 2 Jan. 
Meesen. J\f. J. 532. 6 Aug. 
~Ieissen. E. 159. 2 Jan, 
J\foijer. H. 106. 2 Jan. 
Meijermann. J. G. E. 363. 1 Mei. 
Misere. G. W. 86. 2 Jan. 
J\foellenkamp. J, L. · 351. 30 April. 
Moss. J. H. 375. 1 Mei. 
-Muller. F. R. 365. 1 Mei. 
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Nellessen. S. N. S. 36. 2 Jan. 
Nellissen. Th. 35. 2 Jan. 
Neresheimer, R. E. 97. • 2 Jan. 
Neuerburg. H. M. 112. 2 Jan. 
Neuhaus. H. 10. 2 Jan. 
Niehoff (genaamd Werning) J.B. 0. 

S. 378. 1 Mei. 
Niessen. G. 0. 136. 2 Jan. 
Ortmans. J. H. 56. 2 Jan. 
Outmanns(ofAutmanns)P. H.145. 2 Jan. 
Packbier. J. G. 119. 2 Jan. 
Palmen. F. 122. 2 Jan. 
Palmen. J. G. 150. 2 Jan.-
Pappenheim. J. 355. 30 April. 
Peres. J. 540. 6 Aug. 
Peiser. B. 625. 9 Nov. 
Pflitsch. 0. A. 523. 6 Aug, 
Pflitsch. F. W. 111. 2 Jan. 
Pieters. J. 137. 2 Jan. 
Pirson. N. J. H. 527. 6 Aug; 
Prickarts .. E. H. 67. 2 Jan. 
Proemper. M. J. H. wed. J. L. Wolters. 

Reder. G. 
Reifkogel. Th. 
Reiners. H. J. 
Reycken. Oh. 
Ritter. J. 
Ritzen. P. J. 
Robins. W. 
Rocks. J. H. 
Rodf!. A. M. 
Roen. M. A. Oh. 
Rohen. J. 
Rohen. J. L. 
Rohen. J. W. 
Rutten. A. 0. 
Rutten. H. W. M. 
Rutten. :i\-I. M. 

517. 4 Aug. 
374. 1 Mei. 
543. 6 Aug. 
81. 2 Jan. 

518. 4 Aug. 
379. 1 Mei. 
47. 2 Jan. 
42. 

139. 
514. 
526. 

65. 
53. 
63. 

343. 
126. 
342. 

2 Jan.· 
2 Jan. 
4 Aug. 
6 Aug.-
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 

30 April. 
2 Jan. 

Sanden. J. J. v. d. 75. 
Schafer. L. wed. H. Romunde. 542. 

30 April. 
2 Jan. 
6 Aug: 
2 Jan. Schepers. W. H. ·J. 82. 

Schier. R. B. 622. 
Schils. -G. H. 50. 
Schmeetz. M. J. 528. 
Schollgens. M. 138. 
Schreven. J. 120. 
Schroder. J; G. G. F. 370. 

9 Nov. 
2 Jan. 
6 Aug. 
2 Jan. 
2 Jan.· 
1 Mei. 

Schroder. L. H. 32. 2 Jan. 
Schuit. A. 153. 2 Jan 
Schut. W. J. 101. 2 Jan. 
Schute. J. B. J. 149. . 2 Jan. 
Schwalbach. A. E. H. wed. J\L H. Hollanders. 

Schwing. 0. L. H. 
Senden. J. L. 

S. 344. 30 April. 
20. 2 Jan; 
99. 2 Jan. 

Silberschmidt. J\L S. 552.· 
Slange. J. 89. 
Sonnenschein. H. H. 550. 
Sopper. Dr. A. J. de 619. 
Spanier. R. E. 537. 
Spiering. R.

0 

P. M. 115. 
Stallmann. H. J. 157. 
Stangel. L. G. 148. 
Stee. P. A. v. d. 25. 
Stegemann. M. H. 520. 
Steins. P. J. 160. 
Stoffels. J. A. M. 58. 
Stout. P. J. 96. 
Stroveld. F. H: 55. 
Stroink. F. Th. 26. 
Stumpp. B. L. E. wed. E. Bacher. 

s. 512. 
Thommissen. P. Th. 539. 
Tossaint. J\L A. 131. 
Vaal. F. 359. 
Vanderweiden. l\L P. 541. 
Vanzanten. J. H. 347. 
Vergossen. J. L. 156. 
Verrier. A. 107. 
Verschaffelt, E. 0. 30. 

6 Aug. 
2 Jan. 
6 Aug. 
9 Nov. 
6 Aug. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 

· 2 Jan. 
4 Aug. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan. 

4 Aug. 
6 Aug. 
2 Jan. 
1 Mei. 
6 Aug. 

30 April. 
2 Jan.-
2 Jan. 
2 Jan. 

Verwilst. L. Oh. 19. 2 Jan. 
Vliekx. J. H. 103. 2 Jan. 
Vogel. A, 155. 2 Jan. 
Voss. H. M. 13. 2 Jan. 
Vossen. P. H. 350. 30 April. 
Wehmann. A. 0. E. A. wed. F. J. L. Holzhaus. 

Weiler. B. 
Weisbart. Ph. H. 
Weise. P.A. 
Westenberg. J. 
Wiersma. J. 
Wiertz. J. P. 
Wilde. J. B. M. 
Willemsen. H. 
Willemsen. J. 
Willerding. J. 
Wilmsen._ G. 
Wintgens. F. 
Wirtz. J. 
Wolfs. J. M. H. 
Wolfs. J\L H. · 
W olsing. Th. A. 
Wolters. H. 
Wolters. H. H. 
Wouters. A. J. 
Zike!. B. 
Zinzen. F. H. J. 
Zinzen: S. H. 

S. 28. 2 Jan. 
123. 2 Jan. 
368. 1 Mei. 
381. 2 Mei. 
118. 2 Jan. 
132. 2 Jan. 

83, 2 Jan. 
129. 2 Jan.-
41. 2 Jan. 
54. 2 Jan. 

147. 2 Jan. 
104. 2 Jan. 

91. 2 Jan.-
44. 2 Jan. 

515. 4 Aug: 
339. 30 April. 
51. 2 Jan. 
37. . 2 Jan. 
38. 2 Jan.-

349. 30 April. 
376. 1 Mei. 
140. 2 Jan. 
45. 2 Jan. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van 
het .K, B. van ,-4- Juni 1878, S. 81,-- houdende 
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voorschriften ter uitvoering vari. art. 14 der 
Wet op het Notarisambt. S. 449. 31 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 16 September 1905, S. 270, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in de artikelen 50 en 50b 
der wet op het Notarisambt, zooals dat is 
gewijzigd bij het K. B. van 11 April 1906 
(Stbl. n°. 63). S. 581. . 1 Sept. 

Octrooien. Zie : Indu.strieele en intellectue.ele 
eigendom. _ 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot het verleenen 
van gedeeltelijke vrijstelling van de in 1917 
af te nemen examens, bedoeld in de artt. 12 
en 123 der Hooger Onderwijswet en 57 der 
wet van 2 Mei 1863, S. 50, voor hen, die 
tijdens het afleggen van het examen onder de 
wapenen zullen zijn of wel minder dan 10 
maanden v66r het examen den militairen 
dienst zullen hebben verlaten na daarin ten 
minste 12 maanden onafgebroken te hebben 
doorgebracht. S. 195. 25 Jan. 

- Besluit tot nadere aanvulling van het K. B. 
van 22 Augustus 1906, S. 229, laatstelijk ge
wijzigd en aangevuld bij K. B. van 21 Mei 
1915, S. 223, waarbij worden aangewezen de 
buitenlandsche instellingen en de buiten
landsche getuigschriften, bedoeld in art. 134 
der Hooger-Onderwijswet. S. 217. 14 Febr. 

- Besluit tot nadere aanvulling van het K. B. 
van 7 Juni 1906, S. 125, aangevuld bij K. B. 
van 20 October 1915, S. 433, waarbij buiten
landsche instellingen, bedoeld in art. 132 der 
Hooger-Onderwijswet, worden aangewezen, 
alsmede de diploma's en getuigschriften, be
doeld in dat wetsartikel, en de daaraan ver
bonden vrijstellingen worden omschreven. 

S. 218. 14 Fehr. 
- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 

art. 157 der Hooger-Onderwijswet, van het 
,,Room;ch-Katholiek gymnasium te Eind
hoven", van het bestuur der Sint-Augustinus
stichting te Utrecht. S. 221. 21 Fehr. 

- Besluit tot · aanwijzing, overeenkomstig 
art. 157 der Hooger-Onderwijswet van de af
deel:ing gymnasium van het Nederlandsch 
Lyceum van de Vereeniging· ,,het Neder
landsch Lyceum", gevestigd te 's-Graven
hage. S. 294. 19 April. 

- Besluit tot aanvulling van het bij K. B. 
van 30 April 1906, S. 101 en bij K. B. van 
25 Februari 1907, S. 57, gewijzigde K. B. 
van 21 Juni 1887 (Stbl. n°. 106). 

S. 392. ·9 Mei. 
- Besluit tot aanwijzing ·overeenkomstig art. 

157 der Hooger-Onderwijswet, van het 

Christelijk gymnasium te Utrecht 'der Ver
eeniging voor Christelijk voorbereideri.cl'i:mi
versitair. onderwijs, gevestigd te Utrecht. 

-s. 503. 4 Aug. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het bij K. B. van 11 Juni 191'3;·s: 325 
en 23 ]\faart 1916, S. 143, aangevulde K: B. 
van 30 Juni 1909, S. 208, waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen 
van onderwijs of onderzoek; bedoeld in art. 
125 der Hooger-Onderwijswet. 

S. 585. 11 Sept. 
- Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de besturen van gemeen
ten betreffende het geven van ·teekenonder
wijs aan gymnasia. 27 Oct. 

-. Wet tot wijziging van de artt. 132, 133 en 
186/ en tot aanvulling der Hoogor-Onderwijs
wet. · S. 616. 7 Nov. 

- Besluit tot nadere aanvulling van het K. B. 
van 7 Juni 1906, S. 125, aangevuld bij K. B. 
van 20 October 1915, S. 433 en van 14 Fehr. 
1917, S. 218, waarbij b-..i.tenlandsche instel-

. lingen, bedoeld in art. 132iler Hooger-Onder'. 
wijswet, worden aangewezen, alsmede de 
diploma's en getuigschriften, bedoeld in dat 
wetsartikel en de daaraan verbonden vrij
stellingen worden omschreven. 

S. 617.· 7 Nov. 
- Besluit tot het verleenen van gedeeltelijke 

vrijstelling van de in 1918 af te nemen exa
mens, bedoeld in de artt. 12 en 123 der 
Hooger-Onderwijswet en 57 der wet tot rega
ling van het Middelbaar Onderwijs voor hen 
die tijdens het afleggen van het examen 
onder de wapenen zullen zijn of wel minder 
dan 10 maancl.en v66r het examen den mili
tairen dienst zullen hebben verlaten na daarin 
ten minste 12 maanden onafgebroken te 
hebben doorgebracht. S. 641. 14 Nov. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig art. 
157 der Hooger-Onderwijswe1;, van · het 
(lereformeerd gymnasium te Amsterdam 
der Vereeniging voor Voorbereidend Univer
sitair Onderwijs, gevestigd te Amsterdam. 
· S. 642. 15 Nov. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
art. 157 der Hooger-Onderwijswet, v'an het 
l\farnix-gymnasium te Rotterdam der Ver
eeniging voor middelbaar onderwijs, handels
onderwijs en voorbereidend hooger-onderwijs 
op Gereformeerden grondslag, gevestigd te 
Rotterdam. S. 643. 15 No-ef. 

-· Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 157 der Hooger-Onderwijswet van deaf
deeling gymnasium van het Bisschoppelijk 
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. Cpllege te .Roermond der vereeniging Bis
.schoppelij.k College, gevestigd te Roermond. 
. S. 656. 23 Nov. 

-)3esluit, tot aanwijzing, overeenkomstig arti
kel ,157 der Hooger-Onderwijswet van het 
Roomsch-Katholiek gymnasium te Tilburg, 
van de Roomsch-Katholieke Stichting ,,St. 
Odulphus Lyceum", gevestigd· te Tilburg. 

S. 657. 23 Nov. 
- Wet tot regeling van het hooger landbouw

en hooger veeartsenijkundig onderwijs. 
S. 700. 15 Dec. 

Onderwijs .. (Lager) Besluit tot schorsing van 
de besluiten van den Raad der gemeente 
Kamper~een; strekkende respectievelijk tot 
het bepalen van 1 April 1917 als datum van 
de opheffing der openbare lagere school in 
die gemeente, en tot het verleenen van eervol 
ontslag tegen dien datum aan het hoofd dier 
school. S. 272. 30 Maart. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
Regelen voor de Rijksnormaallessen,. vastge
steld bij K. B. van ·29 Juni 1890, S. 97, aan
gev.uld en gewijzigd bij de K. B. van 27 Juli 
1896, S. 142, 14 April 1898, S.108 en ll .Maart 
1909 (Stbl. n°. 66); S. 277. 5 April. 

- K. B. .·Een duurtetoeslag maakt geen dee! 
nit van de jaarwedde. Een raadsbesluit tot 
toekenning van een duurtetoeslag aan het 
onderwijzend personeel behoeft mitsdien niet 
de goedkeuring van Ged. Staten. 9 Mei. 

- Besluit waarbij met v~rnietiging van het 
besluit van Ged. Staten, toestemming ver
leend wordt tot het waarnemen van de be
trekking van secretaris van den Cryslands
polder, op grond, dat de omstandigheden 
geen voldoende aanleiding geven om de vrees 
te wettigen, dat de belangen van het onder
wijs schade zullen lijden, indien de gevraagde 
vrijstelling wordt verleend, terwijl deze voor 
intrekking vatbaar is, wanneer blijkt, dat de 
belangen van het ondeiwijs dat vorderen. 

26 Mei. 
- Besluit waarbij, met intrekking van de pro

gra=a's, vastgesteld bij l(. B. van 24 April 
1885, s: 112, onderscheidenlijk onder P. en D., 
prog~amma's worden vastgesteld. voor de 
examens ter verkrijging van bekwaamheid 
onderscheidenlijk tot het geven van middel
baar onderwijs in de gymnastiek en tot het 
geven van lager onderwijs in de gymnastiek. 

· S. 481. 29 Juni. 
- Besluit houdende beslissing, over een geschil 

over de kosten, voortvloeiende uit een · ge
meei:ischappelijke regeling, bodoeld in art. 16, 

. vierde lid der Wet tot regaling van het'lager 

onderwijs. - Beslissing dat de Kroon be
voegd is om van dit geschil kennis te nemen, 
ook al betreft het hier een twistgeding over 
een burgerlijk_ rocht. 13 Juli: 

- Besluit tot het verleenen van vervroegd 
vaorschot op de Rijksbijdragen over 1917 
aan besturen van bijzondere lagere scholen, 
bedoeld in art. 59 der wet tot regaling van 
het Lager Onderwijs. S. 600. 9' Oct. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit waarbij de 
artt. 21 en 22 van het Reglement voor de 
Rijks Hoogere Burgerscholen, vastgesteld bij 
K. B. van 30. Augustus 1864, S. 91, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 23 Januari 1902, S. 7, 
worden aangevuld, artikel 23 van dat Regle
ment wardt gewijzigd en aangevuld en het 
K. B. van 9 Januari 1905, S. 27, wordt 
ingetrokken. S. 186. 19 Jan. 

- Besluit tot het verleenen van gedeeltelijke 
vrijstelling van de in 1917 a£ te nemen 
examens, bedaeld in de artt. 12 en 123 der 
Haoger-Onderwijswet en 57 der wet van 
2 Mei 1863, S. 50, voor hen, die tijdens het 
afleggen van het examen antler de wapenen 
zullen zijn of wel winder dan 10 maanden v66r 
het examen den militairen · dienst zullen 
hebben verlaten na daarin ten minste 12 
maanden onafgebroken te hebben daarge
. bracht. S. 195. 25 Jan. 

- Besluit waarbij met intrekking van het 
bij K. B. van 27 Juni 1901, S. 190, gewijzigd 
en aangevuld bij K. B. van 18 September 
1912, S. 297, vastgestelde Algemeen Regle
ment en Progra=a wordt vastgesteld het 
Algemeen Reglement en Programma der 
Haogere Burgerscholen met vijfjarigeii cur
sus, vermeld in de artt. 55 en 57 der Wet op 
het Middelbaar Onderwijs. S. 299. 21·April. 

- Besluit tot nadere wijziging van hot Regle
ment voor de Middelbare Landbouwschool, 
vastgesteld bij K.· B. van 3 Augustus .1912, 
S. 274, en gewijzigd bij K. B. van 8 Juni 1915. 
(Stbl. n°. 235). · S. 447. 3_0 Mei. 

- Besluit waarbij met intrekking van het p:w
gramma, vastgesteld bij K. B. van 2 Febru
ari 1864, S. 8, on_der L., het programma 
wordt v:astgesteld voor het examen ter ver
krijging · v:an akten van bekwaamheid vaor 
schoolanderwijs in de levende talen en hare 
letterkunde, bedaeld in het voarlaatste lid 
van art. 77 der wet tot regaling van het 
middelbaar onderwijs. S. 478. 27 Juni.-

- Besluit, waarbij met intrekking van de 
pragramma's, vastgesteld bij K. B. van 
24 April 1885, S. II2, onderscheidenlijk antler 
P. en D., programma's worden vastgesteld 
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voor de examens ter .verkrijging van . be
kwaamheid onderscheidenlijk tot hot ge~en 
van middolbaar onderwijs in de gy=astiek 
on tot hot geven van lager onderwijs in de 
gymnastiek. S. 481. 29 Juni.. 

- Bosluit tot het verleenen van gedeeltelijke 
vrijstelling van de in 1918 af te nemen exa
mens, bedoeld in do artt. 12 en 123 dor Hoo
ger-Onderwijswet en 57 -der w:et tot regaling 
van het Middelbaar Onderwijs voor hen die 
tijdens het afleggen van het examen onder de 
wapenen zullen zijn of wel minder dan 
10 maanden v66r het examen den militairen 
dienst zullen hebben verlaten' na daarin ten 
minste 12 maanden onafgebroken te hebben 
doorgebracht. S. 641. 14 Nov. 

_:_ Wet tot regeling van het hooger landbouw
en hooger veeartsenijkundig onderwijs. 

S. 700. 15 Dec .. 
Onderwijs. (Militair) -Zie: jyfilitaire Zaken. 
- Zie ook: Veeartsenijkunat. 
Ongevallenverzekering. Besluit tot nadere 
· · wijziging van het K. B. van 5 December 1902, 
: S. 206, -laatstelijk gewijzigd bij IC B. van 
· 28 Augustus 1914, S. 434, tot vaststelling 
·: van een algemeenen maatregel van bestuur, 

als bedoeld in de artt. 52, twe.ede en derde lid, 
. , en 59, sub 1, 3 en 4; der Ongevallenwet 1901. 

S. 207. 6 Fobr. 
501. 27 Juli.. 
654. _21 Nov. 
730. 28 Dec. 

- Arrest van den H. R. De .Ongevallenwet 
• verstaat, met name-waar zij van verzekerings

plichtig bedrijf spreekt,. onder bedrijf 
of ,,tak van· industrie". Dit komt duidelijk 
uit, waar zij_ in art. 10 deze bedrijven op
somt. -,- · Bij h<;it· in die opsomming voor
komende bedrijfvan -,,sloopers van de bouw-
werken" wordt niet gedoeld op- het sloopen 
van meerdere va,n die werken, maar wel be
oogd het :vak, in hetwelk ·dat sloopen ge-

. dure,:i.de. een zeker niet te .kort tijdsverloop 
wordt · uitgeoefend, : met· ·de bedoeling om. 
daaruit geldelijk vo·ordeel te trekken, zij het 
dan ook dat do duur van dat tijdsverloop, 
evenmin als zulks. in de . wet is geschied, 
vooraf nauwkeurig is aan te _goven. - De 
Rechtbank kon hier uit ·de ·bewijsmiddelen 
afieiden, dat aan bovenomschreven eisch der 
wet was voldaan. 2 April. 

- Bosluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 17 Mei 1909, S. 122, tot vaststelling. 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van de artt. 45 en 4 7bis der 
Ongevallenwet 1901, laatstelijk gewijzigd bti 

het K. B. van 21-Januari 1914 (Stbl. n°. 21). 
S. 380. 1 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het IC B. van 5 De
cember 1902, S. 207, houdende vaststelling 
van een algemoenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art. 7, sub III, der Ongevallen
wet 1901. S. 639. · 12 Nov. 

- Besluit tot herziening van het K. B. van 
2 Februari 1903, S. 63, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 24 Juni 1916, S. 311, houdende 
vaststelling der loonbedragen, bedoeld in 
artikel 7, sub III, der Ongevallenwet 1901. 

S. 721. 18 Dec. 
- Besluit tot herziening van· hot tarief, vast

gesteld bij K. B. van 18 Juni 1909 (Stbl. 
n°. 190). S. 728. 28 Dec. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K B. 
van 18 Juni 1909, S. 189, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 20 November 1916, S. 510, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in art. 31 der Onge
vallenwet 1901. S. 729. 28 Dec. 

Onteigening. Wet tot verklaring van het alge
meen nut ter onteigening van eigendmµmen 
noodig voor en ten behoeve van eene straat
verruiming ter verbinding van het Carnegie
plein v66r het Vredespaleis met de Anna 
Paulownastraat te 's-Gravenhage . 
· S. 1. 2 Jan. 

~- Idem noodig voor de stichting van een ge
bouw tot uitbreiding van het Bestedelingen
huis te 's-Gravenhage. S. 2. 2 Jan. 

-'--- Wet tot onteigening voor den bouw van een 
schutsluis c. a. te IJmuiden. 

S. 4. 2 Jan. 
.,-- iWet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen in de 
gemeente 's-Hertogenbosch, noodig voor den 
aanleg van eene haven met toebehooren door 
die gemeente. · S. 6. 2 Jan. 

- Idem ten behoeve van een goederenstation 
in het Arnhemsche Broek te Arnhem . 

S. 7. 2 Jan. 
- · Idem ten behoeve van den aanleg van een 

electrischen spoorweg van Haarlem langs 
den Zijlweg naar Overveen. S. 8. 2 Jan. 

- Idem van eigendommen in de gemeenten 
Amsterdam, Zaandam en Sloten, noodig voor 
den aanleg van een nieuw havencomplex _voor 
den algemeenen handel te "Amsterdam en 
voor uitbreiding van ·de Houthaven en de 
Petroleumhaven aldaar, een en ander met 
handels- en opslagterreinen en bijbehoorende 
werken, ten zuiden van ·het Noordzeekanaal 
en het afgesloten. IJ. 

S. ·9_ 2 .Jan. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het vergrooten van de algemeene be

. graafplaats te Leeuwarden. 
S. 238. 21 l\'f~art. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de _ge
meenten M:aassluis, M:aasland en Rozenburg, 
noodig voor de verbetering van den Water
weg van Rotterdam naar zee. 

S. 261. 26 l\'faart. 
___: Idem in de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-

- Ido-Ambacht, Ridderkerk, Papendrecht, Al
blasserdam en Nieuw-Lekkerland, noodig . 

. voor de verbreeding van de rivier de Noord. 
S. 262. 26- l\'faart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen noodig 
voor het verbreeden van een,deel van den 
Rijksstraatweg in de kom der gemeente 
Beverwijk. S. -304. 26 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van aanleg van 
een spoorweg van 's-Gravenhage over Voor
burg naar Leiden. S. 327. 30 April. 

- Besluit tot onteigening van een gedeelte. 
grond, welks bezit, voor het maken van een 
batterij ten behoeve van de verdediging der 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, vereischt 
wordt. S. 390. 9 l\'fei.-

- Arrest van den H. R. - Tegen de door de 
Rechtbank gevolgde wijze van berekening 
bestaat geen enkel wettelijk bezwaar; de 
Rechtbank is binnen de door de wet gestelde 
_grenzen vrij de schadeloosstelling te bereke
nen op de wijze die haar het meest bruikbaar 
schijnt. - Onjuist is de bewering der ont
eigende partij dat zij geen vergoeding zou. 
-ontvangen voor deu tot stratenaanleg be
,stemden grond ; die vergoeding wordt ge
vonden in de ·opbrengst der voor werkelijke 
bebouwing bestemde onderdeelen van het te 
onteigenen terrein. - Terecht heeft de Recht. 
bank in mindering gebracht een bedrag voor. 
ophooging, verharding en rioleering van de 
straat ; die kosten komen volgens de hier 
toepasselijke Bouwverordening ten laste van 
den exploitant van eenig bouwterrein. 

25 Mei. 
- Wet tot verklar.ing van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen noodig 
voor de uitbreiding der stedelijke fabrieken 
van gas en electriciteit te Leiden en het uit
voeren van daarmede verband houdende 
werken. S. 555. 6 Aug. 

- Idem ten behoeve van uitbreiding van het 

stations-emplacement Delft van den spoor
_-weg Amsterdam-Rotterdam. 

S. 556. 6 Aug .. 
- Idem noodig voor de verruiming van het 

Apeldoornsch kanaal tusschen Apeldoorn en 
. Hattem. S. 557 6 Aug. 

- Arrest van den H. R. - Wanneer de oe
grootheid van het bedrag der schadeloos
stelling afhankelijk is van toekomstige. on
zekere gebeurlijkh~den, heeft de Rechtbank 
met die omstandigheden, welke zich waar
schijnlijk zullen voordoen, rekening te hou
den. - Waar de Rechtbank het aannemelijk 
oordeelt, dat de som als vergoeding der 

__ waarde van het onteigende toegekend, ver
meerderd met de vergoeding voor het ver
plaatsen der zaak, niet zal toereikend zijn 
ter verkrijging van een perceel geheel ge
schikt om daarin de zaak op denzelfden voet 
voort te zetten, doch dat daarvoor nog een 
bedrag van f 4000 noodig zal zijn, heeft zij 
terecht dit bedrag van f 4000 aan hare ~chat-

. ting toegevoegd. 13 Aug. 
- Arrest van den H. R. - De omvang der 

schade op he~ tijdstip der eigendomsont
neming den eigenaar berokkend, kan afhan
kelijk zijn van toekomstige gebeurlijkheden, 
welke ten tijde der onteigening slechts a_ls 
waarschijnlijk kunnen worden voorzien; ook 
op die omstandigheden moe_t, bij de bereke
ning der schade worden gelet. - Bij de waar
deering van .het verlies wegens de nood
zakelijk geworden vervanging van machine
rieen op een tijdstip dat de prijzen sterk zijn_ 
opgeloopen, -heeft de Rechtbank niot twee
maal denzelfden factor in rekening gebracht. 

- Arrest van den. H .. R. De Recht bank heeft 
door bij de waardebepaling der te onteigenen 
perceelen te letten op den prijs die bij verkoop 
gelijktijdig met eeµ aangrenzend perceel zou-, 
kunnen worden bedongeu, niet rekening ge
houden met een mogelijkheid, die zou kun
nen uitblijven, maar veeleer met aard en 
ligging van perceelen, •die bij toevoeging aan 
een aangrenzend terrein van groote betee-

- kenis worden. - Feitelijke.beslissing dat een 
__ perceel als aan den Hofweg gelegen bouw

terrein moet worden beschouwd. 14 Sept. 
- Besluit tot onteigening van een gedeelte van 

een perceel in de gemeimte Warder, ten be
hoeve van het verhoogen en verzwaren van 
den zeedijk van den polder ,,De Zeevang". 

S. 603. 15 Oct. 
- Besluit tot onteigening v~n een gedeelte van 

een perceel in de gemeente Oosthuizen, ten 
behoeve van het onderhoud van den zeedijk 
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•van het heemraadschap van den Schardam 
en Keukendijk. S. 650. 20 Nov. 
~ Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der · ohteigening van eigeildo=en noodig 
· voor en ten behoeve van het verbreeden van 
een gedeelte van de Hommelstraat te .Arn

. hem: S. 669. 1 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

-der onteigening van eigendo=en noodig 
voor het verbreeden en normaliseeren van 
eeri gedeelte van den Rijswijkschen weg te 
's-Gravenhage. S. 670. 1 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 

· voor het maken van een spoorbaan ter ver
. binding van de ontworpen Rijnhaven en van 
gemeentelijke· inrichtingen te .Arnhem met 

· het te stichten goederenemplacement der 
Maatschappij tot ifilxploitatie van Staats
spoorwe·gen in het .Arnhemsche Broek, v6or 
het aanleggen van een terrein voor handel 

· en industrie, alsmede voor daarmede verband 
houdende werken. S. 672. 21 Dec. 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
· nut der onteigening ten behoeve van den aan
leg van een kanaal ter verbinding van de 
Maas bij Wessem met de Zuid-Willemsvaart 
te Nederweert. S. 676. 1 Dec. 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
· nut der onteigening van eigendommen noodig 
· voor havenuitbreiding op den linker Maas

oever door de gemeente Rotterdam. 
S. 677. 1 Dec. 

_:_ Wet houdende verhlaririg van het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen in 
de gemeente Rotterdam, noodig voor de 
berging van bij den verderen a,anleg van de 
Waalhaven aldaar beschikbaar komende 
specie. S. 678. 1 Dec. 

-'- Wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der onteigening ten behoeve van nit

-· breiding van het stationsemplacement Hat-
tem-Stad. S. 679. 1 Dec. 

Ontplofbare Stoffen. Zie : Buskruit. 
Oorlogswinstbelasting. Besluit tot uitvoering 

van art. 56, eerste lid, der Wet op de Oorlogs. 
winstbelasting 1916. S. 319. 28 April. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van art. 75 
der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916. · 

S. 403. 19 Mei. 
- Wet tot uitvoering van art. 98 der Wet op 

de Oorlogswinstbelasting 1916. 
S. 406. 23 Mei. 

Ouderdomsverzekering. Zie: Invaliditeits- en 
ouderdomsverzekering. 

Pakketpost. Zie : Posterij. 

Papier. Missive van den Minister van'Birinen
landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
der provincien betreffende p'apier ·voor br
langrijke bescheiden. · · 15 Nor, 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincieri betreffende papier voor be
langrijke bescheiden. 5 Dec. 

Pasp·oorten en jaarpassen. ·Missive van .den 
Minister van Buitenlandsche Zaken · aan de 
Commissarissen der Koningin betreffende 
afgifte van buitenlandsche · paspoorten aan 
deserteurs. 5 Maart. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende afgifte van pas
poorten. 13 April. 

Pensioenen. Besluit houdende beslissing dat 
voor de toepa,ssing d~r Pensioeilwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 de wedde van 
een a,mbtenaar ook dan geacht moet worden 
voor haar volle bedrag nit de gemeentelijke 
inkomsten te worden gekweten, als het ·Bur
gerlijk ·.Armbestuur daarin voor een·deel bij
draagt. 12 Jan. 

- Missive van den Minister van Financien aan 
de Commissarisse11 der Koningin in de pro
vincien, betreffende keuring van ambtenaren. 

· 2 Febr. 
- Wet houdende wijziging van artikel 26 der 

Burgerlijke Pensioenwet, artikel 32 der Pen
sioenwet voor de bijzondere·leeraren 1913, en 
art. II der wet van 21 Juni 1913, Stbl. n°. 303. 

S. 253. 26 Maart. 
- Missive van den Minister van Financien aan 

de burgemeesters betreffende keuring voor 
de toekenning van pensioen. 4 April. 

- Besluit houdende beschikking op de aan
vragen om pensioen van I. ·Mauritz, R J. ter 

· Brugge en J. C. G. Grase, oud-leeraren·bij 
de opleiding van adspirant-administrateurs 
bij de Koninklijke Marine te Amsterdam. 

S. 382. · 2 Mei. 
- Wet houdende pensioenregeling voor de 

weduwen en weezen van v66r 1 Januari 1906 
overleden, gepensionneerde 0£ op wachtgeld 
gestelde onderwijzers. · · S. 426. 23. Mei. 

- Wet tot wijziging der·wet van 12 Juli 1895, 
S. 104, tot regeling van : 1 °. de bevordering 

. en het ontslag van · q.e officieren der. Konink
lijke N ederlands<;he ·Marine-Reserve ; 2° .. de 
pensionneering van ·officieren, onderofficieren 
en minderen der Koninklijke N ederlandsche 
:i\;Iarine-Reserve en van hunne weduwen en 
kinderen. S. 427. . 23. Mei. 

- Wet tot nadere wijziging der wet van 18 
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-,JJuli,:];890;.K 109,. tot regeling der pensioenen 
·.,.:van:, de·,,mindere geemployeerden enz., op 
-"daggeld.,,werkzaam bij de inrichtingen van 
,•ls -Rijks zee- en landmacht, en wijziging der 
, wette:ri:,:van 31 December 1913, S. 61 en 21 
_'.Deceni.berJ914, S. 58Q; tot afwijking van de 
, bepalingen der wet van 18 Juli 1890, Stbl. 
. _ .n°. 109. S. 428. 23 Mei. 

_,. K. B.··- Eene benoeming ,,onder voorwaarde, 
."dat (hij).uiterlijk binnen een jaar hebben te 
promoveeren'.'·, waaraan niet is toegevoegd 
de ~bepaling, dat het niet voldoen aan de 
gestelde voorwaarde haar een tijdelijk ka
rakter zal iteven, i~ niet eene tijdelijke, doch -

~- eehe. voorwaardelijke benoeming. - De om
. standigheid; dat in een later besluit de vroe
. gere · aanstelling eene tijdelijke wordt ge
noemd; mag niet geacht worden te besli.Bsen 

. omtrent het karakter van het bij die aanstel
ling opgedragen ambt, aangezien het ant
woord op de vraag of de belanghe b bende vast 

:.of tijdelijk leeraar is geweest, uitsluitend aan 
den inhoud. van het benoemingsbesluit moet 
worden ontleend, dat i. c. met geen enkel 
woor.d spreekt van tijdelijkheid der aan
stelling. 26 Mei. 

--" Missive van den Minister van Financien aan 
_ de Co=issarissen der Koningin in. de pro

vincien, betreffende naleving van art. 8, 
lik b van het K.- B. van l 7 Maart 1914, 
Stbl. n°. 150. 7 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat bij de pen
·sionneering -van herhalings-onderwijzers, die 
benoemd worden om gedurende enkele maan
den in het jaar een cursus voor het herhalings
onderwijs te leiden, slechts in aanmerking · 
komt de tijd, gedurende welken zij daad-

·· werkelijk iiJ. functie zijn geweest. 28 Juli. 
~ Besluit houdende beslissing dat hij, die 

krachtens vaste aanstelling jaarlijks .gefun
. geerd heeft. bij . een soepuitdeeling van het 
. burgerlijk armbestuur, welke telken jare ·na 

afloop . van den winter werd opgeheven, zoo
. dat hij zijne taak eerst weer opnam bij het
, begin van den volgenden winter, voor de be

rekening. :van zijn pensioen slechts in aanmer-
king.·kan brengen den tijd, gedurende welken 

· hij daadwerkelijk in functie is geweest. 
12 .Sept. 

-;-cc"Besluit ·tot regeling van de pensioenen van 
'. weduwen:en weezen ·van werklieden en . van 

gepensionneerd.e werklieden van het Kolo
niaal Etablissement te Amsterdam. 

S. 602. 13 Oct. 
- Arrest.van den H. R. - De omstandigheid, 

dat de Staat aan een militair ter zake va,n 

een ongeval pensioen heeft :verleend krachtens 
de bepalingen der ten deze· geldende Pensioen
wet, staat aan een actie tot schadevergoeding 
uit onrechtmatige daad tegen de,n Staat in 
verband met datzelfde ongeval ingesteld, niet 
in den weg. - Blijkens art. 1407 B. W. is 
als een privaatrecht te beschouwen het recht 
om niet door toedoen van een antler lichame, 
lijk letsel te ondergaan. - De artt. 1401 en 
volgg. B. W. verleenen · bescherming tegen 
zoodanig letsel onrechtmatig toegebracht, 
ook indien dit geschiedt bij gelegenheid van 
een geneeskundige behandeling en in da,t 
geval geven zij een vordering tegen hem, die 
de behandeling toepast en de zorg daar
voor heeft op zich genomen. - De Staat, 
zich belastende met den militairen genees-

. ·kundigen dienst, staat te dien aanzien op een 
l~n met ieder bijzonder persoon, die de ge- -
neeskundige verzorging van een antler vrij-

-willig op zich neemt en hij is dan oak voor 
daarbij gepleegde nalatigheid evenals die 
bijzonder0' persoon, jegens den daardoor be
nadeelde, op gronden ontleend aan het 
privaatrecht, aansprakelijk, ook al moge de 
Staat bij het op zich nemen van voorschreven 
last beoogen daarmede zijn publiekrechteli;jlce 
taak naar behooren te vervullen. 9 Nov. 

- Besluit houdende ongegrondverklaring der 
. bezwaren van den eervol-ontslagen reserve
.kapitein der infanterie C. H. von Stein, te 
's-Gravenhage, tegende beslissing in zake zijn 
verzoek om pensioen. S. 638. 10 Nov. 

- Besluit houdende beslissing dat antler de 
,,aan eene gemeentelijke betrekking .verbon
den vaste inkomsten", bedoeld in art. 2 H 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren", mede moet worden gerekend het 
deel, dat de provincie daarin bijdraagt. 

29· Nov. 
- Wet houdende verhooging van de bedragen 

der pensioenen ten laste van het fonds, inge
steld bij de Weduwenwet voor de ambtenaren 
1890 en wijziging en aanvulling van art. 27 
der Wed;,wenwet voor - de Rijkswerklieden 
1914. S. 671. l Dec. 

- Zie oak: Oura9ao, Indie en Suriname. 
Personeele Belasting. Besluit nopens het be

roep, ingesteld door .het bestuur der. Vrij
metselaarsloge l'lnseparable te Bergen op 
Zoom tegen de beslissing van den directeur 
der directe .. belastingen, invoerrechten en 
accijnzen te Breda, op zijn verzoek om plaat
sing :van de inrichting dier loge op de lijst, 
bedoeld in art. 4, ,§ 2, der wet tot regeling 
der personeele belasting. S. 215. 13 Febr. 



P, R ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1917. 752 

Politie. Besluit tot nadere regeling der jaar
wedden van het personeel der Rijksveld
wacht. S. 388. 7 Mei. 

Posterijen. Besluit ter bepaling van het tijdstip 
waarop de wet van 16 Dacember 1916, S. 549, 
houdende wijziging en aanvulling van de wet 
van 21 Juny 1831, S .. 70, tot inrigting eener 
dienst ter verzending met de post van pak
ketten, een gewigt van 5 kilogram niet te 
boven gaande, -in werking treedt. 

S. 227. 23 Fehr. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst der wet van 21 Juny 1881, S. 70, tot 
inrigting eener dienst ter verzending met de 
post van .pakketten, een gewigt van 5 kilo
gram niet te boven gaande, zooals die is ge
wijzigd en aangevuld bij de wet van 16 De
cember 1916, Stbl. n°. 549. S. 566. 15 Aug. 

- Besluit houdende voorschriften tot uitvoe
ring van onderscheidene bepalingen van de, 
bij de wet van 16 December 1916, S. 549, 
aangevulde en gewijzigde wet van 21 Juny 
1881, S. 70, tot inrigting eener dienst ter 
verzending met de post van pakketten, een 
gewigt van 5 kilogram niet te boven gaande. 

S. 567. 15 Aug. 
- Besluit tot uitvoering van artikell 9bis, sub 1, 

der wet tot regeling der brievenposterij, 
(Stbl. 1908, n°. 16), laatstelijk gewijzigd bij. 
de wet va,n 29 Juli 1916 (Stbl. n°. 342). 
(Ins telling van een postcheque- en girodienst.) 

S. 594. l Oct. 
- Besluit houdende wijziging van artikel II 

van het IC B. van 14 December 1895, S. 222,. 
tot uitvoering van onderscheidene bepalingen 
der wet tot regeling der brievenposterij, 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 22 N ovem-· 
ber 1916 (Stbl. n°. 5II). S. 640. 13 Nov. 

- Besluit ter bepaling van het tijdstip waarop 
de wet van den 29sten Juli 1916 (Stbl. n°. 342) 
houdende aanvulling van de wet tot regeling. 
der brievenposterij (Instelling van een post
cheque- eri girodienst) in werking treedt. 

S. 733. 31 Dec. 
Provinciaal Bestuur. Besluit houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door het ge
meentebestuur van 's Hertogenbosch tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, strekkende tot afwijzing van 

· het verzoek van geuoemd bestuur om ver
gunuing ingevolge artikel 1, § I, ouder 2°. der 
,,Electriciteitsverordeuing N oord-Brabaut" 
tot het exploiteereu van eeu bedrijf tot pro
ductie en levering van electrischeu .stroom 
biuueu de gemeente 's-Hertogeubosch. 

S. 561. 8 Aug. 

Raad van State. Besluit houdeude vaststelling· 
,au bepalingeu omtrent de wijze van be
vordering en bezoldiging >"an de ambteuareu, 
werkzaam ter Secretarie van den Raad van 
State, en van de bediendeu a,au dat College 
verbouden. S. 291. 14 April. 

Raden van beroep. Besluit hou.deude bepaltu
geu betreffende ambtskringen van raden-vau 
beroep voor de directe belastingeu. 

S. 283. 12 April. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot 

naamsverandering van het grenskantoor 
Augustinus in Siebengewald. S. 396. 14 Mei. 

- Besluit houdende uitbreiding van de gunst 
van entrep,3t tot. fabrieken van chemische 
producten. S. 493. 19 Juli. 

Rechtswezen. Wet tot wijziging en aanvulling 
van de wet tot vaststelling van een tarief van 
geregtskosten in strafzaken, waarvan de mili
taire regter kennis neemt. S. 431. 23 l\fei. 

- Wet houdende wijziging der wet van 18 
April 1874, S. 66, tot vaststelling der tarieven 
van geregtskosten in strafzakeu, waarvan 
de gewone regter kennis neemt; gewijzigd 
door de wetten van: 28 Juni' 1876, S. 141 ; 
28 Augustus 1886, S .. 131 ; 15 April 1896, 
S. 70; 20 April 1901, S. 94; 9 Juli 1906, S. 197; · 
7 Dec. 1908, S. 361 ; 31 Dec. 1909, S. 430 en 
5 Juli 1910 (Stbl. n°. 182). S. 432. 23 Mei. 

- Besluit tot aanvulling van het bij K B. van 
14 September 1838, S. 36, vastgestelde Regle
ment n°. IV, op de organisatie en de dienst· 
der Deurwaarders en verdere regtsbedienden. 

S. 446. 29 Mei. 
- Wet houdende bepalingen betreffende de 

beteekening en tenuitvoerlegging in de kolo
men, van in Nederland uitgevaardigde 
dwangbevelen en in Nederland alsmede in 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura9ao 
onderling, van in de kolonien uitgevaardigde 
dwangbevelen. S. 507. 4 Aug. 

In werking treding. S. 589. 18 Sept. 
- Zie ook: Indie. (Nederlaridsch) 

.iYI ilitaire Zalcen. 
Tractaten. 

Registratie. Wet tot hefting van rechten van 
registratie. S. 243. 22 :i\faa.rt. 

- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering 
van de wet van 22 Maart 1917, S. 243, tot 
hefting van rechten van registratie, en bepa-· 
ling van het tijdstip van in werking treding 
van deze wet. S. 384. 4 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 4 l\foi 
1917, u0 • 54, S. 384, houdende bepa.lirgen ter 
uitvoering van de Registratiewet 1917. 

S. 571. 27 Aug. 
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Reis~ en verblijfkosten. Besluit tot wijzigjng en 
aanvulling -van het Reisbesluit 1916, Stbl. 

. n°. 451. S. 194-. 23 Jan. 
- Besluit tot nadere regeling van de ·rnrgoe

ding wegens het gebruik ,:an eigen motor
rijwiel en eigen automobiel bij reizen. ten 
behoeve van het Rijk gedaan. 

. S. 401. 18 Mei. 
- Besluit tot nadere regeling v~n de vergoeding 

wegens het gebruik -van eigen rijwiel bij rei-
zen, ten behoeve van het Rijk gedaan. · 

S. 484. 7 Juli. 
- Besluit tot nadere regeling van de vergoe

ding wegens het gebruik -van eigen automo
biel bij reizen, ten behoeve van het Rijk 
geda"an. · S. 644. 16 Nov. 

Rekeningen. Zie : Begrootingen en RelcenirJ,gen. 
Rekenkamer. Besluit tot wijziging ,an het 

K. B. van 15 April 1914; S. 176, houdende 
vaststelling van voorschriften ten aanzien 
van _ambtenaren en bedienden bij de Alge
meene Rekenkamer. 

S. 235. 12 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 

April 1914-, S. 176, gewijzigd bij K B. van 
12 Maart 1917, S. 235, houdende vaststelling 
van voorschriften _ten aanzien van amht!')
naren en bedienden biJ de Algemeene Reken
kamer. S. 394. 10 Mei 

- Wet, houdende nadere voorziening ten aan
. zien van· de taak der Algemeene Reken
. kamer. S. 442. 23 Mei. 

Roode Kruis._ Besluit houdende rege\ing van de 
· vrijwillige hulpverleening aan zieke en ge 

wonde personen, behoorende tot de legers 
of vloteri van oorlogvoorende m6gendheden 
en voorziening in de hulpverleening en inlich
tingsdienst ten aanzien van krijgsgevangenen 
en gei:nterneerden. S. 607. 22 Oct. 

- Besluit houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zie).;:e en gewonde per
sonen, behoorende tot de legers of vloten 
van oorlogvoerende mogendheden en voor
ziening in de hulpverleening en inlichtings
dienst ten aanzien van krijgsgevangen'en. en 
gemterneerden. S. 693, 15 D_ec. 

Rijksgestichten en Rijkswerkinrichtingen. Be
sluit tot nadere aanvulling en wijziging van 
den algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld bij de artikelen 3 en 21 der wet van 
12 Februari 1901, S. 64, vastgesteld bij het 
K. B. van 15 Juni 1905 (Stbl. n°. 209). 

S. 489. 1 7 Juli. 
Rijksveldwacht. Zie : Politic. 
Rijwielen. Zie : 1vJ otorrijtuigen. 
Scheepvaart. Wet betreffende verbetering van 

den Waterweg van Rotterdam naar. Zee. 
· · S. 5. 2 Jan. 

- Wet tot vordering 
vorderingswet). · 

Gewijzigd. 

van schepen (schepen-
S. 211. 10 Febr. _ 

430. 23 Mei. 
- Arrest van den H. R. - Art. 9 van het 

Binnenaanvaringsreglement is niet slechts 
.. geschreven voor in_ beweging zijnde, maar 
.. ook voor stilliggende veerponten. - Onder 
,,veerman" is te verstaan degeen, die de 
exploitatie van en de zorg voor de pont op 
zich heeft genomen, onverschillig of hij tel
kens dat veer al dan niet persoonlijk bedient. 
- Zoowel in art. 473 Sr. in verband met 
art. 85 Sr. als in art. 1 der Wet van 15 April_ 
1891, S. 91, is onder ,,schipper" te verstaan 
de gezagvoerder van het vaartuig. Het ant
woord op de vraag, wie als gezagvoerder· van 
een vaartuig is te beschouwen, hangt af zoo
wel van den aard van het vaartuig als van 

- deter sprake komende verplichtingen. - In 
v~rband hiermede ·heeft het reglement, den 

_ veerman ten aanzien der lichten als gezag-_ 
_ voerder of schipper beschouwende, dat begrip 

niet buiten zijn wettelijke grenzen uitgebreid. 
19 Febr. 

-- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voo, de Willemsvaart. 

. , S. 271. 30 Maart . 
~ Besluit tot nadere wijziging van art .. 7 van 

het ,,Reglement voor de· Stuurlieden-exa
mens", vastgestel~ bij K. B. van 27 Decem
ber 1907 (Stbl. n°. 353). S. 468. 16 Juni. 

- ·Besluit tot va~tstelling van een reglement 
:voor de scheepvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbruggen der Zeeuwsch

, Vlaamsche. Tramweg-Maatschappij over den 
Oost- en Middenkanaalarm te Terneuzen en 
den Midden- en Westkanaalarm te Sas van 

-Gent van het kanaal van Gent. naar Ter
neuzen. S. 490. 18 Juli. 

- Besluit waarbij met intrekking van het K. 
B. van 1 April 1896, S. 62, wordt vastgesteld 
een gewijzigd Bijzonder reglement van politie 
voor het Afsluitingskanaal,. de Hou thaven 
en Maritieme binnenhaven, behoorende tot 
's-Rijks werf te Willemsoord. 

S. 565_. 14 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politi_e voor het Ne_derlandsche 
_ gedeelte van het kanaal van Luil, naar 

Maastricht. · S. 596. 2 Oct. 
- ·Besluit tot vaststelling van een reglement 

voor de scheepvaart ter beveiliging van de 
brug in den spoorweg Zwolle--Blokzijl over 
het Zware Waterbij Hasselt. ·s. 614. 6 Nov. 
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- Besluit tot het vaststellen van een verbod 
van nachtvaart en van nadere_ bepalingen op 
het voeren van seinlichten. S. 647. 19 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
' reglement van politie voor den gekanaliseer~ 

den Hollandschen IJssel. S. 688. 8 Dec. 
- Besluit tot "'ijziging van het reglement voor 

de scheepvaart ter beveiliging van· de spoor
weg brug over het Noordzeekanaal bij Zaan
dam in den spoorweg van Amsterdam naar 
Nieuwediep, vastgesteld bij K. B. van 8 ·Juli 
1907 (Stbl. n°. 178), gewijzigd bij K. B. van 
16 April 1908 (Stbl. n°. 114). · _ 

S. 689. 11 Dec. 
- Besluit tot wijziging vari het reglement voor 

de scheepvaart ter be,eiliging ,an de spoor
wegbrug over het Noordzeekanaal bij Velsen 
in de11 spoorweg van Haarlem naar Uitgeest, 
vastgesteld bij K. B. van 22 Maart 1905 
(Stbl. n°. 112), het laatst gewijzigd bij K. B. 
van 30 April 19iO (Stbl. n°. 129). 

· S. 690. 11 Dec. 
- Besluit tot nadere wijziging van het ,,Regle

ment voor de machinisten-examens", vast
gesteld bij K. B. van 27 December 1907 
(Stbl. n°. 354). S. 724. 20 Dec. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende mach
tiging tot uitgifte ·van scbatkistbiljetten en 
scbatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij · 

· die van 15 Juli 1912, S. 240, en de wet van 
5 December 1881, (Stbl. n°. 185). 

S. 176.- 16 JaP. 
205. 3 Fehr. 
213. 12 Fehr. 
231. 2 Maa:rt. 
310. 27 April. 
499. 27 Juli. 
591. 22 Sept. 
609. 24 Oct. · 
645. 17 Nov. 
664. 1 Dec. 
722. 18 Dec. 
727. 27 Dec. 

- Besluit houdende wederopenstelling van 
de gelegenheid tot inwisseling van de zilver
bons van f 1, van f 2.50 (beide ouden vorm) 
en· van f 5. S. _214. 12 Fehr. 

- Besluit tot nadere bepaling van de boeveel
heden der uit te geven zilverbons van twee 
en een halven gulden en van een gulden. 

S. 219. 16 Fehr. 
- Besluit houdende wijziging en aanvulling 

van l:let Grootboekbesluit 1913.-
S. 245. 22 Maart. 

- Besluit betreffrnde de uitloting en af!ossing 

van de 4½ pOts. schuldbekenteniss~n, uitge
geven krachtens de Leeningwet 1916 (Stbl. 
n°. 135). S. 457 .. · 9 :Juni. 

- Besluit betreffende de uitloting ~n··a~ciss~g 
van de 4 pOts. schuldbekentenissen, ~~tge
geven kracbtens de tweedv Le~niii"gw'et, 1916 
(Stbl. n°. 533). S. 458. . 9, Juni. 

- Besluit houdende wijziging ~an bet, bij' bet 
besluit van 16 ]' ebruari 1917, S. ·219, gewij
zigde, K. B. van 22 April 1916, S. 168, tot 
vaststelling van den uiterlijken vorm voor .de 
zilverbons van een gulden, tot bepaling van 
de hoeveelheid der uit te geven zi]verbons van 
dien vorm en tot wijziging van art. 2 van het 
besluit van 31 Maart 1915 (Stbl. n°. 174). 

:-:. 606. 22 Oct. 
--'- Wet tot het aangaan van eene geldleening 

of -Ieeningen van f 500,000,000 en nadere 
voorziening teu aanzien van de 5 pOts. 
schuldbekenteniss_en ten laste van het Rijk. 

S. 7iO. 15 Dec. 
- Zie ook: lndie. (Nederl.) 
Sluizen. Wet betr~ffende bouw' van eeii scbut

sluis c. a. te IJmuiden en verbetering va:ri 
bet Noordzeekanaal. ·- S. 3. 2 Jan. 

Smokkelhandel. Wet tot vaststelling in de te
genwoordige buitengewone omstandigbeden 
van bepalingen in het belang van eene meer 
afdoende beteugeling van smokkelhandel 

S. 225. 22 Feb1. 
In werkingtreding. 230. 27 Fehr. 

Spaarbanken. Besluit houdende reorganisatie 
,;an het personeel ter Directie .,an de Rijks
postspaarbank, laatstelijk vastgesteld bij 
K. B. van 13 April 1916 (Stbl. n°. 161). · 

S. 469. 16 Juni. 
- Besluit houdende wijzigirig van art. 2 van 

het K. B. van 15 December 19l0, S 369, tot 
uitvoering van d,:, wet tot installing eener 
Rijkspo~tspaarba~li: (Stbl. 1910, n°. 368); 

S. 598. 5 Oct. 
Spoorwegen. Besluit tot gelijli:stelling van 

den door de Noord-Zuid-Hollanil.scbe Tram
weg-Maatschappij geexploiteerden spoorweg 
van het Soendaplein te Schoten naar de gren!, 
van de gemeente Haarlem bij den Kieinen 
Houtweg, met de spoorwegen, waarop ge~n 
antler vervoer dan personenvervoer bin:rien 
eene gemeente plaats heeft. S. 270. 30 Maart. 

- Besluit houdende machtiging tot afwijking 
,an bepalingen, ~ervat in de algemeene maat
regelen van bestuur, bedoeld bij art. 27 der 

. wet van 9 April 1875, S. 67, bet laatst gewij
zigd bij de wet van 9 Juli 1915, S. 321, en 
bij de artt. 1 en 2 van de wet van 9 Juli 1900 
(Stbl. n°. 118). s. ,405. 22 Mei. 
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....:.::- Ah-est van den H. R. - 'Al draagt art. 24 
': :Alg. · Regl._ Dienst Locaalspoorwegen niet 
. i'iftdrukkelijk den machinist op het geven 
: ''.van li~t daarbij omschreven br,lsignaal, toch 
)ilijkt uit•verschillende artt. van <lit regle
ment,' in ·onderling verband genomen, dat 
zulks' tot, <liens taak behoort. 4 Juni. 

....:....· Wet tot verhcioging van het maximum van 
·het rentelooze voorschot uit 's Rijks schatkist 

· .. ten behoeve"van den aanleg en het in exploi
tatie' brengen van spoorw·eglijnen van Ter 
Ap.ei'-over Winschoten nasr Delfzijl en van 
Blijha~ naar Bellingwolde. S. 680. 1 Dec. 

- :wet tot wijziging van de wet van 9 Juli 1900, 
·s. · ll8, h~udende nadere regeling van den 
dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop 
uitslhitend met beperkte snel.heid wordt ver
voerd. S. 701. 15 Dec. 

- Wet houdende voorschriften omtrent aanleg 
en instandhouding van spoorwegen, ·waarop 
uitsluitend met beperkte snelheid wordt ver
voerd, op wegen niet onder beheer van het 
Rijk. S. 703. 15 Dec. 

Staten-Generaal. Besluit betreffende de slui
ting van de tegenwoordige zitting der Staten
Generaal en de ontbinding van de beide 
Kamers. S. 402. 19 Mei. 

- Besluit betreffende de opening van de 
buiteng~wone zitting van de Staten-Generaal. 

S. 470. 20 Juni. 
- Besluit betreffende de opening der gewone 

, ergadering van de Staten-Generaal. . 
S. 482. 10 Sept. 

Statistiek. Wet houdende maatregelen tot het 
verkrijgen van eene juiste statistiek van 
voortbrenging en verbruik. S. 665. 1 Dec. 

Statistiekrecht. Besluit tot uitvoering van art. 3 
der wet van 14 December 1916, S. 530, bee 
treffende hefting van statistiekrecht. 

S. 164. 5 Jan. 
- Idem tot uitvoering van artikel 7, laatste 

zinsnede, der ·wet van 14 December 1916, 
S .. 530, betreffende hefting van statistiekrecht. 

S. 165. 5 Jan. 
...::.. Besluit·tot vaststelling van den <lag, waar

. op· de 'wet van 14 December 1916, S. 530, be
. treffende ·hefting van Statistiekrecht, in 
we:rking treedt. S. 168. 9 Jan. 

- Idem houdende vaststelling van den vorm 
der statistiekzegels. S. 169. 9 Jan. 

- Wet hbudende aanvulling der wet van 
14 December 1916, S. 530, betreffende hef
'fing van statistiekrecht. S. 254. 26 Maart. 

Steenen. Missive van den Minister van· Bin
nenlandsche Zaken aan de Ged. Staten, be
treffende baksteen-industrie. 20 · Oct. 

Sterke drank . . Arrest van den H. R. - Art. 50, 
1 • lid, 7°. der Drankwet is niet toepasselijk 
op hem, die in een lokaliteit, waarvoor een 
verlof was verleend, sterken drank aanwezig 
heeft, wanneer hij voor die lokaliteit ook een 
z. g. logementsvergunning heeft.bekomen. -
Hij behoeft dus, om niet onder <lit artikel 
te vallen, niet eE1rst intrE1kking van het ver
leende verlof te vragen. 30 Mei. 

- Besluit tot Vernietiging van het-besluit van 
Ged. Staten van Noordholland, waarbij in 
beroep is vernietigd- het besluit van Burge
meester en Wethouders van Hilversum van 
19 December 1_916 tot intrekking van de 
ten name van J. Wijnands, aldaar, staande 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 559. 6 Aug. 

- Besluit tot VE1rnietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Sittai:d, 
waarbij verlof voor den verkoop van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken drank 
is verleend aan Dora Maria Ida Thissen aldaar. 

S. 593. 28 Sept. 
- Wet tot Vereeniging van de gemeenten 

Alphen, Aarlandel"V'een en Oudshoorn. 
S. fl:2S. !I Nov. 

Strafrecht en Strafvordering Besluit, tot na
dere aanvulling en wijzrging van den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld bij de 
artt. 3 en 21 der wet van 12 Februa:ri 1901, 
S. 64, nstgesteld bij· het K. B. van 15 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 209). 

S. 489. 17 Juli. 
- Zie ook : M ilitaire Zaken. · 
Strandvonderij. Missive van den Minister van 

Landbouw; Nijverheid en Handel aan de 
Ged. Staten der provincien, betreffende ver
koop van rubber door burgemeesters-strand
vonders. 7 Febr. 

Stuwadoorswet. Beschikking van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid -en Handel tot 
uitvoering van het K. B. van 5 September 
1916 (Stbl. n°. 435). 20 Sept. 

- Beschikking Van den Minister van Land
bouw, Nijyerheid en Handel tot vaststelling 
van modellen ter uitvoering van het besluit 
van 5 September 1916 (Staatsblad n°. 435). 

. 17 Oct. 
Successie. Wet houdende wijziging der Suc-

cessie\\-et. S. 189. 20 Jan. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 

Successiewet van 13 Mei 1859, S. 36, zooals 
zij bij latere wetten is g(;lwijzigd en aangevuld. 

S. 236. 12 Maart. 
- Wet. tot het stellen van waarborgen, dat 

buitenlandsche verzekeraars de hv_n bij de 
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Successiewet opge legde verplichtingen zullen 
nakomen. S. 436. 23 Mei. 

Inwerkingtreding. 595. 1 Oct. 
- Besluit tot regeling van de wijze, waarop 

de zekerheid bedoeld in art. 1, eerste lid, der 
wet van 23 Mei 1917, S. 436, wordt gesteld 
en opgeheven. S. 583. 10 Sept. 

Suiker. Besluit houdende intrekking van dat 
van 14 October 1915 (Stbl. n°. 428). 

S. 196. 26 Jan. 
- Besluit houdende v:erlenging van den ter

mijn, gedurende welJrnn het invoerrecht voor 
de stoffen, bedoeld bij art. l, tweedf' lid, der 
wet van 6 April 1877, S. 71, naar het tegen
woordig bedrag zal worden gehev:en. 

S. 292. 16 April. 
Suriname. Be.sluit tot vaststelling van rege

lingen omtrent toekenning van verloven en 
wachtgelden aan- en omtrent terugbetaling 
van genoten uitkeeringen enz. door ter ver
vulling van burgerlijke ambten naar Neder
landsch West-Indie gezonden pnsonf'n. 

S. 480. 28 Juni. 
- WP.t houdende bepelingen betreffende de 

beteekening en tenuitvoerlegging in de 
kolonien, van in Nederland uitgevaardigde 
dwa{lgbevelen en in Nederland alsmede in 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cma<;,ao 
onderling, van in de kolonien uitgevaardigde 
dwangbevelen. S. 507. 4 Aug. 

- Besluit hcudende bepaling van het tijdstip, 
waarop de ,,Koloniale invorderingswet 1917" 
in Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname, 
en Cura<;,ao in werking zal treden. 

S. 589. 18 Sept. 
Telegrafie en Telefonie. Besluit tot wijziging 

van het K. B. Van 7 Juli 1913, S. 323, hou
dende invoering van perstelegrammen tegen 
verlaagd tarief, gewisseld tusschen Neder
land en de landen, behoorende tot het Euro
peesch verkeer. S. 472. 22 Juni. 

-:- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van het Reglement voor den dienst der Rijks
telefoon, vastgesteld bij K. B. van 20 No
vember 1916 (Stbl. n°. 509). 

S. 483. 7 Juli.-
- Besluit tot vaststelling van de rE>gelen voor 

het gebruik van het locale Rijkstelefoorinet 
te Katwijk en tot intrekking van de aan de 
gemeente Katwijk verleende concessie voor 
den aanleg en de exploitatie van een voor 
publiek verkeer bestemd telefoonnet aldaa1. 

S. 497. 25 Juli. 
·Tractaten. Besluit bepalende de bekend

making in het Staatsblad van de goedkeuring, 
door ~ederland, van de verlenging der be-

voegdheden van de gemengde rechtbanken 
in Egypte (Stbl. 1916, n°. 184). 

S. 274. 5 April. 
- Besluit houdende bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding voor Nederland 
tot het op 19 Maart 1902 te Parijs tusschen 
Duitschland, Oostenrijk, Belgie, Spanje, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Lichten
stein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Por
tugal, Zweden en ZwitsP.rla'nd gesloten ver
drag tot bescherming van de voor den land
bouw nuttige vogels. S, 495. 21 Juli. 

- Wet houdende goedkeuring van de op 
26 Mei 1916 te·'s-Grav·enhage onderteekende 
verklaring tot afschaffing van de Neder
landsche Capitulaties in de Fransche zone 
van Marokko. S. 636. 9 Nov, 

Trammen. Zie : Spoorwegen. 
Trekhonden. Besluit tot nadere wijziging van 

art. 1, 3°., van het K. B. van 6 Februari 1911, 
S. 45, tot uitvoeriiig van de artt. 1, 4 en 5 
der ,,Trekhondenwet" 1910 (Stbl. n°. 203). 

S. 597. 5 Oct. 
Uitvoer. Besluit houdende verbod van uitvoer 

van zaad van boonenkruid, kervel, peterseliEI, 
schorseneeren, selderie, tuinkers, zuring en 
borage. S. 166. 5 Jan. 

- Id. prei. 171. 12 Jan. 
- Id. riet en biezen P.n alle producten daar-

van. S. 172 .. 12 Jan. 
- Besluit houdende wijziging van het verbod 

van uitvoer van hars en terpentijn. 
S. 173. 13 Jan. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
duiven, zoowel levend als gedood. 

S. 174. 13 Jan. 
- Id .. schuimaarde. 185. 18 Jan. 
- Id. cellulo1d iil dken vorm. 198. 2 Febr. 
- Id. zeesterren, ,i,fval van visch en dergelijkEI 

vischmest. S. 199. 2 Febr. 
- Id. alle groenten en alle fruit, zoo,"' 1 in 

vuschen als in verduurzaamden vorm (voor
zoo, erre niet reeds , erooden ). 

S. 200. 2 Febr. 
- Besluit houdende wijziging van het ·verbod 

van mtvoer "an riet en bieze1i en alle produc
ten daarvan. S. 201. 2 Febr. 

- Besluit houdende ,erbod van uitvoer ·van 
houtteer en houtteerpek. S. 233. 8 Maart. 

- Id. houtskool in elken vorm. 
S: 234. 8 Maart. 

- Id. alle metalen in elken vorm. 

- Id. gips. 
- Id. ruW'e tabak. 
- Id. mandenwer lr. 

s. 279. 
296. 
297. 
298. 

7 April. 
20 April. 
20 April. 
20 April. 
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- Td. alle g .. oentezaden en bloemzaden (voor 
zooverre niet reeds verboden). 

S. 385. 4 :ii-lei. 
- Id. alle soorten van vogels, zoowel levend 

als gedood (voor zooverre niet reeds verbo-
den). S. 386. 4 Mei. 

- Id. wijn. 387. 4. Mei. 
~ Id. azijn ·en azijnzuur. 471. 21 Juni. 
'- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 

het verbod van uitvoer va:i. ruwe tabak. 
S. 482. 3 Juli. 

. - Besluit houdende verbod van uitvoer van 
alle roet. S. 487. 13 Juli. 

- Id. bloembollen. 570. 25 Aug. 
- Id. droge en aangeinaakte verf. 

S. 572. 30 Aug. 
- Id. beukennootolie. 573. 30 Aug. • 
- Id. sigaren, sigaretten en verdere bewerkte 

producten van tabak. · ~- 574. 30 Aug. 
- Wet houdende bijzondere maatregelen ten 

aanzien van hPt goederenverkeer met het 
buitPnland. S. 576. 1 SPpt. 

- Wet tot wijziging der Wet van 3 Augustus 
1914, S. 344, houdende verbod tot uit- en 
vervoer van sommige artikelen. 

S. 578. 1 Sept. 
- Besluit hOlidende verbod van uitvoer van 

gelatine. S. 592. 22 Sept. 
- Zie ook : Ooilsenten. 

, Yeeartsenijkunst. Wet tot regeling van het 
hooger landbouw- en hooger veeartsenij
kundig onderwijs. S. 700. 15 Dec. 

Veenpolders. Zie : Waterschappen. 
Veenschappen. Zie: Waterschappen. 
Veeziekten. Besluit tot . wijziging van het 

K. B. van 16 December 1915, S. 510, houden
de vaststelling van bepaliogen omtrent be
handeling en vervoer van afgeroomde melk, 
karnemelk en wei. S. 232. 2 Maart. 

- Arrest van den H. R. Art. 35 2• lid der wet 
van 20 Juli 1870, S. 131, is in <lien zin te ver- ' 
staan, dat de verbeurdverklaring alleen mag 
plaats vinden ten aanzien van voorwerpen, 
die tijdens de toepassing der straf in· beslag 
genomen zijn; terwijl uit het verband _van 
dit art. met art. 37 volgt, dat wanneer , oor
werpen volgens het 1 • en 3• lid van art. 37 
zijn vrijgegeven, het gestorte bedrag in de 
plaats daarvan treedt en ingeval van ver
oordeeling moet. worden verbeurd verklaard. 

, - Bij vrijgifte zonder inachtneming van voor
melde voorschriften mogen noch de voor
werpen zelve, noch het gestort bedrag worden 

·, verbeurd verklaard. - De toelaatbaarheid 
van de vrijgifte van · het paard (gespannen. 
voor. de wagen, waarin de varkens vervoerd. 

1917. 

werden) met instandhouding der mogelijk
heid van verbeurdverklaring van het daarvoor 
gestort bedrag is - in tegenstelling met voor 
bederf vatbaar goed - enkel afhan)rnlijk 

• gesteld van het niet bestaan van gevaar van 
besmetting en niet bovendien van het vat
baar zijn v:oor bederf. 5 Maart. 

Veiligheid in fabrieken. Arrest van den H. R. 
Art. 120 Veiligheidsbesluit 1913; het niet be-

. schieten van een dak, dat twee geheel van 
elkaar gescheiden werklokalen begrenst, 
vormt twee overtredingen. - Uitzonderings
bepaling van art. 120b ; open wandoppervlak. 
- Uitlegging der dagvaarding door de 
Rechtbank. - De qualificatie moet niet ont
leend worden aan art." 19b der Veiligheidswet, 
<loch moet gevonden worden in de toegepaste 

· artilrnlen van het Veiligheidsbesluit 1913. 
3 Jan. 

- Arrest van den H. R. - ~och art. 7 der 
Veiligheidswet n6ch de in .aanmerking ko
mende voorschriften van een betrokken alge
meene maatregel van bestuur stellen den 
eisch, dat de daarbij b

0

edoelde voorzmgs
maatregelen alleen aanwezig behoeven te 
zijn, terwijl de kracht- en andere werktuigen 
in werking zijn. - Uit art. 262, 1 • lid-van het 
Veiligheidsbesluit 1913, in verband met de 
artt. 7 en 19 der Veiligheidswet volgt, dat de 
districtshoofden der arbeidsinspectie bij hun 
voorschriften of eischen behooren te blijven 
binnen de grenzen qoor een algemeene maat
rege l yan bestuur getrokken. - Met betrek
king tot de in het 1 • en 3• ten laste gelegde 
feit bedoelde voorschriften blijkt. niet - , 
met betrekking tot· het in het 4• ten laste 
gelegde feit bedoelde voorschrift blijkt wel 
uit .de dagvaarding, dat die voorschriften 
bevoegdelijk waren gegeven. 30 Mei. 

. Vermogensbelasting. Wet tot hefting van op
centen ·op de Inkomstenbelasting en op de 
Vermogensbelasting over het belastingjaar 
1917/1918. S. 316. 28 April. 

-- Besluit tot aanwijzing van den hoofdamb
tenaar, bedoeld in art. 27· der wet van 

·27 September 1892, S.·223, op devermogens
belasting. S. 395. 10 Mei. 

- Wet tot wijziging van-den·termijn van na
vordering van vermogensbelasting. · 

· S,, 630. 9 Nov. 
·visscherij. Arrest van den H. R. · - Een -vaart, 

die als verkeersweg tot algemeen gebruik 
· bestemd is, .behooit tot de bevaarbare- en 
vlotbare stroomen, genoemd in art. 577 B. W., 
ook al staat niet·vast, dat die vaart. een,loo
pend water is.· - De reden immers;. wa11,rom 

48 
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bevaarbare en vlotbare rivieren en stroomen 
in dit artikel zijn opgenomen, is niet het 
zijn van rivier of stroom, doch het bevaarbaar 
of vlotbaar zijn van hun water, de bestem
ming daarvan ten algemeenen dienste. -
- Uit niets blijkt, dat in dit opzfoht is afge
weken van art. 538 Code Civil, hetwelk 
blij)rnns zijn geschiedenis zijn grondslag ook 
hierin vindt, dat de daarin genoemde zaken 
ten algemeenen dienste bestemd waren. -
Bovendien volgt uit art. 578 B. W., dat de 
wetgever onder ,,stroomen · en rivieren" ook 
de meeren begrepen heeft geacht, zoodat, 

· al worden in art. 577 slechts de meest voor
komende bevaarbare en vlotbare wateren 
genoemd, daaronder alle zoodanige wateren 
moeten worden begrepen. 5 Febr. 

- Arrest van den H. R. In de Visscherijwet 
heeft het begrip ,,rechthebbende op de vis
scherij" eeri ruime beteekenis; het duidt 
aan den gerechtigde tot visschen uit welken 
hoofde ook, behalve den blooten vergunning
houder. 5 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Binnen-
visscherijreglement. S. 293. 17 April. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van een letterteeken, dat door zee- en kust
visschersvaartuigen moet worden gevoerd. 

4 Oct. 
Vogels. zi.., : Tractaten. 
Volkshuisvesting. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
der provincien, betreffende buitengewone bij
dragen in zake woningbouw. 29 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het IC B. 
van 28 Juli 1902, S. 160, tot uitvoering van 
de artt. 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 der 
W oningwet. S. 584. 11 Sept. 

- Besluit houdende beslissing dat een raads
besluit. tot vestiging van -een bouwverbod, 
waarover de gezondheidscommissie niet heeft 
geadviseerd, niet voor goedkeuring vatbaar is, 
ook al heeft deze commissie advies uitge
bracht over het voorafgaand raadsbesluit, 
waarop het bouwverbod steunt. 14 Sept. 

Volksvoeding. Besluit tot aanvulling van het 
K. B. van 30 September 1916, S. 463, tot 
aanwijzing van de gewassen, waarvan de 
verbouw kan worderi verboden, beperkt of 
niet dan voorw'aardelijk toegestaan. 

S. 204. 3 Febr. 
- Besluit tot aanvullfug van het K. B. van 

30 September 1916, S. 463, zooals dat is aan
geVuld door het K. B. van 3 Februari 1917, 
S. 204. tot aanwijzing van de gewassen, 

waarvan de verbouw kan worden.,verboden,, 
beperkt of niet dan voorwaarde,lijk O to~g~-
staan. S. 615: 6 Nov_. 

.Vrouwenarbeid. Zie: Arbeid van vrouwen.· en· 
jeugdige personen enz. . 

Waarborg der gouden en zilveren werken. Be
sluit tot wijziging van bet besluit van. ~O 
Maart 1907, houdende nieuwe bepalingen 
omtrent de ambtenaren :1an den ·waarborg 
en de belasting der goudim en zilveren werken. 

18 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

30 Maart 1907, houdende nieuwe bepalingen 
omtrent de ambtenaren van den waarborg 
en de belasting der gouden en zilveren 
werken. (bladz. 727). 28 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
30 Maart 1907, houdende nieuwe-bepalingen 
omtrent de am:btenaren van den waarborg 
en de belasting der gouden en zilveren werken 
en van het besluit van 30 Maart 1904, hou
dende nieuwe bepalingen omtrent de ambte
naren der _directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen. (bladz. 727). 24 Nov. 

Wapenwet. Arrest van den H. R. - Om een 
voorwerp een wapen te doen zijn in den zin· 
der Wapenwet, is niet noodig, dat dit voor
werp zonder eenige verde~r handgreep over
eenkomstig zijn bestemming kan warden 
gebruikt. - [Kantonrechter en Rechtban)r. 

De geweerloop en geweerkolf, welke beklaagde 
droeg, pasten in elkaar en konden binnen 
eenige oogenblikken in en uit elkaar warden 
genomen, zoodat die stukken, zooals bekl. 
die vervoerde - in elke hand een stuk -
een wapen (geweer) vormden tot dadelijk 
gebruik gereed.]--'- Door de op bekL gevon
den patronen verbeurd te verklaren, is art. 2 
der Wapenwet gesohonden. 25 Juni. 

Waterschappen. Wet tot wijziging van de be
palingen in de wet van 10 November 1900 
(Stbl. n°. 176) omtrent het hooger beroep · 
van besluiten van Gedeputeerde Staten ten 
opzichte van watersohappen, veensohappen. 
en veenpolders en in verband daarmede van 
artike 26 dezer wet. 

S. 633. 9 Nov. 
- Besluit betreffende het verbod van het laten 

loopen of zwemmen van gevogelte bij w:ater
sohapskeur. 8 · Dec. 

-Waterstaat. Besluit tot. vaststelling van de 
inriohting van den Rijkswaterstaatsdienst, 
als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet 
van 10 November 1900, S. 176, houdende 
algemeene regels omtrent het· Waterstaats
bestuur. S. 496. 21 Juli. 
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Weduwen~ en Weezenfonds. Zie : Begrootingen 

en :Relceningen. · 
-· Zie ook: Indie (Nederlandsch). 
Weg en: Wet tot overbrenging van een gedeelte 

v:an den Rijksweg Eemnes-Hoevelaken in 
beheer ·en onderhoud bij de gemeente Amers
foort. . . S. 265. 26 Maart. 

__:_,··wet tot overbrenging van een gedeelte van 
de.ri Rijksstraatweg van Maastricht naar 
_Yaals en van een vedaten gedeelte van den 
Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen in 
behee:r en on(lerhoud bij de gemeente Maas
tricht. S. 675. 1 Dec. 

- Wet tot wijziging van de wet van 18 Augus
tus l\H6 (Stbl. n°. 408), betreffende de over- I 
breµging vari een gedeelte van den Rijksweg 
van Tilbu:r:g naar Breda in beheer en onder-• 
houd bij de gemeenteTilburg. S. 681. 1 Dec. 

Wettelijke tijd. Wet tot. tijdelijke afwijking van 
de wet van 23 Juli 1908, S. 236, tot invoering 
van een wettelijken tijd. S. 286. 13 April. 

Woningwet. Zie :. Vollcshuisvesting. 
Zeehonden. Besluit tot wijziging van het 

besluit van 29 December 1914, houdende 
vaststelling van nieuwe bepalingen omtrent 
het toekennen van premien voor het dooden 
van zeehonden binnen het watergebied van 
het Rijk. 30 Maart. 

Zegelwet. Wet tot heffing van recht van zegel. 
S. 244. 22 Maart. 

Wijziging. 437. 23 Mei. 
- Besluit houdende bepaling van het tijdstip 

van het in werking treden der wet op het 
recht van zegel van 22 Maart 1917, S. 244, 
en bepalingen ter uitvoering van deze wet: 

s. 273. 4 April. 
- Besluit houdende vrijstelling vau zegelrecht. 

S. 564. 13 Aug. 
696. 15 Dec. 

- .Missive van den Minister van Justitie aan 
de griffiers bij de arrondissements-rechtbanken 
betreffende nazoeking in registers burgerlij
ken stand in verband met Zegelwet. 17 Aug. 

_Ziekten. (Besmettelijke) Besluit. tot nadere 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

s. 193. 22 Jan. 
- Besluit. tot vaststelling van eenige buiten

gewonemaatregelen tot afwendingvan de pest 
en de Aziatische cholera en tot wering harer 
uitbreiding· en gevolgen: s. 223. 21 Fehr. 

- Beschikking van den Minister van Binnen-
1 Tndsche Zaken tot uitvoering van het K. B. 
van 21 Februari 1917, Stbl. n°, 223. 

26 Maart. 
- Besluit, waarbij de wet van 4 December 1872, 
· S. 184, houdende voorzieningen tegen be

smettelijke ziekten, van toepassing w01;dt 
verklaard op meningitis cerebrospinalis epide
mica. S. 391. 9 Mei. 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884 (Stbl. n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 9 Juli 1915 (Stbl. n°. 314), tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 611. 2 Nov. 

- Besluit tot nader"'. vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending der 
A:datische cholera en tot wering harer uit. 
breiding en gevolgen·. S. 685. 4 Dec. 

· - Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone · maatregelen tot afwending van de 
pest eri tot wering harer uitbreiding en ge

volgen. S. 731. 28 Dec . 
- Besluit tot vaststelling van buitengewone 

maatregelen tot afwending van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 732. 28 Dec. 
Zondagsrust. Missive van den Minister var 

Binnenlandsche Zaken aan de Oommissa
rissen der Koningin betreffende Zondagsrust. 

- 15 Oct. 
Zout. Besluit houdende wijziging van eenige 

K,:m. be.sluiten betreffende · den vrijdom van 
den accijns voor zout. s: 170. 9 Jan. 

- Besluit liouderde aanwij:ring van Zwijndrecht 
als losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water bij invoei; te lande met spoorwagens. 

S. 175. 13 Jan. 
- Besluit houdende aanwijzing van Breda als 

losplaats van ruw zout of zoutlioudend water, 
bij invoer te lande met spoorwagens. 

S. 269. 28 Maart. 
- Besluit houdende aanwijzing der gemeente 

Nijmegen a s eene der plaatsen alwaar ruw 
zout, bij aanvoer uit het buitenland, kan 
worden opgeslagen in particulier entrep6t. 

S. 500. 27 Juli. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij

dom van den accijns voor zout, benoodigd in 
fabrieken tot · vervaardiging van briketten 
dien~nde als brandstof. S. 652. 20 Nov. 






