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VERZAMELING 
DER 

WETTEN, BESLUITEN EN AR RES 
BETREKKELIJK HET 

OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEK 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

2 Januari 1901. WET, houdende wettelijke verzeke• 
ring van werklieden tegen geldelijke gevolgen 
vau ongevallen iu bepaalde bedrijven. S. 1. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 182, 1-IS; 
1898/99, 0°.16, 1-28; 1899/1900, n°. 6, 1-36, 
n°. 207, 1-10; 1900/1901, n°. 26, 1-17. 

Hand. id. 1898/99, 6/ad::. 868-872, 1161-
1166; 1899/1900, bladz. 68-205, 207-287, 
290-387, 390-407, ~2-499, 761-763 ; 
1900/1901, blatk. 60-78, 81-101, 104-119, 
122-143, 146-176, 253-255. 

Hand. l• Katner 1899/1900, bladz. 269- 284, 
286-303, 311-334, 338-346, 349-375; 
lQ00/1901, bladz. 53-60, 71-79, 81-92. 

W11 WILHELMINA, BIJ DE GRUIE Gons, 
Ko,nNGIN DBR NEDERLANDEN, PRINSES VAN 

ORANJE-NASSAU, BNZ., ENZ., RNZ. 

Allen , die deze znllen zien of hooren lezen , 
saluut I doeu te weten: 

Alzoo Wij in. overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is voor bepaalde bedrijven bij de wet 
te voorzien in de verzekering van werklieden tegen 
geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in ver
band met de uitoefening van het bedrijf overkomen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en ·verstaan, gelijk Wij goed
vinden en verstaan bij deze : 

· HOOFDSTUK 1. 

Inleidende b1tpalin91tn. 

Art. 1. De werklieden in de na te noemen be
drijven zijn volgens de bepalingen dezer wet ver-

zekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, 
hun in verband met de uitoefening van het be
drijf overkomen. 

2. Onder werkgever verstaat deze wet ieder, 
natuurlijke of rechtspersoon, die anderen in dienat 
heeft voor de uitoefening van eenig bedrijf, ge• 
noemd of bedoeld i.n artikel 10. 

Onder werkman verstaat deze wet ieder, die 
in dienst van den werkgever in diens onderneming 
tegen loon werkzaam is. 

Volontairs, leerlingen en dergelijke personen, 
die wegens hunne onvoltooide opleiding nog geen 
loon ontvangen, worden als werklieden beschouwd. 

3. Onder verzekeringsplichtig bedrijf verstaat1'ze 
wet een bedrijf, genoemd of bedoeld in artikel 10. 

Onder verzekeringsplichtige onderneming ver
staat deze wet eene onderneming, waarin een 
verzekeringsplichtig bedrijf wordt uit.geoefend. 

Indien een pubiiekrechtelijk lichaam door in 
zijnen dienst zijnde personen zoodanige werkzaam
heden doet verrichten, dat die personen inge
vglge artikel 1 verzekerd zouden zijn, indien zij 
die werkzaamheden in dienst van een privaat 
persoon verrichtten, wordt het publiekrechtelijk 
lichaam ten aanzien dier werkzaamheden geacht 
een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen. 

4. Onder krachtwerktuig verstaat deze wet 
ieder toestel, bestemd tot het drijven van een of 
meer arbeidswerktuigen. 

5. Onder loon verstaat deze wet elke uitkeering, 
welke de verzekerde als vergoeding voor zijnen 
arbeid of gedurende staking van den arbeid van 
zijnen werkgever ontvangt. 
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1ndien hei loon gedeeltelijk of geheel bestaat 
in huiaveeting, verstreft!ngen in natura of wel 
i11 beide, wordt de gelifswaarde daarvan geschat 
volFni de waartlit ter plaatee v" verstrekking. 

6. Het looa van werklieden, die voor den 
werkgever ook werkzaamheden of diensten ver
richten, "'91lre niet tot het verzekeringsplichtige 
Jiedrijf behooren, wordt voor de toepassing van 
d~ ,w~t geacht ~heel in het verzekeringsplichtige 
bedrijf te zijn verdiend. 

7. Deze wet verstaat onder dagloon: het loon, 
dat een werkman, toen. het ongeval hem trof, 
gemiddeld per dag nrdiende in de onderneming, 
waarin ·het ongeval plaats greep. 

Voor de berekening van het dagloon gelden de 
volgende bepalingen: 

I. Indien de werkman reeds een jaar werkzaam 
was in die onderneming, wordt het loon, door 
hem van zijnen werkgever ontvangen gedurende 
het aan het ongeval voorafgaande jaar, gedeeld 
door hrt aantal dagen, waarop door hem in dat 
jaar voor den werkgever is gearbeid. 

Heeft ,redurende dat jnar in de onderneming 
staking van arbeid plaats gehad, dan zullen voor 
de toepassing van deze wet de dagen , waarop 
niet gearbeid is, maar waarvoor de werkman van 
zijnen werkgever loon heeft ontvangen, als arbeids
dagen worden beschouwd. Indien dit loon minder 
heeft bedragen dan het in de week vóór de staking 
bedroeg, wordt het geacht gelijk te zijn aan het 
loon, dat in die dagen gemiddeld is verdiend door 

~ l9i.soortige arbeiders in hetzelfde of in een 
~elijk bedrijf in dezelfde gemeente of in 
naburige gemeenten. 

II. Was de werkman op den dag van het 
ongeval nog geen jaar werkzaam in die onder
neming, of was hij ten minste gedurende zeven 
dagen in dat jaar door ziekte of ongeval ver
hinderd zijn 11=ewoon Joon te verdienen, dan wordt 
zijn dagloon gerekend gelijk te zijn aan dat van 
een gelijkeoortigen arbeider, die op bedoelden dag 
een jaar werk:zaam is in dezelfde of in eene 
naburige onderneming en niet een gedeelte van 
dat jaar or : k'Verhinderd ie· geweest te 
arbeiden, indien ezen op dien dag een ongeval 
was overkomen. 

Is op den dag van het ongeval geen gelijk
soortige arbeider gedurende een jaar werkzaam in 
dezelfde of in eene naburige onderneming, dan 
wordt het dagloon van den werkman gerekend te 
bedragen een driehonderdste gedeelte van het loon, 
dat gedurende het aan den dag van het ongeval 

voorafgaande jaar gemiddeld is verdiend door gelijk
soortige arbeiders in hetzelfde of in een soortgelijk 
bedrijf in dezelfde gemeente of in naburige 
gemeenten. 

III. Ten aanzien van werkliede!l in bij alge• 
meenen maatregel van bestuur te noemen bedrijven, 
welke volgens hunnen aard niet gedurende het 
geheele jaar maar slechte gedurende een zekeren 
tijd van het jaar worden uitgeoefend, wordt door 
Ons, hetzij in het algemeen, hetzij ten opzichte 
van ·be'paalde gemeenten, een bedrag vastgesteld, 
dat als het dagloon dier werklieden zal worden 
beechonwd, met dien verstande, dat voor de 
verschillende hier bedoelde bedrijven en voor de 
verschillende soorten van werklieden in hetzelfde 
bedrijf verschillende bedragen kunnen worden 
vastgesteld. 

8. Het dagloon van volontairs, leerlingen en 
dergelijke personen, die wegens hunne onvoltooide 
opleiding nog geen Joon ontvangen of niet het 
loon, dat in de gemeente, waarin de onderneming 
gevestigd is, of in de naburige gemeenten de 
minst betaalde volslajten werklieden in het vak, 
waarin de opleiding plaats vindt, ontvangen, wordt 
voor de toepassing dezer wet gerekend te bedra,ren 
een driehonderdste gedeelte van het loon, dat 
gedurende het aan den dag van het ongeval 
voorafgaande jaar gemiddeld is verdiend door de 
bovenbedoelde minst betaalde volslagen werklieden, 
maar niet meer dan één golden. 

Is het ongeval voorgekomen in verband met 
de uitoefeninp: van eenig bedrijf, bedoeld in arti
kel 7, sub III , dan wordt , indien het dagloon 
volgens de bepaling, in genoemd Jid vervat, meer 
dan één golden zon bedragen, dit laatste bedrag 
als dagloon aangemerkt. 

9. De bepalingen dezer wet zijn ook van toe
passing: 

a. op den werkgever, wiens onderneming in 
Nederland gevestigd is, voor zooveel hij zijn 
bedrijf in het buitenland uitoefent, ten aanzien 
van den werkman, dien hij daarvoor gebruikt, 
zoo deze zijne woonplaats hier te lande heeft; 

6. op den snb a bedoelden werkman, die in 
het buitenland door een ongeval wordt getroffen. 

De bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing : 
1 °. op den werkgever, die zijn bedrijf in 

Nederland uitoefent doch wiens onderneming 
buiten Nederland is gevestigd, ten aanzien van 
den werkman, dien hij daarvoor hier te lande 
gebruikt en die hier te lande niet zijne woonplaats 

' heeft, indien in het land, waar de onderneming 
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is gevestigd, eene verplichte verzekering tegen 
ongevallen bestaat, welke niet van toepassing is 
ten aanzi~n van den werkman, die in Nederland 
zijne woonplaats heeft en die voor eene in Nederland 
gevestigde onderneming in het land, waar de 
eerstbedoelde onderneming is gevestigd, het bedrijf 
uitoefent; 

2°. op den werkman die, in dienst van den 
snb 1 bedoelden werkgever, diens bedrijf in Neder
land uitoefent en aldaar niet zijne woonplaats 
heeft, indien in het land, waar de onderneming 
van zijn werkgever ie gevestigd , eene verplichte 
verzekering tegen ongevallen bestaat, welke niet 
van toepassing ie ten aanzien van den werkman, 
die in Nederland zijne woonplaats heeft en die 
voor eene in Nederland gevestigde onderneming 
in het land, waar de eerstbedoelde onderneming 
is gevestigd, het bedrijf uitoefent. 

H O O F D S T U K Il. 

V erzekering1pliclitige lJetlrjiuen. 

10. De bedrijven, in artikel 1 bedoeld zijn: 
1 °. alle bedr:ij ven, uitgeoefend in ondernemingen, 

waarin ten beh01:ve van het bedrijf eenig kracht
werktnig wordt geornikt. 

2°. de bedrijven, voor we •. ker gedee.telijke 
geheele uitoefening gewoonlijk stoom of gassen 
worden gebezigd, waarvan de apanning in verband 
met den inbond der toestellen , welke den atoom 
of de gassen bevatten , eene grens overschrijdt, bij 
algemeenen maatregel van bestuur aan te geven; 

8°. de bedrijven, voor welker gedeeltelijkB of 
geheele uitoefening bij algemeenen maatregel van 
bestnur op te noemen ontplofbare of vluchtige, 
licht ontbrandbare stoffen of wel stoffen, welker 
dampen met lucht vermengd ontplofbare mengsels 
opleveren, gewoonlijk worden gebrnikt of verwerkt 
in eene grootere hoeveelheid dan bij bedoelden 
algemeenen maatregel van bestunr is bepaald; 

4°. de bedrijven van vervaardigen , vervoeren 
Öf bewaren van een of meer der stoffen, als bedoeld 
snb 8; 

5°. de bedrijven van handelaars in stoffen, als 
bedoeld sub 8, die voor de uitoefening van hnn 
bedrijf gewoonlijk van een of meer dier stoffen 
meer dan eene bij algemeenen maafregel van bestuur 
te bepalen hoeveelheid in voorraad hebben ; 

6°. de schippersbedrijven met schepen, welke 
in den regel van eene plaats hier te lande naar eene 
andere plaats hier te lande varen, of met schepen, 
welke in den regel binnen dezelfde plaats varen, 
zoomede de schippersbedrijven met schepen, welke 

~itslnitend de rivieren en binnenwateren bevaren 
en tevens geregeld van buitenslands komen of naar 
buitenslands bestemd z~n; 

7°. het v~tschippersbedrijf; 
8°. het visschersbedrijf, uitgeoefend op rivjeren 

of binnen wateren ; 
11°. het scheepsmakers- of scheepssloopersbedrijf; 
10°. het scheepstakelaarsbedrijf; 
11 °. het bedrijf, uitgeoefend door bergers van 

echepen en ladingen; 
12°. het bedrijf van e:rploiteeren van droog

dokken; 
18°. het bedrijf van bedienen van sluizen en 

bewoogbare bruggen ; 
14°. de bedrijven, uitgeoefend in spoorweg-, 

tramweg-, omnibus-, rijtnig- en rijpaardenonder
nemingen; 

15°. de bedrijven van ballastondernemers en 
van laden, lossen, stapelen, wegen, meten, ver• 
voeren of wegbergen van goederen ; 

16°. de bedrijven van maken, herstellen, op
breken of af breken van wegen, spoor- of tram wegen. 
kanalen, sluizen, havens, dokken, bruggen, dijken 
of andere waterwerken; 

17°. het dnikersbedrijf; 
18°. de bedrijven van plaatsen, leggen, herstellen 

onderzoeken of wegnemen van riolen, buisleidingen, 
eleetri1che geleidingen of bliksemafleiders; 

111°. het aardwerkers-, grondwerkers-, heiers•, 
bagger•, grondboorders- en welpnttenmakersbedrijf; 

20°. het verveners bedrijf; 
21°. de bedrijven van delven van ijzere~ griJl! 

of keien; ,t 
22°. het bedrijf van e:rploiteeren van steen• 

groeven; 
28°. de bedrijven van bewerken van diamant 

of andere edelsteenen ; 
24°. de bedrijven van bonwondernemers en van 

sloopers van bouwwerken; 
25°. de bedrijven van maken, herstellen of 

onderzoeken van dakbedekkingen ; 
26°. het schilders• en glazenmakersbedrijf; 
27°. het behangers• en stoffeerdcrsbedrijf; 
28°. het stnka.doorsbedrijf; 
29°. de bedrijven van irlazen wasachen , van 

schoonmaken van gebouwen en van verrichten 
van werkzaamheden aan gevels met toe behooren ; 

80°. het achoorsteenvegersbedrijf; 
81°, het bedrijf van e:rploiteeren van gasfa

brieken; 
82°. de bedrijven van bewerken of verwerken 

van metaal, steen, bont, knrk of riet; 
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83°. de bedrijven van bewerken of verwerken 
van stroo, voor zoover deze worden uitp:eoefend 
in ondernemingen , waarin ten behoeve van de 
nitoefening van het bedrijf erktnigen worden 
gebezigd; 

34°. de bedrijven van vervo.ardigen of bewerken 
van glas, aardewerk, kalk, borstelwerk, leder-, 
cauntcbouc - of papierwaren, cartonnages, vlas, 
tonw, zeil of zeep ; 

35°. 'het mondenwakersbedrijf; 
36°. het leerlooiersbedrij f; · 
117". het schoenmakersbedrij f voor zoover dat 

wordt ui tgeoefend in ondernemingen , waarin ten 
behoeve van de uitoefening van het bedrijf werk
tuigen worden gebrnikt; 

38°. de bedrijven, uitgeoefend door steen-, 
tegel- en pannenfabrikanten ; 

39°. het bedrijf, 1titgeoefend door cementijzer-
fabrikanten ; 

40°. het drnkkers- en boekbindersbedrijf; 
41°. het zontziederabedrijf; 
42°. het apothekersbedrijf en de bedrijven, 

uitgeoefend door vervaordigers van chemicaliën ; 
43°. het bedrijf, uitgeoefend in laboratoria voor 

wetenschappelijk of technisch onderzoek, ook ten 
dienste van het onderwijs; 

44°. het bedrijf van exploiteeren van abattoirs, 
het slachters- en vleescbhou wersbedrijf en de be
drijven, uitgeoefend door v leeschwarenfabrikanten; 

45°. de bedrijven, uitgeoefend door fabrikanten 
van verduurzaamde levensmiddelen of vrncbten

safpen ; 
46".,iltiet vischdrogers- , vischrookers- en viscb

zoutersbedrijf ; 
47°. het bierbrouwers- en azijnmakersbedtijf; 
48°. de bedrijven, uitgeoefend door distillateurs 

van gegiste vlodstoffen, en het jenever• en likenr
stokersbedrijf; 

49°. het moatersbedrijf; 
50°. het ~drijf, uitgeoefend door mineraal

waterfabrikanten; 
61°. de bedrijven, uitgeoefend d.oorkoftlestroop

of cichoreifabrikanten ; 
52°. het bedrijf van boterfabrikanten, die ten 

behoele van de uitoefening van het bedrijf centri
fuges gebruiken; 

53°. het vetsmeltersbedrijf; 
54°. het olie-, lak- en vernisstokersbedrijf; 
55°. het bedrijf, uitgeoefend door zegellakfa-

brikanten; 
56°. het gistpakkersbedrijf; 
67°. het tabakskerversbedrijf; 

58°. het lompensorteerdersbedrijf; 
59°. het lantaarnopstekersbedrijf; 
60°. het brandweerbedrijf; 
61°. de bedrijven van reinigen van wegen, 

straten , pleinen , kolken , riolen of secreten, die 
van weghalen van asch of vnil en het bedrijf 
van mestbereiding. 

Ten aozien van die omschrijvingen , vervat in 
het eerste lid, welke eene groep van bedrijven 
omvatten, wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur bepaald, welke bed.rij ven tot iedere groep 
behooren. 

11 . De bed rij ven van land bon w, veehouderij , 
tuinbouw en boschbouw, het bedrijf van personen
of goedereu vervoer met schepen, niet bedoeld in 
artikel 10 sub 6, en het visschersbedrijf, uitge
oefend buiten rivieren en binnenwateren, zijn 
niet verzekeringsplichtig, ook al worden zij uitge
oefend in ondernemingen , waar ten behoele van 
het bedrijf eenig krachtwerktuig wordt gebruikt. 

Evenmin zijn verzekeringsplichtig de schippers
bedrijven, bedoeld in artikel 10 sub 6, indien 
zij worden uitgeoefend met één schip van niet 
grooter inhoud dan 60 M' , dat niet door eenig 
krachtwerktuig wordt bew.u. 

12. Wanneer een ondernemer, die een in ar
tikel 10 snb 6 bedoeld bedrijf uitoefent, door 
in zijnen dienst zijnd" personen goederen, welke 
bij per schip heeft vervoerd of moet vervoeren, 
doet laden , I088en , stapelen , wegen , meten , 
vervoeren of wegbergen, wordt voor de toepaB&ing 
van deze wet het scliippersbedrijf ten aanzien van 
deze w~rkzearnheden geacht ook het laden, loeaen, 
stapelen, wegen, meten, vervoeren, of wegbergen 
van goederen te omvatten, 

Wanneer een ondernemer, die het schippersbe
drijf uitoefent met sche1ien, niet bedoeld in ar
tikel 10 sub 6, en die hier te laude den zetel 
zijner onderneming of een agent heeft, door in 
zijnen dienst zijnde personen goederen, welke hij 
per schip heeft vervoerd of moet vervoeren, bier 
te lande doet laden, lo88en, stapelen, wegen, 
meten , vervoeren of wegbergen, wordt bij voor 
de toepassing van· deze wet ten aanzien van die 
werkzaamheden geacht het bedrijf van laden, 
lossen, stapelen , wegen , meten , vervoeren of 
wegbergen van goederen uit te oefenen. 

H O O F D S T UK lll. 

Ya" d~ Rijlt811erze!ceri,igsbanl;, 

13. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1 
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dezer wet is te Amsterdam eene Rijksinstelling 
ge_vestigd , welke den naam draagt van Rijksver• 
zekeringsbank. 

De kantoren der posterijen zijn tevens de kan• 
toren der Rijksver2ekeringsbank. 

14. Het boekjaar der Rijksverzekeringsbank loopt 
van 1 Januari tot en met 31 December. 

15. Het bestunr der Rijksverzekeringsbank be
staat uit drie leden, die evenals de daaraan onder• 
geschikte ambtenaren door Ons worden benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Uit de leden wordt door Ons eeu voorzitter 
aangewezen. 

De voorzitter vertegenwoordigt de bank in en 
bniten rechten. 

De voorzitter wordt bij verhindering, afwezigheid 
of ontstentenis vervangen door den ondstbenoemde 
der overige bestunrsleden en, indien deze bij 
hetzelfde besluit benoemd zijn, door dengene, die 
in het besluit het eerst genoemd is. 

Door Ons worden drie plaatsvangende bestuurs
leden benoemd. Zij worden door Ons geschorst 
en ontslagen; zij ontvangen grnne bezoldiging. 

Aan de Rijksverzekeringsbank wordt een door 
Ons te benoemen wiskundig nd viseur verbonden. 
Hij wordt door Ons geschorst en ontslagen. 

De instruetiën voor het bestuur, voor den 
wiskundigen ad visenr en voor de ambtenaren 
worden door Ons vastgesteld, gehoord den hij 
artikel 18 vermelden Raad van toezicht. 

De bezoldigingen van den voorzilter en de 
overige leden van het bestuur, van den wisknndigen 
adviseur en van de am htenaren worden door Ons 
vastgesteld. 

Den plaats vervangend en bestuursleden kan voor 
hunne werkzaamheden door Ons eene vergoeding 
worden toegekend. 

Bij algemeenen maatregel vnn bestuur kan 
worden bepaald, dat de benoeming, de schorsing 
en het outslag der ambtenaren, of van sommigen 
hunner, zullen geschieden door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

16. Het bestuur is verantwoordelijk en reken• 
plichtig aan Onzen Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 

1? · Het bestunr zorgt jaarlijks voor de samen
stelling eener ongevallenstatistiek en doet om de 
vijf jaren eene wetenschappelijke balans opmaken. 

HOOFDSTUK IV. 

Yan den Raad van toezicht. 

18. Op den toestand en het beheer der Rijke-

verzekeringsbank wordt toezicht uitgeoefend door 
een Raad van toezicht. 

De Raad van toezicht bestaat uit zes of negen 
leden, die door Ons worden benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

De leden worden voor een derde gedeelte be
noemd uit de werkgevers en voor een de1"de ge• 
deelte nit zoodanige werklieden in den zin van 
artikel 3 , tweede lid , der wet op de Kamers 
van arbeid, die in eene Kamer van arbeid als 
werkman of in het bestnur van eene bij Koninklijk 
bes! uit erkende werkliedenvereeniging zitting ge
had hebben of nog heb ben. 
· Na verloop van drie jaren na het in werking 
treden dezer wet treedt iedere twee jaren op den 
!sten Juli een derde gedeelte der leden af volgens 
daarvan op te maken rooster. 

Die ter vervulling eener plaats, welke binnen 
den bepaalden tijd is opengevallen, tot lid van 
den Raad is benoemd , treedt af op het tijdstip , 
waarop degeen , in wiens plaats hij benoemd is, 
moest aftreden. 

De aftredende is eerst na verloop van één jaar 
weder benoembaar ten ware zijn lidmaatschap , 
dat met zijn aftreden eindigde, nog geen drie jaren 
gedunrd had. 

In gevnl van veeatnre doet de Rand Ons eene 
aanbevelingslijst van ten minste twee personen 
toekomen. 

Uit de leden wordt door Ons een voorzitter 
aangewezen. 

Aan den voorzitter en de overige leden van 
den Rnad worden presentiegelden toegelegd ; zij 
ontvangen geene bezoldiging. 

Aan den Raad kan door Ons een secretaris 
worden toegevoegd, zoo noodig op eene door Ons 
te bepalen bezoldiging. Hem wordt door Ons 
eene jaarlijksche vergoeding voor bureelkosten 
toegelegd. 

De secretaris wordt benoemd voor den tijd van 
vijf jaren, maar kan te alleu tijde door Ons 
worden geschorst of ontslagen. 

Tot regeling der werkzaamheden vau den Raad 
worden door Ons, den Rnad gehoord, de noodige 
voorschriften gegeven. 

HOOFDSTUK V. 

Yan den omvang der 8chadeloostellingen en de 
berekening daarvan. 

19. De Rijksverzekeringsbank verleent den ver
zekerde, wien een ongeval overkomt in verband 
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met de nitoefening- van het bedrijf, als schadeloos

stelling genees• en heelknndige behandeling of 
vergoeding daarvoor volgens regelen_ bij algemeenen 
maatregel van bestn nr te stellen. 

20. Indien het ongeval, in artikel 19 bedoeld, 
ten gevolge heeft, dat de verzekerde den derden 

dag na het ongeval , naar het oordeel van den 
door het bestnnr der Rijksverzekeringsbank aan
gewezen geneesheer, niet in staat Ïll in de onder
neming van zijn werkgever zijn gewone werk te 
verrichten, ontvangt hij van de Rijksverzekerings
bank bovendien eene tijdelijke uitkeering, gerekend 
van den dag na het ongeval af, zoolang de be
doelde ongeschiktheid voortdunrt, maar uiterlijk 
tot den drie en veertigsten dag. 

Deze nitkeering bedraagt voor eiken dag, de 
Zondagen en algemeen erkende Christelijke feest. 
dagen niet medegerekend, zeventig percent van 
des verzekerden dagloon. 

21. Indien het ongeval, in artikel l 9 bedoeld, 
ten -gevolge heeft , dat de verzekerde zes weken 
na den dag van het ongeval gedeeltelijk of geheel 
ongeschikt is tot werken, ontvangt hij van de 
Rijksverzekeringsbank als verdere schadeloosstelling 
eene geregelde nitkeerilig, rente genaamd, ge

durende den tijd van zijne gedeeltelijke of geheele 
ongeschiktheid tot werken te rekenen van den 

dag na het ongeval. 
Deze rente bedraagt per dug, de Zondagen en 

algemeen erkende Christelijke feestdagen niet mede

gerekend: 
a. in.~val ven geheele onge,chiktheid tot werken 

zeventig percent van des verzekerden dagloon; 
ll. in geval van gedeeltelijke ongeechiktheid tot 

werken een deel der snb a genoemde rente in 
verhouding tot de verloren geschiktheid tot werken. 

Is den verzekerde krachtens artikel 20 eene 
tijdelijke uitkeering toegekend, dan ~at de in 
het eerste lid bedoelde nitkeering in op den dag 
na dien, over welken hij voor het laatst recht 
had op eene tijdelijke nitkeering krachtens ar
tikel 20. 

Voor de vaststelling van de in dit en in het 
vorige artikel bedoelde schadeloosstellingen komt · 
het dagloon, hetwelk meer dan vier gnlden be
draagt, voor dat meerdere niet in aanmerking. 

·22. Voor de toepassing van deze wet wordt 
een werkman geheel of gedeeltelijk ongeschikt 

geacht tot werken, indien hij geheel of gedeeltelijk 
ongeschikt is geworden tot arbeid, welke overeen• 
komt met zijne krachten v66r het ongeval en met 
zijne bekwaamheden. 

23. Indien de verzekerde ten gevolge van een 
ongeval, hem in verband met de nitoefening van 
het bedrijf overkomen, overlijdt, keert de Rijks
verzekeringsbank de na volgende schadeloosstel 
lingen uit: 

· 1 °. voor begrafeniskosten dertigmaal het dagloon 
van den overledene , nit te betalen aan dengene 
van de nagelaten betrekkingen, die aanspraak op 
eene rente heeft en voor de begrafenis heeft gezorgd, 
en bij ontstentenis van znlk eenen aan dengene, 
die de begrafenÏll bekostigd heeft; 

2°. eene rente aan de nagelaten betrekkingen 
van den overledene te rekenen van den dag van 
het overlijden. 

Het bepaalde in het laatste lid van artikel 21 
is van toepassing. 

24. De rente, in het vorige artikel sub 2 ge
noemd, bedraagt per dag, de Zondagen en alge
meen erkende Christelijke feestdagen niet mede
gerekend: 

a. voor de vrouw, met wie de overledene ten 
tijde van het ongeval gehuwd was, tot haren 
dood of haar opvolgend hn we lijk dertig percent 
van des overledenen dagloon ; 

ll. voor den man , met wien de overledene ten 
tijde van het ongeval gehuwd was, indien deze 

zijn kostwinner was, tot zijnen dood of zijn 
opvolgend hn we lijk zooveel als de overledene in 

den regel tot zijn levensonderhond bijdroeg, doch 
niet meer dan dertig percent van haar dagloon; 

c. voor elk wettig kind van den overledene 
vijftien percent, en, bijaldien dit kind ouderloos 
is of wordt, twintig percent van het dagloon 
van den overledene; 

d. voor elk natuurlijk kind, dat door den over

ledene wettiglijk erkend was ten tijde van het 
ongeval, vijftien percent, en , bijaldien dit kind 
onderloos is of wordt, twintig percent van het 
dagloon van den overledene; 

e. voor de onders of bij ontstentenis van deze 
voor de grootouders van den overledene, indien 
deze hun kostwinner was, zooveel als hij in den 
regel tot hun levensonderhond bijdroeg, doch 
niet meer dan dertig percent van zijn dagloon 
en wel tot den dood van den langstlevende; 

/. voor elk ouderloos kleinkind van den over
ledene, indien deze zijn kostwinner was, zooveel 
als hij in den, ·regel tot diens levensonderhoud 

bijdroeg, doch niet meer dan twintig percent 
van zijn dagloon; 

fl· voor de schoonouders van den overledene, 
indien deze hnn kostwinner was, zooveel als hij 
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in den regel tot hou levensouderhond bijdroeg, 
doch niet meer dan dertig percent van zijn dag
loon en wel "tot den dood van den langstlevende; 
hd recht voor de schoonouders op rente houdt 
eveneens op in de gevallen , bedoeld sn b 1 en 2 
van artikel 37 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het bepaalde in het !natste lid van artikel 21 
is van toepassing. 

25. Indien de in het vorige artikel sub a be
doelde weduwe een huwelijk aangaat, hondt zij 
op rentetrekste1· te zijn, maar zij onhangt als 
afkoopsom harer rente een bedrag in eens van 
tweemaal hare jaarrente. 

Deze bepaling geldt eveneens voor den weduw
naar, bedoeld in het vorige artikel sub '1. 

26. Een kind of kleinkind trekt de hem toe
gekende rente tot zijn voleindigde zestiende 
levensjaar. 

27. De renten, toegekend aan de peraonen , 
bedoeld in artikel 24, zullen te zamen niet meer 
bedragen den zestig percent van des overledenen 
dagloon , met dien verstande dat de personen, 
bedoeld in artikel 24 sub g, alleen aanspraak hebben 
op eeue rente, indien de personen, bedoeld in 
hetzelfde artikel snb a, b, c, d, e en /; de per
aonen, bedoeld sub /, indien de peraonen, bedoeld 
snb a, fJ, c, d en e; de peraonen, bedoeld sub e, 
indien de peraonen, bedoeld sub a, I, , c en d, 
alle hnnne volle rente hebben ontvangen. 

Indien de personen, bedoeld in artikel 24 sub a, 
1,, c en d, te zamen meer dan zestig percent van 
des overledenen dagloon zonden ontvangen, dan zal 
elke rente eene evenredige vermindering ondergaan. 

Indien van de kleinkinderen, ale bedoeld in 
artikel 24 sub /, meer dan één in leven zijn en 
elk kleinkind niet zijne volle rente kan ontvangen, 
zal de rente van elk kleinkind eene evenredige 
vermindering ondergaan. 

28. De verzekerde, die opzettelijk het ongeval 

heeft veroorzaakt, en diens nagelaten betrekki ogen 
hebben gcene aanspraak op eenige echadeloosstelling, 
in de voorgaande artikelen vermeld. 

Indien het aan een verzekerde overkomen onge
val te wijten is aan diens dronkenschap , wordt 
de tijdelijke uitkeering, bedoeld in artikel 20, 
en de rente, waarop hij ingevolge artikel 21 zon 
aanspraak hebben, tot op de helft verminderd. 

Hij, die, tot de nagelaten betrekkingen van den 
overledene behoorende, opzettelijk of in dronken
schap het ongeval heeft veroorzaakt, dat het 
overlijden ten gevolge had, heeft geene aan1praak 
op eene rente. 

29. Het bestnnr der Rijbverzekeringsbank is 
bevoegd zoo dikwijls als het zulb noodig oordeelt, 
den door een ongeval getroffen ·verzekerde op te 
roepen alsmede hem ter plaatse, door het besta ur 
te bepalen, te ondervragen of ta doen onder
vragen en door deskundigen, door h.tl bestuur 
daartoe aangewezen, te doen onderzoeken. 

De getroffene, die opgeroepen niet verschijnt 
of die weigert de door of van wege het bestuur 
gestelde vragen te beantwoorden of zich door de 
door het bestuur aangewezen deskundigen te laten 
onderzoeken, verlie1t, tenzij hij voor zijne nalatig• 
heid of weigering een deogdel ijken grond kan 
aan voeren, zijne aanspraak op eenige acbadelooa
atell ing ingevolge deze wet, te rekenen van den 
dag, waarop hij had moeten venehijnen, de ge
stelde vragen beantwoorden of zich laten onder
zoeken. 

Indien de getrnffene bezwaRr heeft tegen de 
voorschriften, welke de door het bestour der 
Bank aangewezen deskundigen in het belang eener 
goede behandeling of genezing noodzakelijk achten, 
zal het bea1nnr der Bank een nienw onderzoel: 
door andere deskundigen gelasten. 

De getroffene heeft het recht binnen een door 
het bestuur te bepalen termijn aan het bestnur 
den naam van een desknndige op te geven, die 
aled11n met de overige deskundigen door het be
atnnr wordt aangewezen. Blijft de getroffene in 
gebreke den naam van een det1knndige op te geven 
of weigert de door deu getroffene geweusehte des
kundige aan het onderzoek deel te nemen, dan 
wijst het bestuur, zoo mogelijk in overleg met 
den getroffene, een anderen deskundige aan. 

Verkl:lren de deskundigen of de meerderheid 
hanner de bezwaren van den getroffene ongegrond 
en blijft deze weigeren of in gebreke cfo voor
schriften , waartegen hij bezwaar had, op te volgen, 
dan ia het bestunr van de Rijksverzekeringsban-k, 
na den getroffene te hebben gehoord, bevoegd te 
verklaren, dat het recht op eene rente, die aan 
hem of aan zijne nagelaten betrekkingen, inge
volge de artikelen 21 en 23 van deze wet zon 
toekomen van den dag van de uitspraak der 
laatstbedoelde deskundigen af, geheel of voor de 
helft is verloren gegaan en de genees- en heel
kundige behandeling van deu getroffene te staken. 

Is de woonplaats van den in het eerste lid 
bedoelden verzekerde verder dan 5 ½ K.M. , ge
meten langs den kortaten gebruikelijken weg, ver
wijderd van de plaats, woarheen hij door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank opgeroepen is, 
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dan wordeu hem reiskosteu eu tijdverlies vergoed 
naar deu maatstaf van het tarief voor getuigen 
in artikel M, sub 1J, bedoeld. 

30. Hij., die tot gevanp;euiBBtraf van driejaren 
of langer OJI erroepelijk is veroordeeld, verliest 
over het Nfvak. gelegen tusschen den dag, waarop 
die veroordeeling onherroepelijk is geworden, en 
den dag, waarop hij de straf zal hebben onder
gaan of daarvan kwijtschelding 1,al hebben be
komen, zijn ret'ht op rente ingevolge deze wet. 

Wij behoo.den Ons voor, daartoe termen vin
deude, over de reuten, waarop voor een veroor
deelde, ingevolge het in het eerste lid be1iaalde, 
het recht mocht verloren gegaan zijn , te be· 
schikken ten behoeve van de personen, die inge• 
volge deze . wet recht op renten zonden gehad 
hebben, indien het ongeval, waardoor de ver
oordeelde getroffen is geworden, den dood van 
dezen ten gevolge had gt'had. 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor 
den veroordeelde, die voorwaardelijk in vrijheid 
is gesteld, gedurende den tijd, dat hij zich voor
waardelijk in vrijheid bevindt. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de oaststelling va,i den verzeieringsplickt 
en de indeeling in ge~aredkuun. 

31. De bedrijven, in artikel 10 bedoeld, worden 
bij algemeenen maatregel van bestnnr ingedeeld 
in gevarenklaBSen nnar evenredigheid van het ge
vaar, dat zij voor de verzekering opleveren. 

Bij deze indeeling wordt het maximum-gevaar 
voorgesteld door eenhonderd percent. 

Elke gevarenklasse bevat een aantal gevaren• 
pereenten, zoodat aan de ondernemingen, welke 
wegeus het daarin uitgeoefend bedrijf in eene 
zelfde gevarenklasse vallen, een gevarenpercentage 
kan worden toegewezen, dat de mate van het 
gevaar nitdrnkt, hetwelk die ondernemingen ten 
opzichte van elkander voor de verzekering op
leveren. 

De algemeene maatregel van bestuur, in het 
eerste lid bedoeld, wordt herzien na het opmaken 
van en in verband met elke wetenschappelijke 
balans. 

Wordt bij eene herzieniug een bedrijf in eene 
lagere gevarenklasse ingedeeld , zoo kan aan die 
indeeling terugwerkende kracht worden verleend. 
De algemeene maatregel van bestuur bepaalt dan, 
op welken Jag de nieuwe indeeling geacht wordt 
in werking te zijn getreden. 

32. De werkgever ia verplicht van het door 
hem uitgeoefende bedrijf tegen bewijs van ont
vangst schriftelijk aangifte te doen in duplo ten 
kantore der posterijen, binnen welks kriug hij 
zijne woon plaats heeft. 

Heeft de werkgever hier te lande geene woon
plnats, dan geschiedt de aangifte ten kantore der 
posterijen te Amsterdam met keuze van woonplaats 
hier te laude. 

Heeft de in het vorige lid bedoelde werkgever 
geene aangifte ~edaan of geene woonplaats ge
kozen, dan heeft hij voor de toepassing van deze 
wet zijne woonplnnts ten huize van hem, die ter 
plaatse, waar het bedrijf hier te lande wordt uit
geoefend, met de leiding der werkzaamheden is 
belast. 

33. De in artikel :l2 bedoelde aangifte geschiedt: 
a. ingeval de Staat de werkgever is, door het 

hoofd vau het Departement van Algemeen Bestuur, 
waaronder de verzekeringsplichtigeondernemingres
sorteerl, ten kantore der posterijeu te 's Gravenhage; 

b. ingeval eene provincie de werkgever is, door 
Onzen Commissaris in die provincie ten kantore 
der posterijen zijner woonplaats; 

c. ingeval eeue gemeente de werkgever is, door 
den burgemeester ten kantore der posterijen in 
die gemeente; 

d. ingeval een watenchnp, veenschnp of veen
polder de werkgever is, door den voorzitter van 
het bestuur ten kantore der posterijen van de 
woon plaats des voorzitters. 

34. De in de beide vorige artikelen bedoelde 
aanp;ifte geschiedt door de inlevering van kosteloos 
verkrijgbaar gestelde formulieren, door den werk-
gever ingevuld. · 

Deze formulieren worden evenals de termijn, 
waarbinnen de aangifte moet geschieden, vastge
steld door Onzen Minister van Waterstaat, H:indel 
en _Nijverheid. 

De aangiften in duplo worden ten spoedigste 
door het kantoor van ontvangst gezonden aan het 
bestnnr der Rijksverzekeringobank. 

35. De werkgever en de in zijnen dienst zijnde 
personen zijn verplicht het bestuur der Rijks
verzekeri ogsbauk de verlangde inlichtingen , ook 
schriftelijk, te geven omtrent zaken en feiten, de 
naleving van deze wet betreffende. 

36. Indien het bestuur der Rijksverzekeriogs
hank van oordeel is, dat eene aangifte ten onrechte 
is geschied; geeft het daarvan bij te ad viseeren 
dienstbrief kennis aan den aangever. 

37. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank deelt 
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de hem bekende verzekeringsplichtige onderneming, 
onvenchillig of eene aangifte ie geschied of niet, 
in eene gevarenklasse in met toewijzing van een 
gevarenpercentage. Deze indeeling en het toege
'>rezen gevarenpercentage worden den werkgever 

bij te adviseeren dienstbrief medegedeeld met de 
gronden, waarop de beslissing van het beetnnr 
stennt, en onder bijvoeging van het tarief, be
doeld in artikel 42. Indien de ind,eeling eene onder
neming betreft waarvan geene aangifte is gedaan, 
wordt den werkgever bij bedoelden dienstbrief 
tevens de met redenen omkleede beslissing van 
het bestanr omtrent den verzekeringsplicht der 
onderneming medegedeeld./ 

Indien eene onderneming minder of meer ge• 
vaar oplevert dan wordt nitftedrnkt door het 
langste of hoogste gevarenpercentage van de klaelll', 
waarin de onderneming valt, kan die onderneming 
met Onze machtiging in eene lagere of hoogere 
gevarenklasse worden gerangschikt. 

38. lle werkgever is verplicht binnen veertien 
dagen aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
kennis te geven van elke verandering in zijne 
onderneming, welke indeeling in eene andere ge
varenklasse of toewijzing van een ander gevaren
percentage kan ten gevolge hebben. Binnen acht 
dagen na het ontvangen dezer kennisgeving zendt 
het bestuur den werkgever een bewijs van ont

van~t. 
Het bestuur wijzigt zoo noodig de indeeling 

van de onderneming of het daaraan toegewezen 
gevarenpercentage. 

Het bestuur heeft het recht, ook zonder dat 
eene kennisgevinp;, ale in het eerste lid bedoeld, 
is gedaan, de indeeling van eene onderneming of het 
daaraan toegewezen gevaren percentage te wijzigen. 

Elke beslissing omtrent eene wijziging wordt 
met de gronden, >raarop die stennt, den werkgever 
bij te ad viseeren dienstbrief medegedeeld. 

39. Geene beslissiap;, dat eene aangifte ten on
rechte is geschied, omtrent eene indeeling in eene 
gevarenklaase of eene toewijzing van een gevaren
percentage wordt genomen dan in eene voltallige 
vergadering van het bestuur der Rijksverzekerings

bank. 
40. De werkgever, die zijn bedrijf staakt, ia 

Terplicht daarvan tegen bewijs van ontvangst 
schriftelijk aangifte te doen in duplo ten kantore 
der posterijen, binnen wélke kring hij zijne woon
plaats heeft. 

Op deze aangifte zijn de bepalingen van de 
artikelen 33 en 34 van toepassing . 

Indien het bestnnr der Bij.ksverzekeringsbank 
eene aankifte, nis bedoeld in het eerate lid, heeft 
ontvangen en van oordeel ie, dat de werkgever 

niet heeft opgehouden het verzekerill@ltfllicht ige 
bedrijf nit te oefenen, neemt het dien~ereenkomstig 
eene beslissing, welke het bij te advi!lllan dielllt,
brief aan den werkgever mededeelt. 

41 . De inspecteurs van den arbeid zijn verplicht 
desgevraagd aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank mede te deelen hetgeen hnn ten aanzien van 
eene bepoalde onderneming bekend ie, Yoor zoover 
dit van invloed kan zijn op de verzekeri~plichtig
heid van het bedrijf, dat in de onderneming wordt 
nitgeoefend, of het gevarenpercentage, dat aon de 
onderneming behoort te worden toegewezen. 

HOOFDSTUK VII. 

P ati liet opbrengen der middelen 'tot delcleill(j 
der uitga1Jen, 

42. De middelen tot dekking der ingevolge 
deze wet uit te keeren renten en overige echade
looestellingen, der administmtiêkoeten en der temg• 
betaling van het voorschot, bedoeld in artikel 93, 
worden opgebracht door de werkgevers, hetzij 
volgens den maatstaf van een bij algemeenen 
maatregel van beetnnr vaet te stellen tarief en 
van het loon, dat in het tijd vak, waarover de 
betaling loopt, door bonne werklieden is verdiend 
of volgens het bepaalde in artikel 43 wordt geacht 
te zijn verdiend, hetzij overeenkomstig de be
palingen van de artikelen 64 en 66. 

De dekking der renten ·en overige scbadeloos
stellingen, der administratiekosten en der terug
betaling van het voonchot, bedoeld in artikel 93, 
voor zooveel de middelen daarvoor worden opge
bracht volgens de in het voorgaande lid eerstbe
doelde wijze, wordt berekend naar de regelen nn 
het premiestelsel. 

Bij de berekening van het loon, in het eerste 
lid bedoel_d, komt het loon, dat bij denzelfden 
werkgever voor denzelfden werkman meer heeft 
bedragen dan het bedrag, hetwelk verkregen wordt 
door vermenigvuldiging van vier gulden met het 
aantal dagen waarop de werkman in de betalings
periode bij den werkgever heeft gewerkt, voor dat, 
meerdere niet in aanmerking. 

Het tarief wijst voor elk gevaren percent de ver
schuldigde premie aan per één gulden loon. 

Het tarief wordt herzien na het opmaken van 
en in verband met elke wetenschappelijke balans. 

Wordt bij eene herziening het tarief verlangd. 
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zoo kan aan die herziening terugwerkende kracht 
worden verleend. De algemeene maaft-egel van 
bestnnr bepaalt dan, op welken dag het nieuwe 
tarief geacht wordt te zijn in werking getreden. 

43. Indien de werkgever in het in artik~l 42 
Wielde ~dvak een werkman, als bedoeld in 
artikel 7, sub III, of in artikel 8 heeft in dienst 
gehad, wordt die werkman gescM in dat tijdvak 
bij den werkgever te hebben verdiend het bedrag, 
dat als het dagloon van dien werkman zon worden 
aangemer~ indien hem in dat tijdvak een onge
val in vetl>and met de uitoefening van het bedrijf 
ware overkomen, vermenigvuldigd met het o.antal 
dagen, waarop die werkman in dat tijdvak bij 
den werkgever heeft gewerkt. 

44. Het is den werkgever verboden, de voor 
hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel of ten 
deele of til. 111Men van het loon der verzekerden. 

45. De erkgevers houden loonlijsten aan ter 
berekening der premiën en der schadeloosstellingen. 

46. Onze Minister van Waterstaal, Handel en 
Nij verheid stelt vast: 

a. de vervaldagen der premie ; 
/J. het formulier betreffende de inlevering door 

de werkgevers van de opgaven, benoodigd tot 
vaststelling der premie en der schadelooBBtellingen; 

c. het formulier der loonlijsten, bedoeld in het 
vorige artikel. 

De formulieren, bedoeld sub /J en c, worden 
kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

4 7. Binnen vijftien dagen na eiken vervaldag 
is de erkgever verplicht ten kantore der poste
rijèn, binnen welb kring hij zijne woonplaats 
heeft, de premie te betalen, berekend over het 
totaal van het Joon, dat in het tijdvak, waarover 
de betaling loopt, door zijne werklieden is ver
diend of volgens het bepaalde in artikel 43 wordt 
geacht te zijn verdiend. 

Indien het loon voor een werkman meer heeft 
bedmgen dan het bedrag, hetwelk verkregen wordt 
door vermenigvnldiging van vier gulden met het 
aantal dagen, waarop die werkman in de beta!inga

JKriode bij den werkgever heeft gewerkt, komt 
dit meerdere bij het bepalen van het totaal van 
het loon niet in aanmerking. 

Voor de betaling wordt eene kwijting in duplo 
verstrekt. 

Uiterlijk op den vijftienden dag na den verval
dag zendt de werkgever een exemplaar der kwijting 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank, ondijr 
bijvoeging der in het vorige artikel snb /J en c 
vermelde en door hem ingevulde stukken. 

Ingeval de werkgever een publiekrechtelijk 
lichaam is, wordt als woonplaats van dit lichaam 
aangemerkt de gemeente, waar de aangifte ingevolge 
artikel 33 is geachied of had behooren te geschieden. 

48. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank stelt 
no. ontvangst der stukken, in het voorgaande 
artikel vermeld, het bedrsg der door den werk
gever verschuldigde premie vast. Het aldus vast
gestelde bedrag wordt hem bij te ad viseeren 
dienstbrief medegedeeld , vergezeld van de be
rekening, · waarop het steunt, indien het niet 
overeenstemt met des werkgevers berekening. 

Bedraagt het vastgestelde bedmg meer dan de 
werkgever bereids betaalde, dan heeft hij dit 
meerdere binnen vijftien dagen na de degteekening 
van het bewija van ad viseering van den in het 
eerste lid van dit artikel bedoelden dienstbrief te 
voldoen ten° kantore der posterijen, in het vorige 
artikel bedoeld. 

Bedraagt het vastgestelde bedmg minder dan 
de werkgever bereide betaalde, dan wordt hem 
te gelijk met de mededeeling daarvan dit mindere 
kosteloos overgemaakt. 

49. Indien door het bestnnr der Rijksverzeke
ringsbank verklaard wordi, dat in eene onder
neming reeds over een of meer betalingstermijnen 
een verzekeringsplichtig bedrijf is 11itgeoefend, 
heeft de werkgever binnen vijftien dagen na de 
dngteekening van het bewijs van ad viaeerin!_!: van 
den dienstbrief, betreffende de indeeling vnn zijne 
onderneming in eene gevarenklasse en het aan de 
onderneming · toegewezen gevarenpercentage, de 
verschuldigde premie over de verstreken termijnen 
in eens te beta)~n op de wijze, vermeld in artikel 47. 

De vaststelling der premie en de nadere ver
rekening, indien die noodig ia, geschieden op de 
wijze, in het vorige artikel bepaald. 

Premiën, welke langer dan vijf jaren verschuldigd 
zijn, worden niet meer ingevorderd. 

50. Indien eenige premie niet betaald is binnen 
den bepaalden tijd, stelt het bestu11r der Rijks
verzekeringsbank ambtahalve het bedr11g daarvan 

vost en deelt het aldns vastgestelde bedrag den 
werkgever bij te adviaeeren dienstbrief mede, ver
gezeld van de berekening, waarop het atennt. 

Indien een werkgever de in artikel 47, vierde 
Jid, vermelde stnkken onj niet of on volle.dig heeft 
ingevnld, en na de in . artikel 48, eerste lid, be
doelde vaststelling blijkt, dat door hem minder 
dan het venchuldigde aan premie is betaald, stelt 
het bestnnr het bedrag vast, zoowel van het als
nog door hem verschuldigde over de verstreken 
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betalingstermijnen als van hetgeen noodig is ter 
vergoeding van de intresten, berekend tegen drie 
percent 'a jaars, die bij tijdige betaling der premie 
ten bate van de Bank zo11den gekomen zijn. De 
aldns vastgestelde bedragen worden den werkgever 
bij te ad viseeren dienstbrief medegedeeld, welke 
mededeeling vergezeld gaat van de berekening, 
waarop zij steunen. Zij moeten door hem binnen 
vij(tien dagen na de dagteekening van het· bewijs 
van ad viseering van den dienstbrief worden voldaan 
ten kantore der posterijen, in artikel 47 bedoeld. 

Het vorige lid geldt ook, wanneer na de vast
stelling, bedoeld in artikel 49, tweede lid, of na 
die, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
blijkt dat door den werkgever minder dan het 
verschnldigde aan premie is betaald. 

Is eenige vastgestelde premie voor het geheel 
of voor een deel niet binnen den bepaalden tijd 
voldaan, dan maant het best11nr der Rijksver
zekeringsbank den nalatigen werkgever bij te ad
viseeren dienstbrief aan , om alanog binnen acht 
dagen nn de dagtcekening van het hewija van 
adviseering het vastgestelde bedrag te betalen ten 
kantore der posterijen, binnen welks kring hij 
zijne woonplaats heeft. Volgt op deze aanmaning 
de betaling binnen den gestelden termijn niet, 
dan vaardigt de voorzitter van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank een dwangbevel nit, mede
brengende het recht van parate e:recutie , dat 
wordt e:recutoir verklaard door den president der 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

Het d wnngbevel wordt beteekend en ten uit
voer gelegd op de wijze bij het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van von
nissen en authentieke aliten voorgeschreven. 

Het dwangbevel kan in het geheele Rijk worden 
ten uitvoer gelegd. 

Het laatste lid van artikel 47 is vnn toepassing. 
51. Geene beslissing omtrent de door een 

werkgever verschuldigde premie wordt genomen 
dan in eene voltallige vergadering van het be
stnur der Rijksverzekeringsbank. 

52. De werkgever, wiens onderneming hier 
te lande is gevestigd , kan door Ons, op zijn ver
zoek, worden toegelaten om hetzij zelf het risico 
te dragen der bi;j deze wet geregelde verzekering 
zijner werklieden, hetzij dit over te dragen aan 
eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging, daaronder begrepen 
eene wederkeerige verzekerings- of waarborgmaat
schappij. 

De toelating om zelf het in het eerste lid be-

doelde risico te dragen geschiedt, tenzij de werk
gever de ,lltaat, eene provilMüe of eene gemeente 
van ten minete 20,000 zielen is, niet voordat 
de werkgever, tot zekerheid voor de nakoming 
zijner uit deze wet voortvloeiende verplichtingen, 
aan de Rijksverzekeringsbank een pand heeft ~
geven of te haren behoeve hypotheek heeft ge= 
steld, een en ander voldoende aan de daaromtrent 
bij algemeenen maatregel van beatnur te stellen 
voorschriften. 

Overdracht van het in het eerste lid bedoelde 
risico aou eene naamlooze vennootscha Df rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging wordt alleen 
toegelaten·, indien en zoolang de Rijksverzekerings• 
bank van de vennootschap of vereeniging tot 
zekerheid voor de nakon.ing harer uit deze wet 
voortvloeiende verplichtingen een pand heeft, vol
doende aan de daaromtrent bij algil!lçenen maat
regel van bestuur te stellen voorschfif n, 

In pand gegeven kunnen slechts worden gelden 
en fondsen; de laatste, voor zoo ver zij voorkomen 
op de lijst, bedoeld bij artikel 92, voorlaatste 
Jid. De zekerheid bedoeld in het tweede lid kan 
ook gedeeltelijk door pand, gedeeltelijk door hypo
theek gesteld worden. 

De interesten van een pand, als bedoeld in 
het tweede en derde Jid, worden door het be
stuur der Rijksverzekerinl(Bbank aan dengene, die 
het heeft gegeven, overgemaakt of met hem ver
rekend. Indien het pand uit eene geldsom be
ataat, wordt deze niet afzonderlijk bewaard, mnar 
in de kas der Rijksverzekeringsbank gestort en 
worden de interesten berekend op den in arti
kel 64, snb 3, bt'd.oelden voet. 

53. Op de onderneming van een werkgever, 
die is toegelaten tot het dragen van het in arti
kel 62 bedoelde risico of tot het overdrage van 
dat risico, ia de bepaling van artikel 37 niet 
van toepassing, behoudens het in laatstgenoemd 
artikel bepaalde betreffende de indeeling der 
onderneming in eene gevarenklasse, voor zoover 
die indeeling volgens den in artikel 69 bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur noodig mocht zijn 
voor de berekening van het voor de onJernemiug 
verschuldigde aandeel in de administratiekosten. 

Door den in het eerste lid bedoelden werkgernr 
is geene premie verschuldigd over den tijd, ge
durende welken hij zelf het risico der verzekering 
draagt of dit risico is overgedragen. 

54. De werkgever, die is toegelaten tot het 
dragen van het in artikel 52 bedoelde risico, is 
verplicht: 
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1°. vóór of op door het beatnnr der Rijksver• 
zekeringsbank te bepalen vervalilagè , oor middel 
van storting ten lnmtore sterijen zijner 
woonplaats te betalen zijn, door het bestuur hem 
opgegeven, aandeel in de adminÜ!tratiekoaten en 
in de terugbetaling van het voorschot bedoeld in 
artikel 93; 

2°. vóór of op den door het bestuur der Rijke• 
verzekeringsbank te bepalen dag, door middel 
van IIJrlltting ten kantore der posterijen zijner 
woonpl1111h te betalen het bedrag der schadeloos• 
stellingen, voor zoover die niet in renten beatalln, 
Blamede de termijnen van voorloopig toegekende 
renten, door de Rijksverzekeringsbank uitbetaald 
ter zake van een ongevBI dat een werkm:m, voor 
zijn risico verzekerd, heeft getroffen; 

3°. zoo<hf eenige rente ter zake van een onge• 
VBI, Bis au1, 2 bedoeld, anders dan voorloopig 
ia vastgesteld, vóór of op den door he.t bestnnr 
der Rijksverzekeringsbank te bepalen dag, door 
middel van storting ten kantore der posterijen 
zijner woonplllllts, te betalen de door het beatnnr 
hem opgegeven contante Wllllrde van die rente, 
berekend tegen den interest, welken de Rijks
verzekeringsbank in het laatst verloopen kalender• 
jaar gemiddeld van hare fondsen gemllakt heeft. 

Zoolnng artikel 1 dezer wet nog niet een vol 
kalenderjaar in werking ia, bedraagt de interest 
drie percent in het jaar. 

Het laatste lid van artikel 4.7 ia van toepassing. 
55. Eene naamlooze vennootschap of vereeni

giQ&, waarop een risico, nis bedoeld in artikel 52, 
is overgedragen, is verplicht: 

1°. vóór of op door het beatnnr der Rijks• 
verzek_eringsbnnk te bepalen vervaldagen, door 
midde'I van storting ter pllllltse, door het beatunr 
aan te wijzen , te betalen haar, door het bestnnr 
haar opgegeven, nandefll in de administratie

kosten en in de terugbetaling van het voorschot 
bedoeld in artikel 93; 

2°. vóór of op den door het beatnnr der Rijka
verzekeringabank te bepalen dag door middel van 
storting ter plaatse, door het bestnnr aan te 
wijzen , te betalen het bedrag der schadeloos
stellingen en der in artikel 25 bedoelde afkoop• 
som, door de Rijksverzekeringsbank uitbetaald 
ter zake van ongevallen, overkomen aan werk
lieden, die voor risico van de vennootschap of 
vereeniging waren verzekerd ; 

3°. zoodra eenige rente ter zake van een onge
val, als anb 2 bedoeld, anders dan voorloopig 
ia vastgesteld, vóór of op den door het bestuur 

der Rijksverzekeringsbank te he palen dag, ter 
plaatse, door het be.stnnr aan te wijzen, ter ver
zekering van de nakoming der op haar ten aan
zien dier rente rustende verplichtingen aan de 
Rijksverzekeringsbank een pand te g11ven, waar• 
van de woarde gelijk ia aan de contante waarde 
der rente. 

De .bepalingen van artikel 52, vierde en vijfde 
lid, ·en de bepaling betreffende de wijze van be
rekening van de in artikel 54,, snb 3, bedoelde 
contante waarde eener rente zijn Vlln toepaaain~. 

56. De werkgever, die ing:evolge Brtikel 54,, 
sub 3, de contante waarde eener rente heeft betaald, 
ia , indien de werkman ten gevolge van het onge• 
VBI, waarvoor hem de rente werd toegekend, 
overlijdt met achterlating van nagelllten betl"ek
kingen, voor de nan die betrekkingen toegekende 
schadeloosstellingen geene betaling verschuldigd. 

5 7. Indien eene naamlooze vennootschap of 
vereeniging, waBrop een risico, als bedoeld in 
artikel 52, ia overgedragen, naar het oordeel 
van Onzen Minister van Waterstaat , HBndel en 
Nijverheid in gebreke is hare nit deze wet voort
vloeiende verplichting na te komen, vervalt op 
het door Onzen voornoemden Minister te be
palen tijdstip de ingevolge artikel 52 verleende 
bevoegdheid der werkgevers, wien Wils toegestaan 
het in genoemd artikel bedoelde risico op de 
vennootschap of vereeniging over te dragen. Onze 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

. geeft van het vervallen der bevoegdheid kennis 
aan de bovenbedoelde werkgevers, met vermelding 
van het tijdstip, waarop zij ia vervallen. 

Jo een geval, als bedoeld in het eerste lid , 
berekent het beatnnr der Rijksverzekeringsbank 
zoodra het van oordeel ia, dat alle renten door 
de bank verschuldigd wegèns haar bekende onge
vallen, overkomen aan werklieden , die voor 
risico der vennootschap of vereeniging waren ver
zekerd, definitief zijn vastgesteld en wegens die 
ongevallen voor de bank geene kosten van genees
knndige behandeling of vergoeding daarvoor meer 
·zullen ontstaan, de gezamenlijke contante waarde 
der bo:venbedoelde renten. 

Vervolgens verkoopt het bestnnr, voor zoover 
liet dit noodig oordeelt, de aan de bBnk door 
de vennootschap of de vereeniging ingevolge het 
in artikel 55, anb 3, bepaalde in pand gegeven 
fondsen op ééne der wijzen bedoeld in artikel 1201 
van het Burgerlijk Wetboek. Voor zoover de 
geldsom, die de bank als pand of opbrengst van 
verkocht pand van de vennootschap of vereeniging 
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onder zich heeft, niet grooter is dan de contante 
waarde der bovenbedoelde renten vermeerderd met 
hetgeen de vennootschap of vereeniging ingevolge 
artikel 55, sub 1 en 2, nog aan de bank schnldig 
is, wordt die geldsom eigendom der bank. Voor 
zoo ver zij meer bedraagt, wordt dit meerdere 
teruggegeven. 

Wanneer drie jaren zijn verloopen sinds het 
in het eerste lid bedoelde tijdstip, berekent het 
bestnnr der bank wat deze nog van de vennoot
schap of vereeniging te vorderen heeft. 

Vervolgens verkoopt het bestuur, voor zoover 
het dit noodig oordeelt, de aan de bank door de 
vennootschnp of de vereeni{dng ingevolge het in 
artikel 52 bepaalde in pand g~geven fondsen op 
ééne der wijzen bedoeld in bet derde lid en vol
doet nit de opbrengst of, indien eene geldsom 
als pand gegeven was, uit deze som aan de 
bnnk, hetgeen deze nog van de vennootschap of 
de vereeniging te vorderen heeft. Het aan de 
vennootschap of vereeniging toekomende bedrag 
wordt aan deze teruggegeven. 

Ingeval eene naamlooze vennootschap of ver
eeniging, waarop een ri1ico, als bedoeld in artikel 52, 
is overgedragen, bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis in stnat van faillissement is ver
klaard of is ontbonden , zijn het tweede, derde, 
'vierde en vijfde lid van dit artikel van toepassing, 
met nitzondering evenwel, dnt alsdan in het vierde 
lid voor • het in het eerste lid bedoelde tijdstip" 
respectievelijk wordt gelezen: .het tijdstip, waarop 
het faillissement is aangevangen" en .het tijdstip, 
waarop de vennootschap of vereeniging is ont

bonden". 
Ingeval van faill_issement blijven de waarden, 

waarop de bank pnndreoht heeft, buiten het fail
lissement. Vorderingen van de bank blijven daar 
buiten zoolaog de verrekening, bedoeld in het 
vijfde lid, niet heeft plaats giihad. 

Indien eene naamlooze vennootschap of ver
eeniging, waarvan de Rijksverzekeringsbank een 
pand, als bedoeld in artikel 52, heeft, geen risico, 
als bedoeld in genoemd artikel , meer bedraagt, 
worden op haar verzoek hare loopende zaken met 
de Rijksverzekeringsbank vereffend. In dat geval 
zijn eveneens het tweede, derde, vierde en vijfde 
lid van dit artikel van toepassing met deze uit
zondering even wel, dat alsdan in het vierde lid 
voor .het in het eerste lid bedoelde tijdstip" 
wordt gelezen: .den dag, waarop het verzoek tot 
vereffening aan <le Rijksverzekeringsbank is gedaan". 

58. Na het opmaken van elke wetenschappelijke 
1901. 

balans betre:filàde de 'Rijksverzdil'ingsbank wordt, 
indien de con t aai-de eenet fen te minder 
bedraagt dan de waarde van een pand, als bedoeld 
in artikel 55, dot de Rijksverzekeringsbank ten 
aanzien van die rente mocht hebben, ten verzoeke 
van dea pandgeefster het pand aan deze terngge
geven tegen overgifte van een nienw pand ter 
waarde van de laatst berekende contante waarde. 

59. Bij algcmeenen maatregel van bestnnr 
bepaald: 

1°. in welke gevallen een verzoek, als bedoeld 
in artikel 52, wordt geweigerd; 

2°. de wijze van berekeninJ? van de in de arti
. kelen 54, 55 en 58 bedoelde contante waarde 

eener ren te ; 
3°. de wijze van berekening van 4 waarde 

van een pand, ale bedoeld in de artikelen 52, 
tweede en derde lid, 55, sub 8, en 58; 

4°. in welke gevallen den werkgever ·de hem 
ingevolge artikel 52 gegeven bevoegdheid om zelf 

. het risico der verzekering te dragen kan worden 
ontnomen; 

5°. op welke wijze het in de artikelen 54 en 
55 bedoelde aandeel in de administratieko3ten en 
in de terogbetnling van het voorschot bedoeld in 
artikel 93 wordt vnstgesteld; 

6°. al hetgeen verder noodig is voor de · nit
voering van de artikelen 52 tot en met 58. 

60. De vorderingen ingevolge artikel 54 als
mede die, welke de Rijksverzekeringsbank na toe
passing van het bepaalde in het vijfde lid vnn 
artikel 57 nog op eene naamlooze vennootsehnp 
of vereeniging mocht hebben, worden, voor zoover 
de Rijksverzekeringsbank die niet mocht hebbtw, 
knnnen innen, door den Staat aan haar vold• 

H O O F D S T U K VIII. 

Van de aangifte e11 ket onder!Zoelt der 011gevallen. 

61. De werkgever, in wiens verzekeringsplich ~ 
onderneming aan een verzekerde een ongeval in ver
band met de nitoefening van het bedrijf overkomt, of 
hij, die den werkgever ter plaatse van het ongeval 
vertegenwoordigt, is verplicht te zorgen, dat on
middellijk nn. het ongeval een geneeskundige ge
roepen wordt ten einde den getroffene te onder
zoeken en de noodige hulp te verleenen. 

De werkgever of hij, die dezen ter plaatse van 
het ongeval verlegen woordigt, doet binnen vier 
en twintig uren na het geneesknndig onderzoek 
en in alle gevallen binnen twee maal vier en 
twintig nren na het ongeval tegen bewijs van 

2 
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ontvangst aangifte van het kebeui,Ja door inlevering 
van een ingevnîd formulier ta. duplo ten kantore 
der posterijen, binnen welke kring de aangever 
11ijne woonplUBts heeft of krachtens het laatste lid · 
van artikel 47 geaoht wordt te hebben of binnen 
welks kring het ongeval heeft plaats Y,Fhad. 

De bepali ngen van het voorgaande lid zijn niet 
van toepassing op ongevallen, 11oorgekomen bij het 
tilillienen van middelen tot vervoer van personen 
of goederen, en op die, aan de volgens deze w-et 
verzekerden in het buitenland overkomen, voor 
zoover daaromtrent bij nlg6llleenen 111aatregel van 
bestuur afwijkende voorschriften zijn gegeven. 

Het formulier van aa~Cte wordt vastgesteld 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij .erlj.eid en kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

De aangifte vermeldt den naam en de woon
plaats vnn den geneeskundige, die de eerste holp 
verl~d~, diens oordeel ov~r den tijd, gedurende 
welken de getroffene vermoedelijk gedeeltelijk of 
geheel ongeschikt tot werkon ui zijn en d~ 
de onderteekening van dien geneesknndige alsmede 

van den aanp:ever . . 
liet kantoor van ontvangst der aangifte zendt 

deze ten spoedigste aan het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, dat een exemplaar van elke aau
gifte zoo spoedig mogelijk doet toekomen aan den 
inspecteur van den arbeid, binnen wiens inspectie 
het ongevaf heeft plaats gehad. 

62. De werkgever ie verplicht omtrent de in 
zijne veriekeringsplichtige onderneming voorge
komen oDgevallen alle verlangde inlichtingen, ook 
schriftelijk, te verstrekken aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. 

63. Indien aan het beetunr der Rijksverzekerings
bank uit eene aangifte blijkt, dat ten g~volge van 
het ongeval een verzekerde ie overleden, ver
moedelijk zal overlijden, gedorende meer dan twee 
dagen niet in staat ie geweest of vermoedelijk niet 
in staat zal zijn in de onderneming van zijn 
werkgever zijn gewone werk te verrichten of ver
~oedelijk gedurende meer dan zes weken gedeelte
lijk of geheel ongeschikt tot werken zal zijn, doet 
het ten _spoedigste een onderzoek instellen ten 
einde te bepalen : 

1°. de OOt"znak en den aard van het Ollgeval; 
2°. wie de getroffene persoon ie en waar deze 

zijne woonplaats of plaats van verblijf heeft; 
3°. het loon van den getroffene in de ver

zekeringsplichtig,i onderneming; 
4°. de omschrijving van het door het ongeval 

veroorzaakte lichamel ijk letsel; 

6°. ingeval van overlijden de namen en de 
woonpl&ataen van de llogelaten betrekkingen, die 
ingevolge deze wet aallBpraak op schadelooBBtelling 
kunnen hebben. 

-Ook zonder eene aangifte te hebben outvBllgen 
is het bestuur tot het instellen van het hierbe
doelde onderzoek bevoegd. 

64. Het bestnnr der Rijksverzekeri~sbank doet, 
indien mogelijk, het onderzoek omtrent een of 
meer der in het vorige artikel genoemde pllDien 
plaats vinden door middel van een 1ijner ambte
narell, niet beneden den door Ûlls te bepalen 
raug, en heeft het recht zulks te doen geschieden 
in gemee!lten, waarvoor een commissaris van 
Rijka- of gemeentepolitie is aangesteld, door dezen . 
en fo gemeenten , waarvoor zoodani11: ambtenaar 
niet is aangesteld, door het hoofd der politie. 

De leider van het onderzoek heeft het recht 
, om daarbij als getuigen de personen te hooren, 

die inlichtingen kunnen geven omtrent de te 
onderzoeken punten ; hij heeft het recht ook des
kundigen te hooren; de opgeroepenen zijn ver• 
plioh t te verschij oen en , behondens het ver
schoouingsrecbt bedoeld bij het derde lid van 

• artikel 66 van het Wetboek van Strafvordering, 
• mede te oleelen wat hnn omtrent het ongeval bekend 

is of hunne diensten als deskundigen te ver
leenen. 

Tijd ell plaats van een onderzoek , als bedoeld 
in ariikel 63, snb .1, en van het verhoor van 
getnigell worden, indien zolks mogelijk is, door 
den leider van het onderzoek voldoenden tijd van 
te voren medegedeeld aan den getroffen werkmau 
en aan deo werkgever; beiden hebben het recht 
in persoon of door middel van een vertegenwoor-

. diger bij het onderzoek aanwezig te zijn. 
Indien de betrokken werkgever wenl!Gb:t, dat 

, bij het onderzoek deskundigen aanwezig zullen 
zijn, dan heeft hij het recht hen op zijne koeten 

. op te roepen. 
De leider maakt een proces,verbaal op van het 

.onderzoek, dat geteekend wordt door allen, die 
• daarbij tegenwoordig wa1·en, en zendt dit ten 
i spoedigste aan het bestuur der Rijksverzebrii!gs• 
: bank. 

Bij algemeenen maatregel vao bestuur wordt 
· va.stgesteld : 

. a. de vorm en wijze van oproeping der des
~kondigen en getuigen, in dit artikel bedoeld; 

b. het tarief voor het verleenen van vergoeding 
aan getnigen en deskundigen voor rei1kosten en 
tijd verlies. 
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HOOFDSTUK IX. 

Yan de ~ast8telling en betaalbaarstelling der 
scM<kloo8stellingen. 

65. Alle schadeloosstellingen worden va.stgesteld 
en toegekend door het bestnnr der Rijksverzeke
ringsbank. 

Geene beslissing omtrent eenige sohadeloosstellint 
wordt genomen dan in eene volt!illige vergaderipg 
van het bestuur. 

66. De schadelooss~llipgen worden va.stgesteld 
en toegekend: 

a. indien het ongeval den dood ten gevolge 
heeft, zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
onderzoek van het ongeval en, indien de getroffene 
~11 het onderzoek overlijdt, na ontvangst van het 
bewijs hiervan ; 

b. indien het ongeval eene gedeeltelijke of ge

heele ongeschiktheid tot wel'ken van meer dan 
zes weken ten gevolge heeft, zoo spoedig moge) ijk 
na afloop van dezen termijn; 

c. in• gevallen, als bedoeld in artikel 20, zoo 
spoedig mogelijk na afloop van den in dat artikel 
bedoelden terinij n van drie dagi;n. 

67. Indien en zoolang de uitspraak omtrent 
den verzekeringsplicht eener onderneming, waarin 
een ongeval is voorgekomen, nog niet onherroepe-
1 ijk is geworden, of zoolang naar het oordeel van 
den daartoe door het bestnur der Rijksverzekerings
bank aangewezen deskundige bij den getro:tl:'ene 
nog niet een althans voorloopig blijvende toestand 
is in~elred~n, is, indien overigens tot het toe
kennen eener rente termen bestaan, het bestnnr 
verplicht, en indien het niet dadelijk de vast
stelling der rente kan verrichten, is het bevoegd, 
voorloopig eene rente toe te kennen. 

Het bestuur deelt het bedrag van de voorloopjg 
toegekende rente, met vermelding der gronden, 
waarop dit steunt, schriftelijk mede aan den rente
trekker ; het zendt een afschrift van deze mede
deeliog aan den werkgever in wiens dienst den 
~troffene het ongeval is overkomen. Was de 
getroffene verzekerd voor risico van eene vennoot
schap of vereeniging, zoo wordt aan deze het 
afschrift gezondén. 

Zoolang het bestuur de rente niet heeft va.st
gesteld, is de rentetrekker zoowel ala de werk
gever bevoegd t.egeu het toegekende bedrag be
zwaren in te brengen. Was de getroffene verzekerd 
voor risico van eene vennootschap of vereeniging, 
zoo komt aau deze in de plaats van den werkgever 
die bevoegdheid toe. 

De uitbetalingel) , gedaan krachtens eene voor
loopige toekenning, zijn niet vatbaar voor terug
vordering. 

68. Hij, die ingevolge deze wet vermeent aan
spraak te hebben op eene schadeloosstelling en 
aan wieo die niet ambtshalve is toegekend, is 
bevoegd om zich binnen één jaar, te rekenen van 
den dag van het ongeval, met zijne aanvrage tot 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank te weuden; 
indien de aa.nspraak gegrond bevonden wordt, 
wordt de schadeloosstelling vastgesteld en toegekend. 

Na verloop van het jaar , in het vorige lid 
bedoeld, zijn alle aanspraken vervallen en wordt 
de aanvrager niet-ontvankelijk verklaard , tenzij 
hij aantoont, dat. de gevolgen van het ongeval 
zich eerst later hebben geopenbaard of als zoo
danig zijn herkend. 

69. Het bewijs van toekenning eener schade• 
loosstelling wordt den belanghebbende bij te 
ad viseeren dienstbrief toegezonden. Deze bri,ilf 
bevat de grondP.n, waarop de va.ststelling van het 
bedrag der schadelooSBtelling en de toekenning 
daarvan berusten. 

Indien eene aangevraagde schadeloosstelling wordt 
(l.eweigerd, wordel! de redenen der weigering bij 
te ad viseereo dienstbrief medegedeeld. 

Gelijktijdig met de verzending van een dienst
brief, als bedoeld in het eerete of tweede lid, 
wordt een afschrift daarvan als geadviseerde dienst
brief toegezonden aan elk der commiBBiën bedoehl 
bij het tweede lid van artikel 80, alsmede non 
den werkgever, in wiens dienst den verzekerde 
een o~val heeft getroffen of aan het bestnnr der 
naamlooze vennootschap of vereeniging w1,1arop 
het risico als bedoeld in artikel 52 is overgedragen:. 

70. Wanneer na de vaststelling eener rente 
feiten of omstandigheden bekend worden, welke, 
indien zij daarvóór waren bekend geweest, van 
invloed zonden geweest zijn bij de V!l&tstelling 
der rente, of wanneer de toestand, welke den 
maatstaf vormde voor het vaststellen , het toe
kennen of bet weigeren van eene rente, ver
andering ondergaat, kan am btshal ·1e ·of op aan
vrage herziening plaats hebben; op de herziening 
zijn dezelfde bepalingen van toepo.s•ing ale op 
de oorspronkelijke vaststelling, toekenning en 
weigering. 

71. De nitbetaling der schadeloosstellingen ge
schiedt ten kantore der posterijen van de woon
plaats van den schadeloosgestelde. 

De kosten van begrafenis, van vergoeding der 
genees- en heelkundige behandeling en de eerste 

2• 
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renteoitkeerinp: worden binnen zea dagen na de 
toekenning dauvan betaalbaar 11esteld. 

De renteuitkeeringen worden betaalbaar gesteld 
op Dinsd8!1: van elke week of, wanneer de be
taaldag een Kerstdag of Nieuwjaarsdag zon zijn, 
alsdan op den daaraan voorafg;aanden werkdag. 

72. De wijze van vaststelling, toekenning en 
nitbetnling der schadelooSBtellingen, voor zoover 
die niet bij de wet bepaald is, wordt geregeld 
bij algemeenen ·maatregel van bestnnr. 

73. De renten, bij deze wet toegekend, zijn 
tot een beloop van tweehonderd en zestig golden 
'&jaars: 

a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of beleening; 
c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir 

be1l8!1:, noch voor faillissementsbeslag. 
De lastgeving om eenige schadeloosstelling te 

ontvangen kan steeds worden herroepen. Alle 
hiermede strijdige overeenkomsten zijn nietig. 

Deze bepalingen worden op het bewijs van 
toekenning der rente afgedrnkt. 

74. De termijnen van eene rente, welke niet 
zijn ingevorderd binnen één jaar na den eersten 
dag der betaalbaarstelling, worden niet meer 
uitbetaald. 

Zijn de renten gedurende vijf achtereen volgende 
jaren niet ingevÖrderd, den ie het recht op renten 
vervellen. Door Ons kunnen de belanghebbenden, 
die dit mochten verzoeken, in het genot van hno 
vervallen recht hersteld worden. 

Dat genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 
met de week, volgende op die, waarin het ver• 
zoek is ingewilligd. 

HOOFDSTUK X. 

Yan 6el'Ollp. 

75. Over de beslissingen , waartegen ingevolge_ 
de bepalingen dezer wet beroep openstaat, wordt 
geoordeeld. door raden van beroep en in hool'&te 
ressort door een college voor het Rijk. 

In de raden van beroep hebben werkgevers en 
werklieden zitting. 

Voor het overige wordt alles wat de samen
stelling der in het eerste lid bedoelde collegea 
en de wijze van behandeling der beroepen betreft, bij 
nadere wet geregeld. 

76. Het instellen van beroep heeU geene 
schorsende werking ten aanzien der oorspronkelijke 
beslissing. 

Worden de bezwaren gedeeltelijk of geheel ge-

grond verklaard, dan treedt de beslissing, in be
roep gegeven, in de plaats van die , waartegen 
beroep werd ingesteld. 

Wordt in beroep het recht op eene schade
loosstelling ontzegd, die reeds betaald is, dan 
worden die betalingen niet teruggevorderd. 

77. Heeft een werkgever bezwaar tegen eenige 
beslissing, door het bestuur der Rijksverzekerings
bank genomen ingevolge de artikelen 36, 87, 38, 
40, 48, 49 en 50, tweede en derde lid, dan is 
hij bevoegd binnen vijftien dagen na de dag
teekening der mededeeling daarvan in beroep te 
komen. 

78. De werkgever wordt in zijn beroep niet
ontvankelijk verklaard, indien: 

11. hij den termijn, bij het vorige artikel ge
steld , ongebruikt heeft laten voorbijgaan; 

6. te kwader trouw geene, eene onjniste of 
eene onvolledige aangifte is gedaan van eenige 
verandering in het bedrijf, welke indeeling in 
eene andere gevarenklasse of toewijzing van een 
ander p:evarenpercentnge ten gevolge kan• hebben; 

o. niet nageleefd zijn de bepalingen van de 
artikelen 47 , 48, tweede lid, 49 en 50, tweede 
en derde lid . 

79. Indien een verzekerde of een zijner nagelaten 
betrekkingen vermeent, dat zijne aanspraken op 
schadeloosstellinp: niet of slechts ten deele zijn 
erkend, heeft hij het recht binnen ééne maand 
na de dagteekening van de mededeeling der be
slissing in beroep te komen. 

Indien een werkgever, in wiens dienst een ver• 
zekerde een ongeval is overkomen, vermeent, dat 
weirens het ongeval aan den getroffene of een 
zijner nagelaten betrekkingen eene te hooge schade
Joosstelling of ten onrechte eenige schadeloosstelli ng 
is toegekend, heeft hij het recht binnen eene maand 
na de dagteekening der mededeeling, hem ingevolge 
het bepaalde in artikel 69 toegezonden, in beroep 
te komen. 

Indien de getroffene verzekerd was voor risico 
van eene vennootschap of vereeniging, komt de 
in het tweede Jid bedoelde bevoegdheid toe aan 
die vennootschap of vereeniging. 

De bepalingen van het eerste, tweede en derde 
lid zijn niet van toepassing op eenige beslissing 

, omtrent eene schadelloosstelling als bedoeld in 
· artikel 20. 

80. Indien eene comm1SB1e, als bedoeld iu 
artikel 86, van oordeel is, dat de aanspraken 
van een verzekerde of van een zijner nagelaten 
betrekkingen op eenige schadeloosstelling niet ot 
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slechts ten deele zijn erkend, of dat aan een dezer 
personen eene te hooge schadeloosstelling of ten 
onrechte eenige schadeloosstelling is toegekend, 
heeft zij het recht binnen eene maand na de 
dagteekening van de mededeeling der beslissing 
in beroep te komen bij den Raad . van beroep, 
aan te wijzen iil de bij artikel 7 5 bedoelde wet. 

Dit recht kan echter alleen worden uitgeoefend 
door de commissie binnen wier gebied: 

a. de verzekerde of een zijner nngelattn betrek
kingen zijne woonplaats heeft; 

lJ. het ongeval herft plaats gehad; 
c. de onderneming is gevestigd van den werk

gever, in wiens dienst den verzekerde het ongeval 
heeft getroffen. 

De bepaling van het eer,te lid is niet van 
toepassing op eenige beslissing omtrent eene schade
loosstelling als bedoeld in artikel 20. 

81 . Aan eene stemming over de vraag, of een 
beroep als bedoeld in artikel 80 zal worden in
gesteld, wordt alleen deelgenomen door een even 
getal leden , waarvan de helft behoort tot de 
werkgevers en de andere helft tot de werklieden 
in den zin van artikel 3, tweede lid der wet op 
de Kamers van arbeid. 

Is het aantal werkgevers in eene vergadering 
niet gelijk aan dat der werklieden als bovenbedoeld, 
dan hebben aan de talrijkste zijde zoovele leden 
als het verschil bedrsagt, aanvangende met den 
jongste in jaren, alleen eene raadgevende stem. 

Bij staking van stemmen wordt de commissie 
geacht tot het instellen van beroep besloten te 
hebben. 

Aan een besluit tot het instellen van beroep 
wordt uitvoering gegeven door den voorzitter. 

HOOFDSTUK XI. 

ran liet toeziclit. 

82. Onder de bevelen van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank wordt het toezi_cht op de 
naleving dezer wet opgedragen aan agenten der 
Rijksverzekeringsbank, wier werkkring en bevoegd
heden bij algemeen en maatregel van bestuur 
worden geregeld, 

83. Het is den agenten der Rijksverzekeringsbank 
verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen 
aan eenig bedrijf. 

84. De werkgevers en de in hunnen dienst 
zijnde personen zijn verplicht aan den bevoegden 
agent der Rijksverzekeringsbank de verlangde 
inlichtingen, ook schriftelijk, te geven omtrent 

zaken en feiten, de naleving dezer wet betreffende, 
alamede hem inzage te verleenen van de boeken 
en bescheiden voor zooverre deze betrekking hebben 
op de loonen der verzekerden. 

85. Indien bij de bezichtiging van eene onder
.neming, waarin een verzekeringsplichtig bedrijf 
wordt uitgeoefend, aan een agent der Rijksver
zekeringsbank blijkt, dat aldaar niet de veiligheids
maatregelen genomen zijn, die wen schel ijk zijn ter 
voorkoming van ongevallen, dan zendt hij hiervan 
ten spoedigste aan het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank bericht. 

Het bestuur zendt van dit bericht ten spoedig• 
Hte een afschrift aan den inspecteur van den arbeid, 
tot wiens inspectie de bedoelde onderneming 
behoort. 

86. Door Ons worden plaatselijke commissiën 
ingesteld, hetzij voor eene gemeente afzonderlijk, 
hetzij voor meer dan eene gemeente of gedeelten 
van meer dan eene gemeente, mits in ééne pro
vincie gelegen , te zamen, hetzij meer do.n eene 
voor eene gemeente. 

Binnen het gebied, waarvoor zij zijn ingesteld, 
zijn zij behalve met de taak, haar opgedragen 
bij artikel 80, belast met het onderzoek, of 
artikel 7 0 ambtshalve brhoort te worden toege• 
past, en met de ondervraging, vermeld in arti
kel 29, indien deze door het bestunr der Rijks• 
vertekeringsbank aan haar wordt opgedragen. 

Hare taak, bevoegdheid en wijze van werken 
worden overigens, voor zooveel noodig, geregeld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. Daarbij 
wordt ook voorzien in de schadeloosstelling van 
hare leden en in de kosten der commissie. 

Zij bestaan uit een voorzitter, noch werkgever, 
noch werkman zijnde, en verder uit een gelijk 
aantal werkgevers en werklieden in den zin van 
artikel 3, tweede lid, der wet op de Kamers 
van arbeid. Het aantal leden wordt voor iedere 
commissie door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid bepaald. De voorzitter 
wordt door Ons benoemd, geschorst en ontslagen; 
de overige leden worden benoemd, geschorst en 
ontslagen, indien de commissie zal werken voor 
slechts eene gemeente, door den gemeenteraad, 
en indien zij zal werken voor meer dan eene ge
meente, door de Gedeputeerde Staten. 

Aan eene plaatselijke commissie kan door Ons 
een secretaris worden toegevoegd , zoo noodig op 
eene door Ons te bepalen bezoldiging. 

De in het derde lid bedoelde schadeloosstellingen 
en kosten komen ten laste van den Staat. 
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HOOFDSTUK XU. 

Yan den inol~d oan tl;, t1erukring op kt
bwrgerlijlt r1elit. 

87. De burgerrechtelijke verántwoordelijkheid 
van den werkgever voor de geldelijke schade, 

wetke het gevolg is van een ongeval een ver• 
zekerde in verband met de nitoefening van het 

bedtijf ovèrkomeo, vervalt behoudens het bepaalde 
in het tweede lid en in artikel 88, alsmede be

houdens voor zoover zij betrekking heeft op 
achade door het ongeval aan de gOederen van den 

~roff'~ne veroorzaakt. 

Overkomt in verband met de nitoefening van 
het bedrijf een ongeval aan een verzekerde, wiens 

d•gloon meer dan vier · golden bedraagt, zoo blijft 
de verantwoordelijkheid van den werkgever be
ataan, doch wordt door den rechter bij de vast
atelling der schadevergoeding rekening gebonden · 

met hetgeen krachtens deze wet genoten wordt. · 
88. De burgerrechtelijke verantwoordelijkheid 

van den werkgever volgens de artikelen 1406 en 

1407 van het Burgerlijk Wetboek wordt niet 

opgeheven , wan neer aan den verzekerde in ver• 
band met de uitoefening van het bedrijf een 

ongeval overkomen is en het hoofd of de be

stnorder der ondernentlng door den strafrechter · 
bij een onherroepelijk geworden vonnis veroor• 

deeld is ter zake van een der misdrijven, om

schreven in het Wetboek van Strafrecht, Boek II, 
Titels Vil, XIX, XX en XXI. 

Indien het hoofd of de bestnnrder van de onder• 
neming door· den strafreehter bij ventek ie ver

oordeeld ter zake van een der in het vorige lid 

bedoelde misdrijven, zal de bnrgerlijke rechta
vordering, bedoeld bij de artikelen 1406 en 1407 

Tan het Bnrgerlijk Wetboek, niet knnnen worden 
ingesteld dan zes maanden na de dagteekening van 
het verstekvonnis, tenzij vóór dien tijd het hoofd 
of de bestnnnler van de onderneming tegen dat 
vonnis verzet heeft aangeteekend. 

89. De Rijksverzekeringsbank is voor het ver
zekerde bedrag gesnbrogeei'd in de rechten, welke •· 
de verzekerde of diens nagelaten betrekkingen aan ; 

de artikelen 1406 en 1407 van het Bnrgerlijk ' 
Wetboek kunnen ontleenen. 

HOOFD STUK XIII. 

Yan de amuprailfliJl:kitl 11an del& Staat en 11a11 
kt beker der middelen. 

90. De Staat ia zonder eenig voorbehoud 0110• 

sprakelijk voor de aan de verzekerden en hnaoe 
nagelaten betrekkingen ingevolge deze wet toe
komende ;;cbade)oo;;atellingen. 

91 . De Nederlandsche Bank ia de kaasier der 
RijkaverzekeriogsbCLDk en belast met de bewa
ring van alle eigendommen der ve?zekeringabank 

en van de door haar in pand genomen waarden. 
Het voor de Rijksverzekeringsbank voordeelig 

slot van de voor hare rekening gedane ontvangsten 

en betalingen wordt, op daartoe door Onze Ministers 

vàn Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 

Financiën te bepalen tijdstippen, te haren behoeve 
door laatstbedoelden Miniater bij de Nederlandsche 
Bank gestort . 

De voor de Rijkaverzek8ringsbank nadeelige aloten 

dier ontvangsten en betalingen worden op last van 

Onzen Minister van W nterstaat, Handel en N"tjver
heid door haar bettunr in aanwijtingen op de Neder

landache Bank aan 'a Rij ka achatkiat terugbetaald: 
92. De beschikbare gelden der Rijkaverzekeriogé-

bank worden belegd voor een gedeelte: 
a. in Nationale Schuld; 

~- in schuldbrieven ten laste van Nederlandsche 
provinciën, gemeenten or wàten;chappen; 

c. ia achuldbrieven door den Staat, Neder

landsche provinciën , gemeenten of waterschappen 

recht.etreeks en onvoorwaardelijk voor rente en 
aftoaaing gewaarborgd; 

d. in schuldbrieven, nitgegeven door overeen

komatig de Nederlandeche wet opgerichte, uit
slnitend in Nederland werkende hypotheekbanken 

of maatschappijen voor grond-, gemeente- of 
polderl!:rediet; 

e. in schnldbrieven, uitgegeven door bniten
landsche hypotheekba.nken, voor zooveel deze laatste 
nitelaitend werken in het land, waar haar hoofd
kantoor is geveatigd; 

/. in eclmldbrieven, uitgegeven door maat
achappijen, welke spoorwegen in eigendom hebben 
of ex.ploiteere'n"; 

g. in acbnldbrieven, welke door maatachappijen, 
ala aob / bedoeld, rechtatreeka en onvoorwaardelijk 
voor rente en afloaeing zijn gewaarborgd; 

Elke overeenkomst, dOOJ' den venekerde of diens 

nagelaten betrekkingen over deze rechten zonder 
medewerking van het bestunr der Rijksverzeke
ringsbank aangegaan , is nietig. 

n. in schuldvorderingen, gewaarborgd door het 
recht van eerate hypotheek op onroerende goederen 

, in Nederland gelegen, maar voor niet meer dan 
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een vierdu gedeelte van het te beleggen kapitaal 
en onder de voorwanrden en waarborgen bij alge
meenen m11atregel vnn bestunr vaat te stullen; 
· voor een ander gedeelte, hetwelk in geen geval 

een vierde gedeelte van het te beleggen kapitaal 
zal mogen te boven gaan, in beleening op onder• 
pand Yoor drie maanden of op korteren termijn 
van fondsen, welke als zoodanig door de Neder• 
landsche .Bank worden toegelaten. 

De lijst der fondsen, welke voor belegging in 
aanmerking komen, wordt in de maand Januari 
van ieder jaar door den Raad van toezicht vast• 
gesteld en onderworpen nan de goedkeuring van 
Onze Ministers van Waterstaat., Handel en Nij\'tlr• 
heid en van Financiën. Deze lijst wordt, zoo 
noodig, in den loop van het jaar door den Rllad 
van toezicht, onder goedkeuring Onzer genoemde 
Ministers, herzien. 

De beleggingen zoomede de tegeldemaking van 
inschrijvingen - en effecten geschieden door het 
beatnnr der Rijksverzekeringsbank in overleg met 
en onder goedkeuring van eene commiBBie nit den 
Raad van toezicht, door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid nan te wijzen. 

HOOFDSTUK XIV. 

Yan de teo,ten der Rijmer1telteri11{11banle. 

93. De Staat verleent bij het in werking treden 
dezer wet aan de Rijksverzekeringsbank een voor• 
schot, voldoende ter bestrijding van alle schade
loosstellingen en administratiekosten, zoolaog de 
book voor du betaling dier koeten nog niet de 
noodige middelen bozit. Dit voorschot moet binnen 
vijf jaren terugbetaald zijn. 

De bezoldiging van de leden van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank en van de aan dat 
bestuur ondergeschikte ambtenaren komt voor de 
helft ten laste van het Rijk. 

94. De botalingen , door den Staat te doen 
ingevolge deze wet, worden op het hoofdstuk der 
Steatsbegrooting betreffende het Departement van 
Woterstaat, Handel en Nijverheid gebracht. 

De terugbetalingen door de Rijksverzekeringsbank 
van gedane voorschotten worden opgenomen onder 
dc, middelen tot dekking der Stu.tsuitgaven. 

95. De diensten, door de posterijen aan de 
Rijksverzekeringsbank te bewijzen , worden door 
den Staat bekostigd. 

96. Voor brieven en verdere stukken, welke 
den dienst der RijkBffrzekeringsbank betl'l'ffen, 
wordt vrijstelling van port verleend. 

H O O F D S T U K XV. 

Yan ltet jaarveralag. 

97. Omtrent den staat der Rijksverzekerings
bank en hare werkzaamheden in elk afgeloopen 
jur wordt door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid telken jare ann Ons een 
uitvoerig verslap; uitgebracht, dat aan de Staten• 
Generaal wordt u:edegedeeld en in de Nederlanhclie 
Staat,courant geplaatst. 

Is in eenig jnar eene wetenschappelijke balans 
opgemaakt, dan wordt deze bij het verslag gevoegd, 
met mededeeling van de grondslagen, wnaropzij rnat. 

HOOFDSTUK XVI. 

Strafbepa/.i'll{ltm, 

98. Met hechtenis van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste honderd gnldtn wordt 
gestraft het niet of niet tijdig nakomen van eene 
der bept11ingen, vervat in de artikelen 32, 36, 38, 
eerste lid, 40, eerste lid, 45, 61, eerste, tweedu 
en vijfde lid, 62 en 84, of v11n eenig van de 
bepalingen van het tweede lid van artikel 61 
afwijkend Yoorschrift, vervat in een algemeenen 
maatregel van bestnnr, als bedoeld in het derde 
Jid van nrtikel 61. 

Indien tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaren zijn verloopen sedert eene vr~re 
veroord.eeling van den schuldige wegens eene over• 
treding, als hiervoor genoemd, onherroepelijk is 
geworden, knnnen de straffen worden verdubbeld. 

Indien de werkgever eene naamlooze vennoot
schap, eene wederkeerige verzekeringa- of waarborg
maatschappij, eene coöperatieve of andere rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging or eene 
stichting is, wordt de strafvervolging ingesteld 
en worden de in dit artikel bedoelde straffen 
nitgesproken tegen de leden van het bestnnr. 

99. Met hechtenis van ten hoogate drie maanden 
of gelclboete van ten hoogate driehonderd gulden 
wordt gestraft het niet behoorlijk invullen van 
een der formnlieren, bedoeld in de artikelen S4o, 
40, tweede lid, 46, sub b en c, en 61, vierde lid. 

Het tweede en derde lid van artikel IJB zijn 
van toepnuing. 

100. Overtreding van artikel 44 wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Het derde lid van artikel 98 ie van toepassing. 
101. Met gevangenisstraf van · ten hoogste drie 

jaren wordt gestraft hij, die mondeling of schrifte
lijk , p-ersoonlijk .of door een bijzonder daartoe 
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gemachtigde opzettelijk omtrent een i.an een 
werkman overkomen ongeval eene valeche ver
klaring aflegt aan het bestnur der Rijksverzekerings
bank, aan den leider vao een onderzoek, als 
bedoe Id in artikel 63, of aao een agent der Rijk&• 
veriekeriogsbank. 

102. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden wordt gestraft hij , die opzettelijk niet 
voldoet aan eene volgens deze wet op hem ru1tende 
verplichting tot 81\ngifte von een ongeval of tracht 
te bewerken, dat een ongeval aan een werkman 
overkomen niet ter kennis komt van het bestnur 
der Rijksverzekeringsbank. 

103. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geld boete van ten hoogste driehonderd 
gniden wordt gestraft hij, die door een der in 
artikel 4.7, n°. 2, vau het Wetboek van Strafrecht 
vermelde middelen een werkman of een zijner 
nagelaten betrekkingen opzettelijk beweegt geen 
gebruik te maken vnn een hem volgens deze wet 
toekomend recht. 

104. Met het. opsporen van de feiten, strafbaar 
gMteld io de artikelen 98 tot en met 103, zijn 
behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering aanp;ewezen personen belast de 
marechaussee, alle umbtenaren van Rijks- en ge• 
meentepolitie alsmede de in artikel 82 bedoelde 
agenten der Rijksverzekeringsbank. 

Ten aanzien van de inrichtingen, bedoeld bij 
artikel 24 der Hinderwet (wet van 2 Juni 187 ö, 
Staat1hlaá n° .• 95, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 4 September 1896, Staatsblad n°. 162), zijn 
nitsluitend met deze taak belaat de agenten der 
Rijksverzekeringsbank , bedoeld in artikel 82, en 
de door Onzen Minister van Oorlog op grond 
van het tweede lid van genoemd artikel 24, der 
Hinderwet aangewezen ambtenaren en offideren. 

Hd bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
is niet van toepassing op de werkplaatsen en 
fabrieken van den Staat, van eene provincie of 
van eeue ~meente. Aldaar wordt voor de toe
passing der wet het toezicht geregeld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
ambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen, waar 
eenig bedrijf wordt uitgeoefend, met uitzondering 
van de Rijkswerkplaatsen en -fabrieken en de 
inrichtingen, bedoeld in artikel 24 der Hinderwet, 
waartoe, behoudens nit anderen hoofde aan anderen 
toekomende bevoegdheid alleen toegang hebben de 
in artikel 82 bedoelde agenten der Rijksverzeke
ringsbank. 

De veld- en boschwachters, de beambten der 
marechau8800, niet zijnde hulpofficieren van justitie 
en de ambtenaren van Rijke- en gemeentepolitie 
beneden den rang van inspecteur der Rijks
veldwacht en van commissaris van politie behoeven, 
voor zoover hnn de toegang niet uit anderen hoofde 
vrijstaat, een schriftelijken bijzonderen lnst van 
den burgemeester of van deu knntonrechttr. 

Wordt aan de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde ambtenaren de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien desnoode met inroeping 
vun den sterken arm. 

In plaatsen , in het vierde lid bedoeld , welke 
tevens woningen zijn of alleen door eene woning 
toegankelijk zijn, treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van een 
schriftelijken bijzonderen laat van den burgemeester 
of van den kantonrechter. Van dit binnentreden 
wordt door hen proces-verbaal opgemaakt en binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, in 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
medegedeeld. 

105 . De leden vau het bestuur der Rijkaver
zekeringsbank en hunne plaatsvervangers, de leden 
en de secretaris van den Raad van toezicht benevens 
alle personen in dienst der bank zijn verplicht tot 

· geheimhouding van al hetgeen zij in hnune hoe
danigheid vernemen, voor zoover dit niet in strijd is 
met de bepalingen van deze of van eene andere wet. 

De in artikel 104, bedoelde ambtenaren zijn 
verplicht tot geheimhonding van hetgeen hun in 
plaatsen, waar zij krachtens dat artikel binnen
treden , omtrent het daar uitgeoefend bedrijf is 
bekend geworden, voor zoover het niet in strijd is 
met de bepalingen van deze of van eene andere wet. 

106. Hij, die opzettelijk de bij het vorige 
artikel opgelegde geheimhouding schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden, met of zonder ontzetting van het recht 
om ambten of bepaalde amhten te bekleeden. 

Hij, aan wiens schuld schending van die geheim
houding te wijten is, wordt gest,raft met hechtenis 
van ten hoogst~ drie maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

Geene nrvolging heeft plaats dan op klachte van 
het hoofd of den bestnorder van de onderneming. 

107. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beechoowd als misdrijven, behalve de feiten, 
strafbaar geateld bij de artikelen 98, 99 en 100, 

· welke als overtredingen worden beschouwd. 
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H O O J<' D STUK XVII. 

Ooergang8bepalingen. 

1 08. De w_erkgever, die zijne werklieden op 
het bij het in werking treden dezer wet door Ons 
te bepalen tijdatip reeds bij eene verzekerings
maatschappij verzekerd had tegen geldelijke ge
volgen van ongevallen, dezen in verband met de 
uitoefening van het bedrijf overkomen, is bevoegd 
vóór en met ingang van den dag, waarop artikel l 
dezer wet in werking treedt, zijne nit de overeen
komst van verzekering voortvloeiende verplichting 
tot premiebetaling over te dragen op de Rijks
verzekeringsbank. Gelijke bevoegdheid komt toe 
aan den werkman , die op bedoeld tijdstip zich 
reeds bij eene verzekeriogsmaatscha ppij verzekerd 
had tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hem 
in verband met de uitoefening van het bedrijf 
overkomen. 

De verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht 
deze overdracht aan te nemen. 

109. Indien een werkman, als bedoeld in het 
vorige artikel, bij eene overeenkomst, als in het• 
zelfde artikel bedoeld, niet uitsluitend tegen onge
vallen, hem in verband 11\et de uitoefening van 
het bedrijf overkomen, was verzekerd of indien 
de contante waarde der bij de overeenkomst be
dongen uitkeeringen meer bedraagt dan die der 
schadeloosstellingen, bij deze wet verzekerd , kan 
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplich
ting tot premiebetaling slechts voor een gedeelte 
der premie worden overgedragen. Dit gedeelte 
wordt op verzoek van hem, die de overeenkomst 
heeft aangegaan, bepB11ld door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. Neemt de aanvrager geen 
genoegen met het door het bestnnr bepaalde ge
deelte, dan wordt dit op zijn verzoek bepaald 
door het bij de in artikel 71i bedoelde wet aan 
te wijzen college. 

Contante waarden, als bedoeld in het eerste 
lid , worden berekend naar een rentestand van 

drie percent. 
Het tweede lid van het vorige artikel is van 

toepassing. 
11 O. Indien eene overdracht, als bédoe)d in 

artikel 108 of 109, heeft plaats gehad, is de 
Rijksverzekeringsbank gesubrogeerd in de rechten, 
welke de verzekerde bij een ongeval, hem in 
verband met de uitoefening van het bedrijf over
komen, ontleent aan de overeenkomst van ver
zekering. 

Indien de contante waarde der nitkeeringen , 
waarop de verzekerde recht heeft, hooger is dan 
die der schadeloosstellingen, welke de Rijksver
zekeringsbank verplicht is uit te keeren, is de 
in het eerste lid bedoelde subrogatie beperkt tot 
de contante waarde dier schadeloosstellingen. 

Het tweede lid van artikel 109 is ten aanzien 
der in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
contante waarden van toepassing. 

111. Over het tijdvak, gelegen tusschen het 
tijdstip van het in werking treden dezer wet en 
dat, waarop artikel 1 dezer wet in werking 
treedt, wordt door den werkgever geene premie 
betaald. 

112. Bij de vaststelling der schadeloosstellingen, 
toe te kennen nan den werkman , wien binnen 
het eerste jaar na het in werking treden dezer 
wet een ongeval is overkomen in verband met 
de uitoefening van eenig bedrijf, niet bedoeld in 
artikel 7, sub III, wordt het dagloon van den 
getroffene gerekend te bedragen een driehonderdste 
gedeelte van het loon, dat gedurende het aan 
den dag van het ongeval voorafgaande jaar ge
middeld is verdiend door gelijksoortige arbeiders 
in hetzelfde of in een soortelijk bedrijf in dezelfde 
gemeente of in naburige gemeenten. 

HOOFDSTUK XVIII. 

Slotbepali,igm. 

113. Alle stukken, verzoekschriften en be
schiklingen opgemaakt ten gevolge van. de arti
kelen 82, 35 tot en met 38, 40, 45 tot en 
met 50, 61, 62, 64 tot en met 70, 84 en 85 
en ten gevolge van de bepalingen van een alge
meenen maatregel van bestuur of van een Ministe
rieel besluit, uitgevaardigd na.ar aanleiding van 
een dezer artikelen, zijn, met uitzondering van 
het dwangbevel, bedoeld in artikel 50, vierde 
lid, vrij van het recht van zegel en van de formali• 
teit van registratie en worden kosteloos uitgereikt. 

114. Hetgeen behalve het in de artikelen 7, 
10, 15, 19, 81, 42, 52, 59, 61, 64, 72, 82, 
86, 92 en 104 bepaalde nog ter voorbereidinl( 
van het in werking treden dezer wet en tot hare 
uitvoering noodig is, wordt bij 11,Jgemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

115. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van .Ongevallenwet lll0l". 

116. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip met uitzondering 
van de bepaling, vervat in artikel 1. 
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De bepaling, vern.t in artikel 1, treedt in . 
werking op een nader door Ons te bepalen tijd
stip, doch niet vóór de inwerkingtreding van de 
in artikel 7 5 bedoelde wet. 

Last-en en bevelen, enz. 
Gegeven te 'a Grnvenhage, den 2den Januari" 

1901. 
(!let.) WILHELMINA. 

~ Mi11i8ter flan TYàtsrataat, Handel en Nij fierheid, 

(!let.) C. Lli:LT. 

~ Miniaf.er flan Jutitie, 
(!let.) CoRT v. D. LINDIIIN. 

IJe Miniater van Financiën , (!let.) PIBRSON. 

(Uif!le!I, 25 Ja11. 1901.) 

2 Ja11uari 1901. WETTEN, houdende nntnrali-
satie van: 

J o a e f L n d w i g V e l t m a n. S. 2. • 
L u d o v i c 11 s I c h a n. S. 3. 
0 s c a r C a r r é. S. 4. 
L i m N j at Fa. S. 5. 
Johann Friedrich Aug nat Veer-

hoff. S. 6. 
Gustav Faaabender. S. 7. 
Karel Frederik van den Ber!{. 
. s. 8. 
Caspar Meijer zu Slochtern. S. 9. 
Otto Wirker. S. 10. 
Erich Ender. · S. ll. 
Joh a n n J n o o b Z we i ff e 1. S. 12. 
Gerard Heinr i ch Remmen. S. 13. 
Christian A ugnst Wil helm Mat-

t h i e a. S. 14. 
Joh an n W i 1 h el m W i I k en &, S. 15. 
Petrus Johannes Vaudebriel. S. 16. 
Johannes Pierson. S. 17. 
Na t h a u Ba u m ga r t en. S. 18. 
Anton Caspar Rudolph Dree~ 

mo.nn. S. 19. 

4 Janua1'i 11101. BBSLUIT, hondende nad.ere vast• 
ateHing van het algemeen reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen. S. 20. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Miuiater van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 Febru
ari 1900, La. F., afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk beslnit van 9 Januari 1876 
(St(IIJ/ablad n°. 7), laatstelijk gewijzigd en aan
genld bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1894 
(Staaublad n«>. 4); 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 27 
Maart 1900, n°. 15 en van 16 Octoberl900,n°.25); 

Gelet op de nadere rapporten van Onzen voor
noemden Minister van 20 September 1900, n>, 220, 
en van 2 Januari 1901, La. G., afd6"ling Handel 
en Nijverheid; 

Overwegende, dat het wensehelijk is, met her
ziening van enkele bepa½ingen nn het algemeen 
reglement voor het vervoer op de spoorwegen , 
met name van de artikelen 1, 3, 12-, 15, 29, 30, 
31, 82, 84, 39, 44, 50, 51, 58, 59, 77 en 78, 
den tekst van dit l'e!!:lement in verband met daarin 
herhaaldelijk aangebrachte wijzigingen opnienw 
vaai te stellen: 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
met ingang van 1 Maart U0l in te trekken 

de Koninklijke besluiten van 9 Jnnnari 1876 
(Staatsblad n°. 7), van 2 Augustus 1888 (Staat8• 

blad n°. 127) ,"vaa 26 November 1885 (Staat,

!Jlad n°. 195), van 20 Mei 1887 (Staata!JlatJn°. 87), 
\"an 9 Jnni 1891 (Staatablad n°. 100) en van 
9 Januari 18114 (Staata!Jlad n°. 4), en vaat te 
stellen het algemeen reglement voor het ver
voer op de spoorwegen, ·gelijk het hiernevens is 
gevoegd. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia belast met de uitToering van dit 
besluit, hetwelk in het Staat,blad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal woTden. 

's Gravenhage, den 4den Jannari 1901. 
(gel.) WILHELM! NA. 

IJe Mi11iater van TYaterataat, Handel en Ni/verheid, 

(!let .) 0. LELT, 
(Uitgeg. 26 Jan. 1901.) 

ALGEMEEN REGLEMENT f/OOr het fier• 

floer op d6 8JJ001'1/Jegen. 

HOOFDSTUK I. 

&.LGEM:EENE BEPALlNGBN. 

Verplichtingen flan de beambten en bedienden van 

den lfiOOr-iOe!I, 

Art. 1. 1. De beambten en bedienden van den 
spoorweg moeten zich bescheiden en beleefd tegen
over het publiek ~gen ea binnen de aan~ 
-wezen dienstgrenzen de noodige voorkomendheid 
in acht nemen. 

2. Zij waken tegen onrtredingen en trachten 
die door gepaste waarschuwingen te voorkomen. 
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9. Zij mogen voor hunne dienstverrichtingen 
aan het pnbliek gtene belooniug of fooien vragen. 

4. Zij rooken niet, wanneer zij, in dienst, met 
het pttbliek in aanraking zijn. 

Yerltouding flan Aet ptdJliek te9mour de beambten 

en bedienden oa" de" 1poor,oe9. 

2. 1. Het publiek ia verplioht de vC!Ol'llehrif
ten op te volgen, welke door de beambten en 
bedienden vnn den spoorweg, aan hunne dienst
kleeding kenbaar, of van eene aanstelling of van 
een onderscheidingsteeken voorzien, in het belang 
van de orde en veiligheid worden gegeven. 

2. Geschillen tnsschen het publiek en de be
ambten of bedienden worden op de stations door 
den stationschef en gedurende den loop van den 
trein door den hoofdconducteur beslist. 

8. Aanmerkingen of klachten over deu dienst 
op den spoorweg kunnen mondeling of sehrifte. 
lijk aan de hoofdbeambten worden medegedeeld. 

4. In elk station ie onder bewaring van den 
stationschef een klachtenboek, waarin aanmer
kingen of klachten over den dienst op den spoor
weg- kunnen worden geschreven. 

5. Degt"ne, die hiervan gebruik maakt, moet 
duidelijk, volledig en in behoorlijken vorm den 
aard en de strekkin~ van de aanmerking ofklacht, 
zijn naam eu vaste woonplaats opgeven. 

6. Klachten over beambten en bedienden van 
den spoorweg moeten, zoo mogelijk, den naam en 
de betrekking, of althans het nummer, of het onder
scheidend kenmerk van de dienstbetrekking aan
geven. De klacht of aanmerking moet worden 
onderteekend. 

7. Bestuurders van den spoorwegdienst onder
zoeken die klachten en deelen, zoodra mogelijk, 
aan den klager den nitslag van hun onderzoek 
schriftelijk mede. 

Tugang tot de,i 1pOONDe9 en tot de atatÜJn8 . . 

3. 1. Het is aan elk, wien het uit den aard:" 
zijner betrekking niet vrij staat, verbbde11 : 

a. zich te beg,!ve'D naar wachtkamers en gaaII"" 
derijen van waar de treinen toegankelijk zijn , of · 
het station te verlaten Ion~ een anderen dlill.•• 
den daarvoor aangewezen weg ; 

IJ. zich te begeven in die gedeelten van statio0& 
of op die gedeelten van den spoorweg, welke nilit 
voortdurend of tijdelijk voor het publiek zijn, 
toegankelijk gesteld; 

c. zich te begeven in eene wàehtkamer VllD 

eene hoogere klasse, dan op zijn plaa-tebewij& illl · 
aangegeven , wanneer hem dat door beetu nrde'N 

T&n den spoorlfegdienst of hnnne beambten of 
'bedienden wordt verboden; 

d. aan mannen, zich te begeven in de ver• 
trekken of lokalen, uitsluitend voor vrouwen be
atemd. 

2. Het is aan ieder verboden te rooken in de 
'Wachtkamers, ·1111.ar dit niet is toegelaten, alsmede 
;11ich in een staat van dronkenschap te bevinden 
of rumoer te maken op stations. 

9. Peraonen, in kennelijk beschonken toestand; 
on peraonen, die wegens de ziekte of ongesteld~ 
heid, waaroan zij lijden, of wegens andere rede11e11 
voor reizi~ra hinderlijk of gevaarlijk kunnen zijn, 
1!'orden niet in de wachtkamers toegelaten, of 
sich daarin bevindende , · daaruit verwijderd; zoo 

zij reeds van een plaatsbewijs voorzien zijn, ont
nngen zij d~n betaalden vraohtprijs terug en 
wordt het plaatsbewijs ingetrokken. 

4. Mede worden in de wachtkamers niet toe

gelaten, of daaruit verwijderd, honden en andere 
dieren, die lo&toopen, gellllien vuurwapenen en 
voorwerpen, welke door hun aard of door hun 
omvang gevaarlijk of lastig voor de reizigera zijn. 

5. ' De beambten en bedienden vnn den spoor
weg zijn beYeegd te onderzoeken of vnnrwapenen, 
ook die in zakken of kisten be1loten, geladen zijn. 

6. De honden, overeenkomstig het vijfde lid 
van artikel 30 ten vervoer toegelaten, mogen, 
mits hlihoorlijk vastgebonden, met hnnne bege
leiden in de wucbtkamers der derde klasse ver

blijven. 

Toega•9 lot de treine,., 

4. S 1. Het is aan een ieder verboden: 
a, 1, zich zonder b~hoorlijk plaatsbewijs in 

den trein te bevinden, tenzij, na de eente waar
scllnwing van den beambte of bediende van den 
spoorweg, de vraehtprija, gerekend van het vorige 
hoofdstation, alsnog wordt betaald met eene ver• 
hooging van / 3 voor de eerate en tweede klasee 
eu van / 1.50 voor de derde klasee. 

2. Met dengene, die zich zonder behoorlijk 
plaatsbewijs in den trein bevindt, wordt gelijk
gesteld hij, die bij het opvragen der plaatsbe
wijzen door den beambte of bediende van den 
speorweg, na aankomst van den trein, op het 
terrein van den spoorweg , niet in het bezit ie' 
van een behoorlijk niet verminkt of onleeslfflar 
gemaakt plaatsbewijs, of dit w&igert te vertoonen 
of .af te geven. 

3. Voor de naleving van deze bepalingen , 1118" 

mede van die sub litt. IJ, c en d van S 1 vau 
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dit artikel wordt ten aanzien van kinderen be
neden de tien j111en, die niet vrachtvrij worden 
vervoerd, hnn geleider aansprakelijk gesteld. · 

4. Wanneer iemand bij het instappen onmid
dellijk oit eigen beweging den coodocteor ken
nis geeft, dat hij of het kind, waarvoor hij 
krachtens het vorige lid aansprakelijk is, niet in 
het bezit is van een behoorlijk plaatsbewijs, zal 
de vrachtprijs worden geheven te rekenen vnn het 
station, waar hij in den trein atapt, met eene 
verhooging van / 0.60 voor de eerste en tweede 
klasse en van / 0.25 voor de derde kllUISe. 

5. Zij, die in het laatstgenoemd geval ver
keeren , worden steeds in de treinen toegelaten, 
wanneer daarin plaatsruimte ia. 

6. Zij , die de betaling volgens de bovenge
stelde voorwaarden weigeren, worden nit den 
trein verwijderd, onverminderd de straf op over
treding van dit reglement gesteld; 

IJ. in een rijtnig van eene hoogere kloB&e, dan 
door het plaatsbewijs is aangewezen , te stappen, 
tenzij dit tegen bijbetaling van den hoogeren 
vrachtprijs wordt toegelaten; 

c. verder te reizen dan het station, waarvoor 
het plaatsbewijs genomen is zonder hiervan vooraf 
kennis te geven aan den r.onductenr en onmiddel
lijk de bijkomende vracht te betalen; 

d. een plaatsbewijs te verminken of onleesbaar . 
te maken of, zoodra zulks door den beambte of 
bediende van den spoorweg wordt verlangd, te 
weigeren het te vertoooen of af te geven; 

e. bij het instappen te handelen tegen de aan
wijzingen der b.eambten of bedienden van den 
spoorweg; 

f. in de rijtuigen of wagens te stappen of 
daartoe pogingen aan te wenden of daartoe hulp 
te verleenen, wanneer de trein reeds in beweging 
is, of de portieren der rijtuigen te openen of uit 
de rijtuigen te stappen, wanneer de trein nog 
niet stil staat; 

g. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 
zijde, dau die, aan welke de portieren daartoe 
geopend worden ; 

!,,_ te rooken in afdeelingen van rijtuigen, die 
daarvoor niet zijn aangewezen; 

-i. aan mannen, om zich te begeven in rijtuigen 
of afdeelingen van rijtuigen voor vrouwen alleen 
aangewezen. 

§ 2. Op hen, die volgens de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) recht hebben op kosteloos 
vervoer op den spoorweg, zijn bovenstaande be
palingen alleen van toepassing, in zooverre als 

met dat recht, en met de bevoegdheden, in die 
wet gegeven, is overeen te brengen. Zij moeten 
voorzien zijn van het bewijs van hun voormeld 
recht, en dit of een bewijs voor vrij vervoer, op 
verlangen der besmbten of bedienden van den 
spoorwegdienst vertooneo. 

Beperl<i'/1{1 der 1Jerplicnti11{1 tot venoer. 

5. § 1. Wanneer de dienst gestaakt is of de 
gewone middelen van vervoer niet toereikend zijn, 
kan het vervoer met een bepaalden trein niet 
geëiacht worden. 

§ 2. 1. Wanneer de loop van den trein gestoord 
is , zoodat daarmede de reis niet kan worden 
aangevangen of voortgezet, knnnen reizigen van 
den stationschef den vrachtprijs voor den niet 
afgelegden weg terug ontvangen, tegen qoitantie 
en teruggave van het plaatsbewijs. 

2. Deze bepaling geldt ook voor houders van 
plaatsbewijzen voor de reis heen en terug. 

§ S. 1. Wanneer door vertraging in de aankomst 
van eeuen trein de aansluiting met eenen anderen 
trein gemist wordt, konnen reizigers, die met door
gaande plaatabewijzen aankomen en met den eentvol
gendeo trein, zonder zich onderweg op te houden, 
naar het station van vertrek terugkeeren, van den 
stationschef Tan laatstgenoemd station de betaalde 
vrachtprijzen terug ontvangen, zoowel voor het 
eerstgenomen doorgaand plaatsbewijs, als voor de 
terugreis in de klRsse , waarvoor de heenreis ge
nomen was. Deze betaling geschiedt mede tegen 
qoitantie en teroggave van het plaatsbewijs. 

2. Te dien einde zijn die l'eizigers verplicht, 
na aankomst van den vertraagden trein, zich bij 
den statiooscbef te vervoegen en hunne plaatsbe
wijzen aan hem te vertoonen. 

8. Die stationschef geeft daarvan een bewijs 
aan den reiziger; de chef van het station van 
vertrek geeft hem een bewijs voor den tijd, waar
op hij aldaar is teruggekeerd. 

§ 4.. Verhindering van vervoer en vertraging 
der treinen moeten onmiddellijk aan het publiek 
op doidelijk zichtbare wijze, zoo naowkenrig 
mogelijk, worden bekend gemaakt. 

.Betalingen. 

6. 1. Alle betalingen geschieden met gangbare 
Nederlandache muntspeciën, mnnt- of bankbil
~èt.ten, of met in andere Staten gangbare gouden 

_ zilveren muntspeciën, met uitzondering van 
eemde pasmont. 

, 2. Vreemde muntspeciën worden berekend tot 
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den koers, op de plaats der vrachtbetaling aan
geplakt. 

8. De bet alingen voor plaatsbewijzen kunnen 
in afgepast geld worden gevorderd . 

HOOFDSTU K II. 

VOORWAARDEN VOOR Hl!iT VERVOER VAN BEIZIGll:BS 

EN BAGAGE. 

A. Reizigers. 

D_ienstregeling. Tijd t1an vertrek. Tarieven. 

7 . 1. In de vestibule of in de wachtkamers van 
alle stations is een gedrukt exemplnar der dienst
regeling van den spoorweg waartoe het station 
behoort, in die der hoofdstations ook van de 
dienstregeling op nnnsluiteude spoorwegen in het 
binnen- en buitenland, op duidelijk zichtbare 
plaats aangeplakt. 

2. Op de dienstregeling wordt aangewezen, uit 
welke klassen van rijtuigen de treinen samenge
steld zijn. 

8. Het vertrek der treinen wordt geregeld naar 
de 1111rwerken op de stations. 

4. Aan den ingang of in de vestibule zijn de 
vrachtprijzen, in Nederlandsche munteenheden , 
van alle plaatsbewijzen aan dat station verkrijgbaar 
op duidelijk zichtbare wijze aangegeven. 

5. Het vervoer met e:rtratreinen geschiedt alleen 
met goed vinden van de bestnnrders der spoorweg
diensten. 

Wachtkamers. 

8 . 1. De wachtkamers worden tnBBchen 7 ure 
voormiddogs en 11 ure namiddags ten minste 
één uur, en overigens ten minste een half unr, 
vóór het vertrek van eiken trein voor de reizi

gers opengesteld. 
2. Zij blijven geopend tot no het vertrek van 

eiken trein. 
8. Wanneer door aansluiting met oorreepon• 

deerende middelen van vervoer een langer opont
houd wordt gevorderd, zijn de reizigers bevoegd 
het vertrek van den trein in de wachtkamers af 
te wachten. 

Het afget1en van plaatabewijzen. 

9. 1. De bureani: worden voor het afgeven van 
plaatsbewijzen en voor het verzenden van bagage 
ten minste een half nor vóór het vertrek van de 
treinen geopend. 

2. W nnneer twee treinen in dezelfde richting 
binnen kort tijdsverloop van het station vertrekken, 
behoeven voor den volgenden trein geen plaats
bewijzen afgegeven te worden , vóór dat die af
gifte voor den voorgaanden trein is afgeloopen. 

8. Vijf minuttn vóór het vertrek van een trein 
behoeven geen plaatsbewijzen meer te worden af
gegeven. 

4. De plaatsbewijzen geven op de hoofds tat ions 
recht op vervoer met de treinen en in de rijtuigen 
van de klaue op de bewijzen aangewezen; op 
andere stations , voor zoo ver.re daarin plaata is. 

5. Kan den reiziger geen plaats in de op het 
plaatsbewijs vermelde klasse worden aangewezen 
en kan hem ook niet toei,;estaan worden voorloopig 
in eene hoogere klasse plaRts te nemen, dan blijft 
het hem vrijgelaten bet bewijs te verwisselen tegen 
een plaatsbewijs voor eene lagere klasse , waarin 
nog plaats aanwezig is. Het verschil in vracht
prijs wordt dan teruggegeven. Verlangt hij die 
verwisseling niet, dan wordt de betaalde vracht
prijs teruggegeven en het plaatsbewijs ingetrokken. 

6. Ontbreekt de tijd voor verwisseling van 
het plaatsbewijs, dan kan de te veel betaalde 
vrachtprijs aan het station van bestemming worden 
terug bekomen. 

7. Op de hoofdstations kunnen, tot niterlijk 30 
minuten vóór het vertrek van den trein, geheele 
afdeelingen eerste of tweede klasse afgehuurd 

. worden, tegen betalin11: van ten hoogste zooveel 
. plaatsbewijzen der betrokken klasse, nis er plaatsen 

in de afdeelingen zijn. 
8. Op de andere stations kannen geheele af

deelingeo afgehuurd worden, voor het geval dat 
die in den annkomenden trein onbezet zijn. 

9. Wanneer een reiziger eene afzonderlijke af
deeling betanlt, wordt hem daarvan een bewija 
afgegeven. 

10. Hij mag in de afgehnurde afdeeling niet 
meer personen medeuemen dan hij plaatsen betaald 
heeft. 

Inrichting en geldig heid der plaataóewv·zeii. 
Vervoer van kinderen. 

10. 1. Op de plaatsbewijzen zijn vermeld de 
namen van de stations van vertrek en vnn be
stemming, de prijs en de rijtuigklasse. Zij worden 
gestempeld met het maand- en dagcijfer. 

2. Het is den reiziger vergnnd zijne reis onder
weg af te breken : 

a. indien hij is voorzien van een plaatshewijs 
voor de enkele reis eenmaal, met de bevoegdheid 
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om op hetzelfde biljet zijne reis voort te zetten 
met een op denzelfden of den vol~enden dag ver. 
trekkenden trein ; 

IJ. indien hij is voorzien van een plaatsbewijs 
voor de dubbele reis, eenmaal zoowel op de heen
reis als op de terugreis, met de bevoegdheid om 
later op hetzelfde biljet zijne reis voort te zetten. 

8. De voortzetting der reis zal in de bij het 2de 
lid sub a en iJ bedoelde gevallen alleen kunnen 
plaats hebben met een trein, waarvoor geen hooger 
t11rief van toepassing is dan dat van den trein, 
waarvoor het plaatsbewijs is nitgegeven. 

4. In de hierboven gemiemde gevallen is de 
reiziger verplicht, terstond na aankomst op het 
station , waar hij zijne reis afbreekt, bij den 
stationschef het plaatsbewijs voor den trein, we.ar
mede hij zijne reis denkt voort te zetten, geldig 
te doen maken. 

6. De termijn, gedurende welken retour- en 
rondreiabiljetten geldig rijn, kan hierdoor niet 
verlengd worden. 

6. De afgifte van bagage kan in zoodanig ge
val niet op het station, waar de reiziger nitatapt, 
worden gevorderd; artikel 23 ia daarop toepasselijk. 

7. Met de tarieven voor retonrkaarten, abonne
mentskaarten, te zamen reizende gezelschappen, 
pleizier· en andere goedkoope treinen kunnen 
bijzondere bepalingen voor het vervoer worden 

vastgesteld. 
8. Voor kinderen beneden drie jaren wordt, 

zoo zij geene afzonderlijke plaats innemen, geen 
vrachtprijs gevorderd. 

9. Het vervoer van kinderen beneden tien jaren 
geschiedt tegen verminderden vrachtprijs. 

10. Bij twijfel omtrent den leeftijd van kinderen 
beslist de beambte van den spoorwegdienst, met 
de oo_ntraJe der plaatsbewijzen belast. 

Yerwûselen 1Jan plaats!Je11Jijzen. 

11. 1. De reizigers kunnen, tot 5 minnten 
vóór het vertrek van den trein, hun plaatsbewijs 
tegen dat van eene hoogere klasse inwisselen, door 
bijbetaling van het verschil in Vl'IIChtprija, doch 
alleen voor zoover er nog plaatsen van ae ver• 
langde hoogere klasse beschikbaar zijn. 

2. De reizigers , die onderweg in eene hoogere 
klasse van rijtuigen willen overgaan, zijn verplicht 
te nemen: 

a. een plaatsbewijs derde klasse, om van de 
tweede in de eerste en van de derde in de tweede 
klasse over te gaan; 

IJ. een plaatsbewijs tweede klaase, om van de 
derde in de eerste klasse over te gaan. 

8. Verwisseling van een plaatsbewijs van eene 
hoogere klasse tegen een van eene lagere klasse 
wordt alleen toegestaan in het geval, in artikel 9 
vermeld. 

4. Deze bepalingen zijn ook op reizigers met 
retourkaarten van toepassing. 

Plaatsnemen in de riftuig11n. 

1 2. 1. Beha! ve voor cle, onder goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, daartoe aangewezen treinen of rijtnigen 
worden geene plaatsbewijzen voor bepaalde plaatsen 
in de rijtnigen afgegeven en kunnen deze niet 
vooruit besproken worden. 

2. De beambten en bedienden van den spoorweg 
zijn bevoegd, en op verlangen der reizigers ver• 
plicht , hun plaatsen aan te wijzen. 

8. Zonder goed vinden van de medereizige.rs 
mogen de beambten geen grooter aantal reizigers 
in de rijtuigen doen plaatsnemen, dan voor iedere 
afzonderlijke afdeeling der rijtuigen ia aaugewe:r.en. 

4. Vronwen worden, op haar verla11gen, op 
de hoofdstations in eene afzonderlijke afdeeling 
gepl1111tst. Op andere stations geldt dezelfde be
paling, voor zoo ver daartoe gelegenheid ia. 

5. In iederen trein moet, voor elke zich daarin 
bevindende klaase, een voldoend aantal afdeelin• 
gen in de rijtuigen uitsl nitend voor vrouwen be
stemd zijn. Deze afdeelingen zijn in- en nitwen• 

1 dig op eene zichtbare wijze aangeduid. 
1 6. Jongens, beneden den lteftijd van dertien 

jaar, door vrouwen begeleid, worden in de afdee
lingen, nitsluitend voor vrouwen bestemd, toege
laten. 

7. Bij de volgens Amerikaansch stelsel gebouwde 
rijtnigen zijn de bepalingen der drie voorgaande 
leden slechts voor zoo verre van kraeht, als met 
de inrichting van die rijtuigen is overeen te 
brengen. 

8. Ledig gebleven nfdeelingen, uitsluitend voor 
vrouwen bestemd, behoeven op de tusschenatations 
voor dat doel niet langer beschikbaar te worden 
gehouden, indien in andere afdeelingen der zelfde 
klasse plaatsruimte voor reizigers te kort komt. 

9. In geval van gebrek aan plaatsruimte heb
ben , bij verwisseling van rijtui_iren , reizigers, 
voorzien van doorgaande plaatsbewijzen, den voor• 
rang boven reizigers, die de reis aanvangen. 

10. Een reiziger, die zijne plaats verlaat, zon
der daarop eenig voorwerp te laten liggen, moet, 
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wanneer die plaats inmiddels door een rewger 
ia bezet, zich met eene andere plaats tevr~den 
stellen. 

11. De vensters moeten, wanneer één of meer 
reizigers het verlangen, aan de windzijde gealo
ten sijn. 

&ol:11,i •• de riJt•igen. 

13. 1. In elken trein ia een voldoend aantal 
rijtnigen of afdeelingen van rijtnigen der eerste 
en tweede klasse en zooveel mogelijk ook van de 
derde klasse, waarin niet gerookt mag worden. 

2. Het rooken is verboden in alle rijtuigen, in 
welke dat verbod duidelijk zichtbaar is gesteld. 
Tabakspijpen moeten van een dopjt voorzien zijn, 
wanneer daaruit in een rijtuig wordt gerookt. 

.Bepalucgen omtrent p11r1011en, di4 tJOor de 1n11de-
rewiger1 Mnderliflc 11ijn. 

14. 1. Personen in kennelijk beschonken toe
stand worden niet in de rijtuigen toegelaten, en, 
zoo zij toch in de rijtuigen mochten hebben plaats 
genomen , daaruit , v66r het vertrek van den trein 
of op het eerste station, waar daartoe gelegenheid 
is, verwijderd. 

2. Personen, die wegens de ziekte of ongesteld
heid, waaraan zij lijden, of wegens andere redenen 
voor reizigers hinderlijk of geva.nr)ijk kunnen zijn, 
worden niet in de afdeelingen met andere reizi
gers toegelaten en, zoo zij in de afdeelingen, voor 
andere reizigers bestemd, hebben plaats genomen, 
daaruit, v66r het vertrek van den trein of op 
het een te station, waar daartoe gelegenheid . ia, 
verwijderd. Zij worden alleen dan vervoerd, wan
neer dit kan geschieden in eeue afzonderlijke 
afdeeling met hunne geleiders of verzorgers, zoo 
die er zijn; in elk geval mits voor eene afzonder
) ijke afileeling betaald ia. 

9. Zoo niet-toegelaten personen reeds van een 
plutsbewijs zijn voonien, ontvangen zij den be
taalden vrachtprijs terug tegen intrekking van 
het plaatsbewijs. Bij verwijdering uit den trein 
wordt de vraehtpiijs, zoowel voor den reiziger 
ala voor de bagage, voor den niet afgelegden weg 
terugbetaald. 

4. Personen, die uit den trein worden verwijderd, 
knnnen de afgifte van de ba~e niet vorderen, 
clan op het station van bestemming, volgena het 
afgegeven bewijs van ontvangst. 

I,,. m uitstappen der r11izig"s. Opene,i 1111 al uit1111 
der portieren. Co11f.rdle der plaatabewiju11. 

15. 1. De waarschnwing tot instappen in den 

trein wordt gegeven door het in de wachtlokalenaf
--Mpen van de voornaamste stations, waarheen de 
l'trein vertrekt en van d,i belangrijkate.aansluitingen. 

li)p de door den Raad van Toezicht op de Spoor
wegd iens~n aan te wijzen stations zal dit afroepen 

• worden vooraf gegaan door het luiden met een 
}!.and bel. 

2. Het is verboden in den trein te etappen or 
,4aartoe eene poging te doen, nadat de hoofdcon
,il.-ucteur met de mondfluit het sein van vertrek 
.heeft gegeven. 

9. De reiziger, die verzuimt plaats te nemen, 
heeft geene aanspraak op vergoeding, noch op 
terngbetaling van den vrachtprijs. Hij mag op 
het door hem genomen plaatsbewijs naar het station 
un bestemming reizen met den eerstvolgenden 
trein, waarvoor geen hooger tarief van toepassiJig 
ja, of met biJbetaling wanneer daarvoor verhoogde 

,nacht ia verachnldigd, mits hij zoo noodig zijn 
, l)!iiatsbewijs terstond door den stationschef voor 
idien anderen trein laat geldig maken. 

4. De termijn, gedurende welken de verschillende 
.,aoorten van plaatsbewijzen geldig zijn, kan hier-
1door niet verlengd worden. 

5. Bij aankomst aan de stations wordt de naam 
wan het station, en daar, waar een oponthoud 
van langer dan vijf minuten plaats heeft, de dnur 
van het oponthoud afgeroepen. 

6. Op stations, waar de reizigers van trein ver
wisselen, worden die verwiaseliog en de namen 
van de hoofdstations, waarvoor zij moet pluta 

,hebben, insgelijks afgeroepen. 
7. Zoodra de trein op een 1tation .»til staat, 

, worden aan de zijde voor het uitstappen be&telQd, 
,de portieren van die 1ijtuigen geopend, waal'in 
zich reizigers voor dat station bevinden. De 

· portieren der overige rijtnigen worden slechts op 
venoek geopend. 

8. De reizigers zorgen 1elf bij aankom1t op het 
"1tation van bestemming niet in den trein te 

blijven zitten, en op stations, waar zij van trein 
verwia&elen, niet in een verkeerden trein te blijven 
of over te gaan. 

9. De reizigers bebonden hun plaatabewije, tot
dat het door den beambte van den spoorweg 
wordt afgevraagd. 

Het oerlate11 der rijtuige11 aan de l:antor1111 der 
i• en uitgaande recltt1111. 

16. Alle reizigers, die van buiten 's lands komen, 
zijn verplicht om aan de stations, tevens kantoren 
der in- en uitgaande rechten, op aanzegging van 
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de beambten van den spoorweg of van ·de ambte
naren der Rijksbelastingen, de rijtnigen te verlaten 
en zich te begeven naar het lokaal voor het ver
richten der visitatie aangewezen. Bij weigering 
om aan de aanzegging gevolg te geven, kunnen 
zij nit de rijtuigen verwijderd worden, en worden 
zij alsdan niet tot verder vervoer toegelaten, al
vorens zij de vereischte visitatie hebben ondergaan, 
onverminderd het instellen van bekenring, zoo 
daartoe termen zijn. Uitzonderingen wegens 
lichaamsgebreken of ziekte kunnen worden toege
staan door den eerstaan wezenden ambtenaar der 
Rijksbelastingen. 

Stilstand van den trein 1>nder tDe!I. 

17. 1. Wanneer de trein onderweg op eene 
andere plaats stilhoudt dan bij de dienstre~ling 
is aangewezen, mogen de reizigers dien niet ver
laten, zonder bijzondere vergunning van den hoofd
condnctenr. Zij zijn verplicht op het eerste sein 
met de etoom:flnit hnnne zitplaatsen weder in te 

nemen. 
2. Het vertrek van den trein wordt in dergelijke 

gevnll~ oor een driemaal herhaald sein met de 
stoo:m:flnit aangekondigd . 

3. De reizigers, die bij het derde sein geen 
plaats hebben genomen, verliezen het recht om 
verder mede te reizen. 

Beschadiging van rijtui!IIIII· 

18. 1. Voor het breken van glasruiten bestaat 
een tarief van schadevergoeding; de daarin vast
gesteld11,,bedragen worden in voorkomende gevallen 
tentond door de beambten van den spoorwegdienst 
van den schuldige ingevorderd en moeten door 
dezen onmiddellijk worden voldaan. 

2. Ook zijn de hoofdconducteur en de stationschef 
te allen tijde bevoegd , n11mens de bestuurders 
van den spoorwegdienst, wegens het verontreinigen 
van rijtuigen, het scheuren van gordijnen, enz. 
eene schadevergoeding van den schuldige te vorderen, 
welke onmiddellijk moet worden voldaan. 

B. Bagage. 

Àanwijzin!I flan de !loederen, welke ah !Jaga!le 
,eorden lJeschoutDd. 

19. 1. Als bagage wordt in den regel slechte 
beschouwd al hetgeen de reiziger aan reisbenoodigd
heden medeneemt, als: koffers, mantel- en reis
zakken, hoededoozen, kleine kisten en dergelijke; 
groote kisten, tonnen, men beien en andere voor-

werpen, die niet als reishenoodigdheden kunnen 
beschouwd worden, behoeven niet als bagage in
geschreven te worden. 

2. Goederen, waarvan het vervoer met spoor
treinen verboden of voorwaardelijk toegestaan is, 
mogen in geen geval als bagage ten vervoer 
worden aangeboden of aangenomen. 

Onvoldoende inpaklcin!I van bagage. 
Oude etiquetten. 

20. Bagage, naar het oordeel der beambten van 
den spoorweg onvoldoende ingepakt, of waarvan 
de oude etiqUt,tten niet zijn weggenomen, behoeft 
niet ter verzending te worden aangenomen. Zijn 
de oude etiquetten niet verwijderd, en is hiervan 
vermissing of vertraging het gevolg, dan zijn de 
ondern~mers van den spoorwegdienst niet ver
antwoordelijk voor de daaruit ontstane schade. 

Inschrijving van !Jagage. 

21 . 1. V.ervoer van bagage, niet ten minste 
tien minuten v6ór het vertrek van den trein 
aangeboden, mag geweigerd worden. 

2. De betaling van den vrachtprijs geschiedt 
tegen overgave van een bewijs van inschrijving 
ter verzending (bagagebewijs). V66r de inschrijving 
kan vertoon van het plaatsbewijs gevorderd worden. 

3. Wanneer, bij uitzondering en onder voorbe
houd van latere inschrijving, in dringende gevallen 
l,iagage zonder ineohrij ving wordt medegegeven, 
geschiedt ,:niks zonder verantwoordelijkheid voor 
de ondernemers van den spoorwegdienst. De in
schrijving kan dan geschieden aan een volgend 
station, waar daartoe gelegenheid ie. 

4. De bepaling van het derde lid geldt ook 
voor de aanneming van bagage op halten. 

Medenemen van !Jagage in de rijtuigen. 

22. 1. De reizigers mogen kleine gemakkelijk 
draagbare voorwerpen, die in de netten of onder 
de banken van de rijtuigen kunnen worden ge
plaatet, zonder andere reizigt:1'11 hinderlijk te zijn, 
kosteloos bij zich houden, voor zoover de wette
lijke bepalingen bij overgang van 'e Rijke grenzen 
zolb toelaten. 

2. Voor zulke voorwerpen wordt geen bewijs 
van ontvangst afgegeven ; zij moeten door de 
reizigers zelven bewaakt worden. 

3. Het ie verboden dieren (met uitzondering 
VAD vogels in kooien en, met inachtneming van 
let bepaalde in artikel SO, van honden), geladen 
nurwapenton, kruit of andere ontplofbare of 
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schadelijke praepl\rakn of voorwerpen, welke door 
·hunnen aard of omvang gevaarlijk of lastig voor 
de medereizigers knnneu zijn, in de rijtuigen 
mede te newen. 

4. De reiziger, die in strijd met de,.e bepaling 
handelt, is verantwoordelijk voor de eventueel 
veroorzaakte schade, on verminderd de straf, bij 
de wet gesteld. 

5. De beambten vau den spoorweg zijn bevoe~d 
te onderzoeken of de bepalingen van het derde 
lid worden nageleefd. 

6. Wordt gedurende den loop van den trein 
overtreding van de bepalingen van het derde lid 
ontdekt, dan worden de in strijd met die be· 
palingen in de rijtuigen medegenomen dieren of 
voorwerpen zoodra mogelijk d81ll'uit verwijderd 
en in den goederen- of bagagewagen overgebracht, 
of op het eerste station, waar stil gehouden wordt, 
nit den trein verwijderd. 

7. Een geweer moet steeds met de tromp naar 
boven worden geplaatst. 

.Afleoering der l,agage aan de rmiger1. 

23. 1. De bagage wordt op het station van 
bestemming met den meesten spoed afgeleverd, 
tegen overgave van het bagagebewijs. 

2. Daarna zijn de ondernemers van den spoor
wegdienst van alle verantwoordelijkheid ontheven. 
De beambten van den spoorweg hebben de identi
teit van den houder van het bewijs niet te 
onderzoeken. 

8. De houder van het bagagebewijs heeft het 
recht de afgifte van de bagage te vorderen, zoodra, 
na aankomst van den trein , waarmede de bagage 
volgens inschrijving moet zijn vervoerd, de tijd 
is verstreken, vereischt voor de regdmatige nit• 
lading en a1levering en, zoo noodig, voor h~t 
onderzoek door ainbtenaren der Rijksbelastingen. 

4 . . Wil hij op de onmiddellijke aflevering niet 
wachten, dan kan de bagage binnen 24 uren na 
hare aankomst, tegen inlevering van het bewijs, 
aan het bagagebureau worden afgehaald, gedurende 
de oren waarop het bureau voor den dienst ge· 
opend is. 

5. Wordt de bagage niet binnen 24 oren na 
aankomst afgehaald , dan moet het daarvoor vast
gestelde bewaargeld worden betaald. 

6. Bij vermissing van het bagagebewijs zijn de 
beambten van den spoorweg alleen tot de afgifte 
der bagage verplicht, na volledige aa.nwijzing van 
het recht op ontvangst der goederen, tegen af
gifte van bewijs van ontvangst en naar gelang 
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van omstandigheden, tegen het stellen van w11ar
borg. 

7. De bagnge wordt in den regel slechts op 
het station van bestemming afgegeven, 

8. Voor zooverre de tijd en de omstandigheden 
en de voorschriften omtrent rechten en accijnzen 
dit toelaten , kan de bagage op verlangen van 
den reiziger op een voorafgelegen station worden 
afgegeven. 

9. De reiziger moet dan; bij de ontvangst van 
de bagage, het bagagebewijs teruggeven en zijn 
plaatsbiljet toonen. 

10. De reizigers kannen hunne bagage, zoowel 
aan het station van vertrek , ala aan dat van 
bestemming, aan daartoe door de bestuurders 
van den spoorwegdienst aangewezen personen in 
bewaring geven. 

11. Voor de bewaring ontvangt de reiziger een 
genummerd bewijs, dat hij bij de• terugvordering 
der bagage daartegen in wisselt. 

12. Voor de bewaring der bagage wordt be
taald 10 cents per collo en per etmaal, gedeelten 
van etmalen voor geheele gerekend. 

Yerantwoordeti,ikkeid r,oor l,agage. • 

24. 1. De ondernemers van spoorwegdiensten 
zijn verantwoordelijk voor de goede en onbescha
digde affe vering van de bagage, waarvoor het 
bagagebewijs ie af~even, en wel in het alge
meen volgens de bepalingen voor het vervoer van 
ijl- en vrachtgoederen, voor zoover die op ver
voer van bagage van toepassing zijn, en in het 
bijzonder volgens de volgende bepalingen: 

a. bij verlies of beschadiging wordt de werke
lijk geleden schade vergoed; deze vergoeding kan, 
zoo door den reiziger geene hoogere waarde ie 
aangegeven, niet meer bedragen dan / 7 voor 
elk kilogram , na aftrek van het gewicht der 
niet-verloren of on beschadip:de goederen; 

/J. ia door den reiziger eene hoogere waarde 
aangegeven, zoo ia, beha! ve den gewouen vracht
prijs, eene premie verschuldigd, die voor elke 
150 kilometer of gedeelte daarvan, die de bagage 
van het station van vertrek tot dat van bestem
ming doorloopen moet, minstens 10 cents be'araagt 
en 2 per duizend der aangegeven waarde niet te 
boven gaat; aangifte der waarde wordt geacht 
niet te hebben plaats gehad, indien ziJ niet door 
het station van afzending op het bagagebewijs is 
vermeld; · 

c. de ondernemers van spoorwegdiensten zijn 
van alle verdere verantwoordelijkheid ontheven, 

8 
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wanneer de bagage niet binnen acht dagen na 
aankomst op het station van bestemming, of binnen 
drie dagen na in bewaring gegeven te zijn vol
gens de bepalingen van het tiende, elfde en 

twaalfde Jid van artikel 23 , is afgehaald. 
2. De reiziger, aan wien de bagage niet afge

leverd wordt, kan eischen, dat op het bagage
bewijs dag en uur worde vermeld, waarop de 

afgifte is gevorderd. 
3. Voor verlies of beschadiging der overeen

komstig artikel 22 in de rijtuigen medegeoomeo 
voorwerpen wordt alleen dan schadevergoeding 
gegeven, wanneer de schuld der bestuurders van 
deu betrokken spoorwegdienst of van hun personeel 

bewezen wordt. 

Vermissing en verlies van bagage. 

25. 1. Bagage, die niet binnen acht dagen na den 
dag, waarop zij aan den reiziger moet worden 
afgeleverd, aan het station van bestemming is 

ontvangen, wordt als verloren beschouwd. 
2. Na dien tijd zijn de bestuurders van den 

spoorw1;gdieost verplicht onmiddellijk de schade
verg11911 i og volgens de bepali ogen van artikel 24 
aan de reizigers uit te keeren. 

3. Wordt de verloren bagage later gevonden, 
dan moet den belanghebbende, voor zoo verre de 
plaats, waar hij zich ophoudt, kan worden nage
gaan, daarvan kennis gegeven worden, al heeft 
hij de schadevergoeding ontvangen en kan hij, 
binnen 30 dag~o nadat hij kennis daarvan be
bmeo heeft, verlangen dat de bagage hem, tegen 
terngl>etaliog der schadevergoedin1t, hetzij aan 
het station van bestemming of aan dat van af

zending, vrachtvrij worde teruggegeven. 
4. Verlangt hij de bagage niet terug, dan 

wordt zij het eigendom van de ondernemers van 
den spoorwegdienst. 

Yerantwoorcklijlclteid voor vertraagde ajleueritl{/ 
van bagage. 

26. 1. Vergoeding wegens bewezen schade, ge• 

leden door vertraagde aflevering van bagage, kan 
slechts gevprderd worden tot een bedrag van 10 cents · 
per kltogram en per etmaal, te rekenen van den 
dag, waarop de aflevering hod moeten geschied 
zijn, tot dien, waarop de bagage is afgeleverd of 
luidens artikel 25 als verloren wordt. beschouwd. 

2. Reizigers kunnen hun geldelijk belang bij • 
tijdige aflevering der bagage aangeven en vooraf 
de vergoeding vaststellen, die hun bij vertraging 
in de aflevering zal moeten worden voldaan door 

ten minste een half uur vóór het vertrek van · 
den trein, waarmede de bagage verzonden wordt, 
deswege aan het bagagebureau eene verklaring in 
te leveren. 

3. Die verzekering heeft slechts dan rechts
verbindende kracht, wanneer zij door den be
am hte van den spoorweg aan dit bureau op het 

· bagagebewijs is vermeld. 
4. De hiervoor verschuldigde premie 1i1ag voor 

elke l 50 kilometer of gedeelte daarvan, die de 
bagage van ~et station van afzending tot dat 
van bestemmi~g doorloopeo moet, niet meer be
dragen dan twee per duizend van het aangegeven 
geldelijk belang, met een minimum van 50 cent 

en afronding van het bedrag op 5 cents. 
5. De ondernemers van den spoorwegd ieost 

zijn niet verantwoordelijk voor vertraging bij de 
aflevering van bagage, iudieli zij bewijzen, dat 
die veroorzaakt is · door overmacht. 

Brengen van de bagage naar ket bureau of naar 

de rijtuigen op ket stationsplein. 

27. Voor het brengen der bagage van de rij
tuigen op het sta tionsplei o naar het bagagebureau 
bij vertrek, of naar de rijtuigen op het stations
plein bij aankomst der treinen, kan door bedienden 
van den spoorweg, die van een kennelijk teeken 
zijn voorzien, ten hoogste 10 cents per collo 

worden gevorderd, voor zoo ver door de voor
waarden, waarop de vergunning tot uitoefening 
van den dienst is verleend of door latere opzette
lijke bedingen de ondernemers niet tot kostelooze 
overbrenging der bagage vurplicht zijn. 

HOOFDSTUK III. 

VERVOER VAN LEVENDE DIEREN, LIJKEN, VOER· 

TUIGEN, ENZ . . 

Àlgeme= bepaling. 

28. Het vervoer van levende dieren, lijken, 
voertuigen, enz. geschiedt. volgens de bepalingen 
voor het vervoer van goederen, voor zoover die op 
dit vervoer toepasselijk zijn en -niet in de volgende 
bijzondere bepalingen daarvan is afgeweken. 

A. L e v e n d e d i e r e n. 

Aannemen, laden en lossen. Uitsluiting van 

zieke en wikk dieren. Begeleiding. 

29. 1. Levende dieren worden slechts ten vervoer 
aangenomen van en naar de stations, daarvoor 
in de tarieven aangewezen. 
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2. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd bij het voorkomen van be
smettelijke veeziekten te bepalen, dat op door 
bam. aan te wijzen stations vee in het geheel niet 
of alle~n op door hem V88t te stellen voorwaarden 
ten vervoer mag worden aangenomen. 

3. Zieke dieren en dieren, komende van plaatsen 
waar besmettelijke veeziekten heerschen , worden 
niet ten vervoer aangenomen. · 

4. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd, bestnnrders der spoorweg• 
diensten gehoord, ten behoeve van wetenschappe· 
lijk onderzoek, van dit verbod ontheffing te ver• 
leenen. 

5. Tot vervoer van wilde, verwilderde en boos
aardige dieren ie de spoorwegdienst niet verplicht. 

6. Het laden, lossen, vastbinden en losmaken 
der dieren moet door de zorgen en voor rekening 
en risico van afzenders of geadresseerden geschieden. 
De afzender is verplicht zich vóór het vertrek 
van den trein te overtnigen, dat de door hem 
venonden dieren behoorlijk zijn V88tgebonden ; 
hetgeen daartoe noodig is , wordt door hem ver• 
strekt. 

7. Bij het vervoer van levende dieren , anders 
dan krachtens art. 32, 6de lid, hebben de be
stnnrders van den spoorwegdienst het recht bege• 
leiding te vorderen. 

8. De begeleiders moeten, voor zoover de stations
chef geène nitzondering toelaat, plaats nemen in 
de wagens, waarin cle dieren geladen zijn, en 
gednrende het vervoer toezicht op de dieren honden. 

9. Voor het drenken van de dieren moeten op 
stations, welke daartoe door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, beatnnrders van den 
spoorwegdienst geboord , zijn aangewezen , door 
den spoorwegdienst desverlangd emmers en water 
ter beschikking van de begeleiders worden gesteld. 
De voor het gebruik van emmers en water ver
echnldigde vergoedingen worden bij de tarieven 
bepaald. 

JTenoer van honden all l>agage. 

30. 1. Honden, welke ]iij reizigers behooren, 
worden in afzonderlijke hokken of manden in een 
bagage- of goederen wagen vervoerd. 

2. De vrachtprijs moet aan het station van 
afzending, vóór het vertrek van den trein, tegen 
afgifte van het vervoerbewijs worden voldaan. 

3. Honden worden aan het station van be• 
stemming afgeleverd, tegen inwisseling van het 
vervoerbewijs; zij moeten uiterlijk één nnr 11& 

•nkodlat, op het station van bestemming zijn 
Weggevoerd. 

4. Na verloop van dien termijn zijn de be
·ttunrders van den spoorwegdienst bevoegd bewaar
gilld te beff,m. 

5. Het blijft nan bestnnrders van de spoorweg
diensten vrijgelaten het vervoer van honden met 
hunne begeleiders in afzonderlijke afdeelingen van 
fijtnigen der derde klasse toe te laten. Geschiedt 
dit, dan honden de begeleiders toezicht op de 
bonden. 

JT erooer i,an paard4.. 

31. 1. Het aantal paarden, dat tmet een trein 
mag vervoerd worden, wordt door beetn'llrdel'II van 
den spoorwegdienst bepaald, die tevens de treinen 
aanwijzen, waarmede d11t vervoer geschiedt. Door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid kunnen, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, bovendien nog andere treinen voor dit 
vervoer worden aangewezen. 

2. De vrachtprijs der paarden moet aan het 1tation 
van afzending worden voldttan tegen qnitantie. 
·s. Indien de paarden ten minste één nnr~ingeval 

het een penonen• of gemengden trein betreft, en 
ten minste twee nren, ingeval het een goederen• of 
veetrein betreft, vóór het vertrek van een voor 
het vervoer aangewezen trein zijn ingeladen en 
de voor het vervoer verschuldigde vracht is voldaan, 
moet de verzending met dien trein geschieden, tenzij 
daardoor het voor den trein toegelaten maximum• 
aantal eenheden zon worden overschreden. Wanneer 
de trein 's nachts of 's morgens vóór 7 unr vertrekt, 
moet evenwel den vorigen avond vóór 8 nnr van 
het voornemen tot verzending zijn kennis gegeven. 

4. Zenàingen op tnsschenstations moeten vooraf 
met den stationschef geregeld worden. 

5. Uiterlijk drie uren na aankomst op het 
station van bestemming worden de met paarden 
beladen wagens aan de losplaats ter lossing gereed 
gezet. De paarden worden tegen intrekking der 
q nitantie of tegen een bewijs van décharge afge
leverd. Zij moeten uiterlijk één nur na het aan 
de loaplaats gereed zetten van den beladen wagen 
zijn w~voerd. 

6. Na verloop van dien termijn zijn de be· 

stunrders van den spoorwegdienst, zelfs wanneer 
de paarden in de open lncht op het station blijven 
staan, bevoegd bewaargeld te heffen. 

7. Zij heb beu het recht die paarden voor rekening 
en rieico van de belanghebbenden te doen lossen 
en stallen. 

S* 
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P ertJOer t1a11 antkre diere,,. 

32. 1. De hoeveelheid, die van andere dieren 
met een trein mag vervoerd worden, wordt door 
bestnnrders van den spoorwegdienst bepaald, die 
tevens de treinen aanwijzen, waarmede dat vervoer 
geschiedt. Door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid knnnen, beetnnrders van 
den spoorwegdienst gehoord, bovendien nog andere 
treinen voor dit vervoer worden aangewezen. 

2. De vrachtprijs moet op het station van 
afzending 'worden valdaan tegen qn itantie. 

3. Indien qe dieren ten minste één nnr, ingeval 
het een per~ en- of gemengden trein betreft, en 
ten minsl't twee nren, ingeval het een goederen
of veetrein betreft, vóór het vertrek van een voor 
het vervoer aangewezen trein sijn ingeladen en 
de voor het vervoer verschuldigde vracht is vol
daan, moet de verzending met dien trein geschieden, 
t.enzij daardoor het voor den trein toegelaten 
maxim nm-aantal eenheden zon worden overschreden. 
Wanneer de trein 's nachts of 's morgens vóór 7 
nur trekt, moet evenwel den vorigen ávond 
vóór 8 uur van het voornemen tot verzending 

zijn kennia gegeven. 
4. Uiterlijk drie uren na aankomst op het 

station van bestemming worden de beladen wagens 
aan de loaplaats ter lossing gereed gezet. De 
dieren worden tegen intrekking der qnitantie of 
tegen een bewijs van décharge afi;eleverd. Zij 
moeten uiterlijk één nor na het aan de loeplaat& 
gereed zetten van den beladen wagen zijn weggevoerd. 

5. Na verloop vnn dien termijn zijn de be
atnnrders un den spoorwegdienst bevoegd de 
dieren voor rekening en risico der afzenders te 
lossen en elders op te stallen , of bewaargeld te 
berekenen, wanneer zij toelaten dat de dieren in 
of a11n het station blijven staan. 

6. Levende dieren van kleine gestalte, waaronder 
honden en gevogelte, gesloten in manden, kooien 
of luchtige en voldoend rnime hokken, kannen 
ala bestelgoed, de vrachtprijs berekend voor hei 

dubbele van het werkelijk gewicht, aangenomen 
en vervoerd worden. 

Y ertmtwoordelijklteid flOOr dieren. 

33. 1. De verantwoordelijkheid van de onder
nemers van den spoorwegdienst voor verlies en 
beschadiging van ten vervoer aangenomen honden, 
paarden en andere levende dieren, wordt., behoudens 
het bepaalde in art. 28, geregeld door de voor 

het vervoer van goederen in hoofdstnk IV vast
gestelde bepalingen. 

2. De ondernemers zijn niet verantwoordelijk 
voor achade, die ontstaan ie nit het bijzondere 
gevaar, dat -roor de dieren aan het vervoer ver
bonden ia. 

3. Zij verleenen geene vergoeding, wanneer ver
lies of beschadiging door wegapringen, vallen, 
stooten, slaan, schrikken, onderlinge beschadiging, 
stikken en dergelijke bij het laden of lossen, 
tijdens het vervoer of bij het oponthond op het 
atation, veroorzaakt is. 

4. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor de 
schade, die ontstaat nit het gevaar, ter voorko
ming waarvan het toezicht van de begeleiders dient. 

5. 'Hiertoe worden gerekend alle gevaren, die 
niet ontstaan nit zoodanige beschadiging van het 
voor het vervoer gebezigde voertuig, waarvoor de 
ondernemers van den spoorwe!tdienst verantwoorde
lijk zijn, alsmede ook die, welke door behoorlijk 
toezicht, oppassing . en voeding dar dieren ge

durende het ver.voer hadden kunnen worden 
voorkomen. 

6. Bestaat er verplichting tot schadevergoeding, 
dan bepaalt, zoowel in geval van verlies als van 
beschadiging, de door den afzender aangegeven 
wnarde het maximum der te verleenen schade
vergoeding. Heeft znlk eene aangifte niet plaata 
gehad, dan zijn de volgende bedragen als maxima 
te beschouwen: 

800 gulden voor een paard; 
125 

90 
12 
36 
15 

4 
7 

• vetten os; 
• ander rund ; 
• kalf; 
• vet varken; 
• mager varken ; 
• speen var keu; 
• schaap of geit ; 

4 • hond; 
36 • 100 kilogram andere dieren. 

7. Bij aangifte van waarde is, behalve de vrscht
prijs volgen■ tarief, eene premie verschuldigd, die 

1 11er d nizend vnn de aangegeven geheele som 
-coor elke 150 kilometer van den te doorloopen 
seheelen afstand, gedeelten daarvan voor 150 kilo
nieter gerekend, niet mag te boven gann, met een 
minimum van ten hoogste 20 cents en onder 
afronding van het te betalen bedrag op 5 cents. 

8. De aangifte van eene hoogere waarde heeft 
slechte dan verbindende kracht, wanneer zij door 
d.en beambte op het station vnn afzending op het 
o.htvnngbewijs .• of, wanneer het vervoer met een 
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vrachtbrief geschiedt, door den afzender op de 
adreszijde van dien vrachtbrief, ter daartoe be, 
stemde plaatse, met letters is vermeld. 

9. Dieren, welke onderweg of -r66r de aflevering 
beschadigd of gestorven zijn, moeten toch worden 
aangenomen , behoudens het eventueel bestaand 
recht op schadevergoeding. Van de beschadiging 
of het sterven wordt melding gemaakt op de af 
te geven qnitantie voor vracht of geqniteerden 
vrachtbrief. 

Le1Jeringstijd. 

34. 1. De leveringstijd voor levende dieren 
(uitgenomen honden, welke overeenkomstig art. 30 
als bagage, en levende dieren van kleine gestalte, 
welke overeenkomstig art. 32, 6de lid, als bestel
goed worden vervoerd) is samengesteld uit. den 
tijd voor de expeditie, uit dien voor het vervoer 
en uit dien voor de aflevering toegestaan. De 
tijd voor de expeditie en die voor de aflever ing 
worden bij de artt. 31 en 32 geregeld. Omtrent 
den tijd voor het vervoer gelden de bepalingen 
van het 2de en 3de lid van dit artikel. 

2. Heeft het vervoer plaats met personen- of 
gemengde treinen, en begint het met den eersten 
trein van den dag, die in de gewenschte richting 
vertrekt, dan moeten de dieren nog op dienzelfden 
dag aan het station van bestemming zijn aange
komen, indien dit zonder den geregelden treinen
loop in gevaar te brengen mogelijk is, en op de 
overgangsstations aansluiteude treinen voor het 
vervoer van levende dieren zijn aangewezen. Onder 
hetzelfde voorbehond moeten de dieren , waarvan 
het vervoer met een lateren trein begint, uiterlijk 
24 uren later dan het vertrek van dien trein 
aan ·het station van bestemming zijn aangekomen. 

3. Heeft het vervoer plaats met goederen- of 
veetreinen, dan mag de tijd voor het vervoer tot 
aan het station van bestemming niet meer be-. 
dragen dan een etm1111l voor elke 160 kilometer 
of gedeelte d1111rnn, welk etmaal wordt gerekend 
aan te vangen des middernachts na afstempeling 
van den vrachtbrief. 

4. Van honden, overeenkomstig art. 30 als 
bagage vervoerd, kan de aflevering binnen den in 
artikel 28 voor bagage vastgestelden termijn ver• 
langd worden. 

6. De leveringstijd wordt overigens berekencl 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstnk IV, 
behoudens het bepaalde in art . 28. Deze be

palingen zijn ook voor de gevolgen van over
schrijding van den leveringstijd van toepassing. 

6. Thr aangifte van een hooger geldelijk bedrag 
.bij de tijdige levering dan de uit de bepalingen 
van hoofdstuk IV voortvloeiende nrgoeding ia 
slechts dan van verbindende kracht, wanneer zij 
door den beambte op het station van afzending 
9p het bewijs van ontvangst, of wanneer het 
)'ervoer met een vrachtbrief geschiedt, door den 
afzender op de adreszijde van dien vrachtbrief, 
ter daartoe bestemde plaatse in letters is vermeld. 

7. Voor de verzekering is eene premie ver
schuldigd, welke voor den afstand waarover de 
dieren van het station van afzending tot dat van 
bestemming moeten vervoerd wor~n•, ;voor elke 
16 kilometer en voor elke 100 r,ïl'!tn van de 
pangegeven som, gedeelten van 15 kilometer voor 
16 kilometer en van 100 gnlden voor 100 gulden 
gerekend, niet meer mag bedragen du.n 1 cent 
met een minimum van ten hoogste 15 cents en 

<afronding van het bedrag op 6 cents. 

B. Lijken. 

r OONDaarden ~an oer,,oer. 

35. 1. Het vervoer van een lijk moet op een 
hoofdstation ten minste zes, op een tnsschen
station ten minste twaalf uren te voren aange
vraagd worden. 

2. Het lijk moet in eene luchtdichte kist ge
sloten zijn. · Het lijk moet van eenen begeleider 
vergeu,ld zijn, die zich van een plaatsbewijs moet 

·voorzien. 
9. Het is geoorloofd een behoorlijk gekist lijk 

in den lijkwagen op een spoorwegwagen te ver
voeren. Bij het ten vervoer aanbrengen van het lijk 
moeten de bescheiden, volgens de wettelijke be
palingen voor het vervoer van lijken gevorderd, 
medegebracht worden, welke door de beambten 
van den spoorweg overgenomen en bij de afleveri~g 
van het lijk teruggegeven worden. 

4. De vrachtprijs moet op het station van af
zending voldaan worden. 

6. Wie een lijk ten vervoer 1111nbrengt, zonder 
het als zo.odanig aan te geven, moet de onu;loken 
vracht bijbetalen en bovendien het Yiervoudig 
bedrag van den bij het tarief vnstgestelden 1'racht
prijs voldoen. 

6, Wanneer het lijk niet binnen zes uren na 
1111nkomst van den trein op het station van be
stemming wordt afgehaald, wordt het ter be
eohikking van den burgemeester gesteld om te 
handelen overeenkomstig artikel 9 der wet van 
10 April 1869 (Staat11ólad n°. 66). 
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C. R ij- e n v o e r t n i g e n. 

Áanneming en oenoer. Àattfrrenging. 

36. 1. Rij- en voertnigen worden slechts ten 
vervoer aangenomen van en naar de stations in 
de tarieven aangewezen. De afzenders moeten, 
ten minste vier en twintig uren v6ór het vertrek van 
den trein, van hnn voornemen tot vervoer van rij • 
of voertuigen kennis geven, en deze ten minate één 
unr van te voren ten vervoer hebben aangebracht . 

2. Het vervoer van rij- en voertuigen met 
sneltreinen ~n niet gevorderd worden. 

3. Reiiigers mogen in hnnne rijtuigen plaats · 
nemen tegen betaling van den vrachtprijs voor 
de eerste klasse. 

4. Het vervoer van rij• en voertuigen , welke 
niet bij reizigers behooren, van meubel wagens, 
kermisw~ns en dergelijke geschiedt, alleen met 

- goederen- of gemengde treinen, op den voor goederen 
vastgestelden vrachtbrief, van meoagerie-w~ns 
slechts krachtens bijzondere overeenkomst tusschen 
den lli&ender en de bestn orders van den spoor- . 
wegdienst. 

.Ajk11t1ring. 

37. 1. Rij- of voertuigen, bij reizigers be
hoorende, worden n11 aankomst aan het station 
van bestemming, tegen intrekking van het afgegeven . 
ontvangbewijs, afgeleverd en moeten, wanneer de 
de trein v66r 6 uur des avonda aankomt, uiterlijk 
binnen twee uren afgehaald worden. Komt de trein 
op het station van bestemming later aao, zoo begint 
die termijn eerst den volgenden dag des morgens 
ten 8 ure ; voor ieder n ur langer verwijl knnnen 
bestuurders van den spoorwegdienst bewaarloon 
vorderen. 

2. Voor de aflevering van de rij- en voertuigen, 
bedoeld io het laatste lid van artikel 36, gelden 
de bepalingen van hoofdstuk IV. 

H11t late,a oa" "4!lt#gll e,u. , ,,. de rijt~n. 

38. Het is den reizigera geoorloofd in hnnne . 
rij- en ~ rtnigen bagage (zie artikel 19) te laten, 
voor zooverre daardoor niet wordt gehandeld in 
strijd met de wettelijke bepaliogen op de rechten · 
en accijnzen. 

&llend 6J)OOMIJegmaterieel. 

39. 1. Afzenders van rollend spoorwel('lllaterieel 
zijn verplicht dit vó6r de verzending op de apoor
ataven te doen plaatsen. 

2. Het vervoer geschiedt met goed.eren-, gemengde 
of eztra•treioeo. 

3. Locomotieven, tenders eo tender-locomotieven 
moeten vao eeo begeleider vergezeld zijn. Voor 
rijtuigen eo wagens kan door of van wege de be
stuurders vao den spoorwegdienst begeleiding 
worden gevorderd. 

4. De begeleiders worden op de locomotieven 
eo tenders, alsmede in de rijtuigen of wagens 
kosteloos vervoerd. Zij zorgen gedurende de reis 
voor het smeren en nazien der nsseo en werk• 
tuigelijke deelen van het materieel. 

5. Locomotieven, tenders eo teoder-locomotieveo, 
wegende per stuk meer dao 35,000 kilogram, eo 
locomotieven, tenders eri teoder-locomotieveo van 
geringer gewicht, welke niet op eigen wielen 
foopen, zoomede rijtuigen en w~os, voorzien 
van meer dan S 11ssen, worden slechts krachtens 
bijzondere overeenkomst tusschen den afzender en 
de bestuurders van den spoorwegdienst vervoerd. 

6. Rollend spoorwegmaterieel moet biooen 
24. uren oa aankomst worden weggevoerd; voor 
ieder nor langer verwijl kunnen bestuurders van 
den spoorwegdienst een bij tarief vast te stellen 
staangeld heffen • 

Verantwoordelijkheid ooor rij- en voertuigen. 

40. 1. Ondernemers vnn spoorwegdieosteo zijo 
aansprakelijk voor de vervoerde rij- eu voertuigen, 
overeenkomstig de bepaliogeo voor het vervoer 
van goederen, voor zooverre die hierop kunnen 
toegepast worden, 

2. Zij zijn oiet verantwoordelijk voor de achade, 
welke ontstaan ia uit het gevaar, welks vermijding 
beoogd wordt met de door hen voorgeschreven, of 
door den afzender vrijwillig op zich genomen 
begeleiding. 

3. De door deo afzender aaogegeveo waarde 
bepaalt, in geval van eisch tot schadeloosstelling 
voor verlies of beschadiging, het ma:i:imum der 
te verleeoen vergoeding. 

4. Aangifte van waarde is slechts geoorloofd 
voor de rij- of voertuigen zelve, niet voor de 
.zich daarin bevindende voorwerpen. 

5. Bij aangifte vao waarde wordt de in het 
tarief aangegeven vrachtprijs voor het rij- of 
voertuig met eeoe premie verhoogd. 

6. Deze premie mag, voor den afstand waarover 
.Jiet vervoer vao het station van afzending tot dat 
-van bestemming moet geschieden, voor elke 150 
~kilometer, gedeelten van 150 kilometer voor 
·n50 kilometer gerekend , oiet meer bedragen dan 
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l per dnizend van de voor elk voertuig aange•_ 
geven som, met een miuimum van ten hoogste 
lli cents, en afronding van het te betalen bedrag 
op 5 cents. · 

7. Is geene WBBrde aangegeven, dan geldt als 
regel , dat de vast ~ stellen en te vergoeden 
WBBrde voor elk voertnig , met inbegrip van de 
zich daarin bevindende voorwerpen, zoowel bij 
verlies als bij beschadiging, het bedrag van 
500 gulden niet mag te boven gaan. 

8. De BBngifte van eene hoogere waarde dan 
500 gnlden voor een onder geleide van een reiziger 
verzonden rijtuig heeft slechts dan rechtsverbin
dende kracht, wanneer zij door het station van 
afzending op het bewijs van ontvangst is ver
meld; de BBngifte van eene hoogere waarde voor 
Zonder begeleiding verzonden rijtuigen geschiedt 
overeenkomstig de voor goederen vastgestelde be
palingen. (Zie artikel 67 .) 

Leoering8tijtl. 

41. 1. Rij- en voertuigen, onder geleide van 
reizigers met personentreinen verzonden, worden 
met denzelfden trein tot het station van bestem
ming doorgezonden ; indien zij onderweg van trein 
moeten verwisselen , behoeven zij eerst met den 
volgenden personentrein aan de bestemmingsplaats 
te worden aangebracht. 

2. De leveringstijd voor alle andere rij- en 
voertuigen is dezelfde als voor vrachtgoed. 

3. De verantwoordelijkheid voor de door over
schrijding van den · leveringstijd ontstane schade 
strekt ûch in den regel niet verder nit, dan tot 
de betaling van ten hoogste 15 gelden voor elk 
achtergebleven rijtuig en voor ieder aangevangen 
etmaal , dat de aflevering vertraagd is. De aan• 
gifte van een hooger geldelijk belang bij de tijdige 
aflevering van onder geleide van reizigers ver• 
zonden rij- en voertuigen heeft slechts dan rechts
verbindende kracht, wanneer zij door het station 
van afzending op het bewijs van ontvangst is 
vermeld; voor rij• of voertuigen zonder geleide 
van reizigers geschiedt zooilanige aangifte overeen• 
komstig de bepalingen voor goederen . 
. 4. In beide gevallen is eene premie verschnl• 

digd, welke voor ilen afätanil , waarover het ver
voer van het station van afzending tot dat van 
bestemming moet geschieden, voor elke 15 kilo
meter en voor elke 100 gulden van de ungegeven 
wurde, gedeelten van 15 kilometer voor 15 kilo• 
meter en van 100 gulden voor 100 gulden ge
rekend, 2 cents niet mag te boven gaan, met 

afronding op 5 cents en een minimum van ten 
QOgSte 15 cents. 

HOOI<'DSTUK IV. 

VlllRVOlliR VAN GOEDEREN. 

.4/gem.eene bepaling. 

42. 1. Het vervoer van goederen geschiedt als: 
a. bestelgoed ; 
b. ijlgoed; 
c. vrachtgoed; 
van en naar alle stations, welke daarvoor ge· 

opend zijn , zonder dat voor den overgang van 
den eenen spoorweg Óp den anderen een tusschen• 
,ersoon noodig is. 

2. Door zending wordt verstaan een of meer 
oolli, door een afzende~ aan een en denzelfden 
geadresseerde gericht. 

3. Meer dan een colli, aan verschillende ge• 
adresseerden gericht, worden niet als ééne zending 
àan,ienomen. 

4. Expediteurs en anciere personen , die zich 
met de verzending van goederen voor derden be
lasten, mogen colli, aan verschillende personen 
geadresseerd, nimmer als eene zending ten ver• 
voer Bllnbieden, ook niet door de verschillende 
colli te zamen te pakken, tenzij dit door de 
spoorwegonderneming krachtens eene bijzondere 
overeenkomst mocht worden toegestaan. 

Aannemen ~an liet vervoer. 

43. 1. Goederen, welker aard volgens het oor
deel van de beambten van den spoorwegdienst 
eene iupakking or eene bijzondere wijze vnlNl'pak
king noodzakelijk ma:,.kt, ten einde verlies· of be
schadiging bij het vervoer te voorkomen, behoeve'ft 
niet ten vervoer te worden 11angenomen, wanneer 
zij niet behoorlijk of in 't geheel niet inge,akt 
zijn. Bij uitzondering kunnen 1,nlke goederen 
ten vervoer worden aangenomen, wanneer de af• 
zender door eene onderteekende vérklaring, welke 
op den vrachtbrief wordt berhllBld, erkt'llt, dat 
de goederen niet of niet voldoende zijn ingepakt, 
in welke verklaring de verschillende colli moeten 
gespeciliceeril en omschreven worilen. 

2. Het formnlier dezer verklaring, betreffende 
het ~mis aan or den onvoldoenden toestand van 
de in pakking, is aan de stations verkrijgbaar. 
(Zie bijlage C.) 

3. De omschrijving van den uitwendigen toe• 
stand der afzonderlijke colli moet zorgvuldig en 
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dnidelijk opgemaakt zijn en met de daaromtrent 
in den vrachtbrief voorkomende opgaven nauw
kenrig overeenstemmen. De bestuurders van den 
spoÓrwegdienst mogen ook vorderen, dat stnk
p<Ieren door den afzender op voldoende wijze 
voorzien worden van den naam van het station 
van bestemming en van dnidelijke afzonderlijke 
me~n or nummers, die op den vrachtbrief moeten 
vermeld worden, in zooverre de aard dier goederen 
zulks ,Ojder groot bezwaar toelaat. 

Goed11ren, waarvan Áet vervoer fJer!Joden ia of 
aleckta onder bijzonder11 voorwaarden 

wordt tóegdaten. 

44. § 1. .A.. Ten vervoer worden niet aangenomen: 
I. voorwerpen, welke door vorm, omvaog, ge

wicht of om andere redenen, in verband met de 
inrichtingen en de · wijze van exploitatie van den 
s_poorweg, ongeschikt zijn om daarover vervoerd 
te worden; 

II. bnskrnit, schietkatoen, geladen vnurwapenen, 
knalzil ver, knalkwikzil ver, knalgond, vuurwerk, 
schietpapier, nitroglycerine, pikrinezure zon ten, 
dynamiet en alle voor zelfontbranding of ontplof
fing vatbare voorwerpen, alsmede de afkeerwekkende 
of kwalijk riekende voorwerpen, voor zoover al 
deze zaken niet nitdrnkkelijk onder de voorwaarde
lijk tot het vervoer toegelatene zijn opgenomen. 

B. {[et hierboven snb A 11 vermelde verbod 
geldt niet voor : 

I. munitiën, die door troepen, batterijen en · 
parken op marech worden medegevoerd; 

II. voor Rijksdienst en door Rijksambtenaren 
binnen de grenzen des Rijke te verzenden bua
:& , munitiën en ernst-voorwerken, in bijlage A 
van dit reglement bij naILe genoemd, ingepakt_ 
en vervoerd, overeenkomstig de in die bijlage 
voor elke soort vermelde voorschriften. 

C. Voor het geval, dat op sub B bedoelde stoffen 
of v.oorwerpen ook , volgens i 2 van dit artikel, 
eene-der in bijlage B van dit reglement voorkomende 
bepalingen tÓepasselijk is, worden de stolfen of 
voorwerpen met inachtneming der minst bezwarende 
bepaling ti,n vervoer aangenomen. 

§ 2. Tot het vervoer worden toegelaten de in 
bijlage B van dit reglement bij name genoemde 
goederen, voor zoo ver voldaan is aan de in die 
bijlage voor elke soort vermelde voorschriften. 

; 3. Bij, die goederen, waarvan het vervoer 
verboden of alleen voorwaarddijk toegelaten is, 
met valeche of onnanwkenrige verklaringen ten 
vervoer per spoorweg aanbiedt, is verantwoordelijk 

voor de schade, die door het vervoer van die goe
deren mocht zijn ontstaan, onverminderd de straf 
op overtreding van dit reglement bij de wet gesteld. 

B eatelgoed. 

45. 1. Als bestelgoed . worden verzonden: 
a. alle zendingen van niet meer dan 300 kilo

gram gewicht, tenzij het vervoer als ijl- of vracht
goed van volgens de tarieven naar hun gewicht 
daarvoor vatbare goederen nitdrnkkelijk gevraagd 
wordt; 

ll. zendingen van meer dan 300 kilogram ge
wicht, waarvoor dit door den bevrachter wordt 
verlangd ; 

c. geld en geldswaarden. 

2. De verzending geschiedt met een enkel adres 
of met een vrachtbrief. 

Geld en gtJldefl)aarden. 

46. 1. Als geld en geldswaarden worden be
echonwd: gemunt geld, goud, zilver, platina, 
edelgesteenten, paarlen, jnweelen, kleinoodiën, 
kanten, munt- en bankbiljetten, effecten, con pons 
of ander geldswaardig papier, alsmede alle goe
deren, waarvan de waarde meer dan vijftig gnlden 
per kilogram bedraagt. 

2. Voor het vervoer en het bestellen dezer goe
deren wordt, beha) ve den vrachtprijs volgens het 
tarief voor bestelgoederen, eene premie geheven , 
welke voor elke 100 gnld_en of gedeelte daarvan 
van de aangegeven waarde een bedrag van twee 
en een halven cent niet mag te boven gaan, met 
afronding op geheele centen en een minimum van 
10 cent& per zending. 

Inpakken van geld en geld8toaarden. 

4 7. 1. Geld en geldswaarden moeten gepakt zijn 
in linnen of lederen zakken, doozen , kisten of 
vaten met inachtneming van de navolgende voor
echriften: 

A. Zendingen in linnen of kderen zakken. De 
zakken moeten aan de binnenzijde genaaid en 
Jnogen niet gescheurd, gelapt noch hersteld zijn. 
De opening der zakken moet dicht gemaakt zijn 
met een tonw uit één etnk, zonder splitsing of 
aangeknoopt gedeelte, hetwelk met de beide einden 
door den zak heengestoken, om de opening of 
'kop stevig heen gewonden en te zamen geknoopt 
ie. Verder moet deze knoop met lak verzegeld 

· en moeten de einden van het touw op een 10&
ngend stuk karton met een gelijk zegel in lak 

".ll,vestigd zijn. In plaat.& van met Jak mogen de 
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einden van het touw dicht bij den knoop in een 
looden zegel vereenigd zijn. 

B. Zendingen in doozen, kisten of oaten. De 
doozen, kisten of vaten moeten behoorlijk dicht
gemaakt, gespijkerd, genageld of geschroefd, of 

· met ijzeren banden beslagen zijo, en mogen geeoe 
sporen dragen van, na eens gesloten te zijn ge
weest, weder te zijn geopeod , noch eenig ander 
gebrek hebben. De doozen en kisten moete11 
behoorlijk toegebonden zijn door middel van eeo 
kruiselings aangebracht touw, uit één stnk be
staande eo voorzien van zegels in lak of lood, 
in voldoend aantal, om te voorkomen dat de colli 
geopend kanoen worden zooder de zegels te 
schenden, De beide bodems der vaten moeten 
voorzien zijn van een gekruist touw, door middel 
van zegels in lak of lood vastgehecht. 

2. Bankpapier, t!fftcten, obligatiën, coupon, en 
dioidendbewijzen, kantt!tl, klt!inoodiën, enz. worden, 
behalve overeenkomstig de bepalingen van het 
vorige lid , ook nog ten vervoer aangenomen in 
pakketten, waarvan de omslag ongeschonden is 
en bestaat nit gewast of geteerd papier, perkament 
of perkamentpapier, wasdoek, linnen of eenige · 
andere stevige stof. 

3. Geld en geldswaarden in omslagen van linnen 
papier (papier toile) behoeven niet ten vervoer 
aangenomen te worden. 

4. Ieder pakket moet gesloten zijn door middel 
van zegels in lak, in voldoend aantal (ten minste 
drie), om te voorkomen dnt het pakket geopend 
kan worden zonder de zegels te schenden. 

5. Ieder collo geld en geldswaarde moet voor
zien zijn van een duidelijk geschreven adres, aan
gevende den naam en de woonplaats van den 
geadresseerden , de iohond van het collo en de 
waarde der letters. 

6. De adressen mogeo op de· colli niet genaaid, 
geplakt noch gespijkerd zijo , opdat zij geene 
weder dicht gemaakte opening of scheur knonen 
bedekken. Zij moeten op het collo zelf geschreven 
of daaraan bevestigd zijn met een ton.,. nit één 
stok bestaande, waarvan de uiteinden aan elkander 
zijn verbonden door een zegel in lak of Jood. 

7. Als zegel mogen alleen stempels worden ge
bezigd, die van een geslachtswapen of van een 
bijzonder ooderscheidi ngeteeken zijn voorzien. 

8. Het gebruik. van zegels, die den afdruk van 
geldstukken of mnnten, of alleen lijnen óf punten 
of enkele letters aantoonen, is verboden. 

9. De voorgaande bepalingen zijn niet van 
'toepassing op· staven van edele metalen; deze be-

J10enn niet ingepakt, maar moeten ,alleen van 
ten duidelijk merk voorzien zijn. 

10. De zendingen gèld en geldswaurden worden 
in tegenwoordigheid van den afzender of dieos 
.gemuchtigde nauwkeurig gewogen. Het bevonden 
gewicht wordt in tegenwoordigheid van den 
.afzender of diens gemachtigde op den vpicht
brief in schrijfletters ingevnld, of, zoo n11bd'ig, 
het ingevnlde gewijzigd en door den afzender ge
waarmerkt. 

11. De bestonrders van àen spo«h-wegdienst 
tijn voor geene hoogere som verantwooi'l'e1ijk dan 
llie bij de verzending aangegeven, Zij kunnen 
'Voor de aanneming ten vervoer ht:t bewijs vorderen, 
dat de aangeboden colli inderdaad de aangegeven 
waarde bevatten. 

12. Bij het ten vervoer aan nemen van geld en 
geldswaarden wordt aan den afzender kostel001 
·een bewijs van ontvangst afgegeven, voorzien van 
den stempel van het station van vertrek en be
vattende de aangegeven waarde en het gewicht 
in schrijfletters; het wordt onderteekend door den 
beambte van den spoorwegdienst, die de verzending 
heeft aangenomen, 

Het 3/uitt!tl dt!r vrachtovereenko1Mt, 

48. De vrachtovereenkomst wordt gesloten van 
de zijde des afzenders, door het opmaken en aan
bieden van den vrachtbrief, en van de :,;~de van 
den spoorwegdienst, door het als blijk van aan
neming daarop afdrukken van den expeditiestempel 
van het station van afzending. Van . dit oogen
blik is de vrachtovereenkomst gesloten, en wordt 
de aanneming van de goederen geacht te hebben 
plaats gehad. De stempeling geschiedt ~dat 
al de in den vrachtbrief vermelde goederen aan 
het station bezorgd en , zoo zij van wege den af
zender worden geladen, ook op de spoorwegwagens 
geladen zijn. 

r rach.tbrinen. 

49. § 1. Behalve bestelgoederen (welke ook 
met een adres kunnen verzonden worden) moet 
elke zending verge7.eld zijn van den voorgeschreven 
gedrukten, door den spoorwegdienst gestempelden 
vrachtbrief. 

S 2. De volgende bijzondere bepalingen zijn 
hiervoor van kracht: 

A. 1. Zoowel de in bijlage B van dit reglement 
sub I tot en met LV genoemde goederen, als die, 
welke door de zorgen van afzenders en geadres
seerden worden geladen en gelost, en goederen 
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aan formaliteiten voor rechten of accijnzen onder• 

worpen, moeten vergezeld zijn van afzonderlijke 

vrachtbrieven, waarop geene andere goederen 
voorkomen. Bij zendingen van geld en geldsw(lllrde 

moet in den vrachtbrief de aangegeven waarde 
in schrijfletters vermeld zijn en moet op den 

vrachtbrief in lak dezelfde stempel zijn afgedrukt, 

als d'l'e waarmede de colli zijn ,erzegeld. Heeft 
de verzegeling niet met lak, maar met een looden 

zegel }lola1ts, dan moet dit zegel op den vracht
brief wordlm omsohreven. 

2. VePl:ler mogen slechts zoodanige goederen 
met één vrachtbrief vervoerd worden, welke naar 

hnnnen aard en toestand zonder nadeel bij elkander 

kunnen geladen worden. 

3. Bij het vervoer van wagenladingen kan de 
afzendet· verplicht worden voor iederen wagen 

een afzonderlijken vrachtbrief op te maken. 

B. 1. Als bewijs voor de tnsschen den afzender 
en de ondernemers van den spoorwegdienst ge• 

sloten vrachtovereenkomst, geldt de overeenkomstig 

het bepaalde bij artikel 48 gestempelde vrachtbrief. 

Bij goederen. waarvan het laden en lossen, over

eenkomstig de bepalingen van .dit reglement, van 
h~ tarief of ten gevolge eener bijzondere over

eenkomst met den afzender, door de zorgen van 

dezen of van den geadresseerde geschiedt , strekt 
de vermelding van het gewicht of de hoeveelheid 
der aäderen in den vrnchtbrief echter niet als 

bewijs tegen de ondernemers van den spoorweg• 

dienst, voor zooverre geene na weging van de 
wagenlading of van de colli, waaruit deze is 

samengesteld, plaats heeft gehad, en het nnutnl 
colli of het gewicht, dit laatste door den weeg
stemlë]. van het station van afzending, niet op 

den vrachtbrief is aangegeven. 
2. De bestuurders van den spoorwegdienst zijn 

v~plicht desverlangd het aantal colli of het ge• 
widht der goederen tegen een vastgesteld loon te 
doen bepalen, voor zoo verre dit mogelijk is zonder 

schllllelijk oponthoud te veroorzaken, en voor 
zooverre de op het station voorhanden weegin• 

riehtingen daarvoor toereikende zijn. 
3. Wanneer niet van de zijde der bestuurders 

van den spoorwegdienst het 1U1ntal colli of het 
gewicht der goederen is geconstateerd , moet het 
bewijs omtrent aantal en gewicht op anderr. wijze 
dan door beroep op den vrachtbrief worden ge
leverd. 

4. Het tijdstip, waarop de goederen zijn aan

genomen, wordt uitsluitend bewezen door den 
expeditie-stempel van het station van afzending 

, 

(zie artikel 48). Deze moet, wanneer de afzender 
zulks verlangt, in zijne tegenwoordigheid op den 
vracht brief afgedrukt worden. 

5. Vrachtbrieven met bepalingen, afwijkende 
van de voorschriften van dit reglement of van 
_de bijzondere voorwaarden van vervoer, knnnen 
geweigerd worden. Vr11chtbrieven , waarmede 

goederen door 11ndere middelen van vervoer zijn 
vervoerd, al vorens zij aan den spoorwegdienst 

worden overgegeven, worden slechts als bijlagen 
tot de spoorwegvracht brieven aangenomen, maar 
kunnen aan de ondernemers van den spoorweg• 
dienst geenerlei verplichting opleggen. 

C. 1. De vrachtbrieven moeten behoorlijk van 

plaats en dagteekening voorzien zijn en eene 

nauwkenrige opg-..ive behelzen van de goederen, 

met vermelding van de merken, de nummers, 
het aantal, de wijze van inpakking, den inhoud 

en het brntogewicht van de colli. Begeleidende 

bescheiden worden mede in den vrachtbrief ver

meld. Goederen, welke volgens de bijzondere voor• 
schriften van den aannemenden spoorweg niet 

volgens het gewicht aangenomen worden, .moeten 

overeenkomstig die voorschriften duidelijk en 
nauwkenrig omschreven worden. 

2. De vrachtbrief moet door den afzender onder• 
teekend zijn en de dnidelijke en nanwkearige 

aanwijzing van den geadresseerde en van de pla11ts 
van bestemming bevatten. Doorhalingen en ver• 

anderingen in den vrachtbrief moeten door den 
11fzender gewaarmerkt worden. 

3. Bestaan verschillende wegen tnSBChen het 
station van afzending en dat van bestemming, 

dan moet het adres in den vrachtbrief bepaald 
aanwijzen, welke weg gevolgd moet worden; de 

bestnnrders van den spoorwegdienst zijn dan ver• 
plicht dat voorschrift op te volgen. Is geen 
bepaalde weg aangewezr.n, dan geschiedt het ver

voer langs den weg, die aan het station van nf• 
zending in het belang van den afzender het ge
schiktst voorkomt. 

D. 1. De o.fzeoder ia aansprakelijk voor de jniat• 
heid der opgaven in den vrachtbrief, en draagt 
al de gevolgen,, welke uit onjuiste, onfoidelijke 
of onnauwkeurige opg-..iven in den vrachtbrief 
voortvloeien. 

2. De beambten van den spoorwegdienst zijn 

bevoègd, de overeenstemming tnsschen den vracht
brief en de daarin vermelde goederen, ook met 

betrekking tot den inhoud, in tegenwoordigheid 
van den afzender of geadresseerde of van hunne 
gemachtigden, of zoo noodig ook bniten hunne 
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tegenwoordigheid, doch in die van minstens twee 
getuigen , te onderzoeken. 

3. Bij onjuiste opgaven van het gewicht of 
van den inhoud zijn bestuurders van den spoorweg_ 
dienst bevoegd , om de te . min geheven vracht 
van het station van afzending tot dat van be
stemming driedubbel van den afzender of den 
geadresseerde te vorderen. 

E. Verlangt de afzender een bewijs van de over
gave van goederen aan de beambten van den 
spoorwegdienst, dan moet hij daartoe, voor zoo
verre de volgena bijzondere bepalingen Vil.Il enkele 
spoorwegdiensten af te geven ontvangbewijzen hem 
niet voldoende zijn, twee gelijkluidende exem
plaren van den vrachtbrief bij zijne goederen 
overleggen, waarvo.n het eene, met het woord 
.duplicaat", hem gestempeld wordt teruggegeven. 
Dit duplicaat strekt alleen tot bewijs, dat de 
goederen aangenomen zijn, en heeft niet de 
kro.ch~ van den vrachtbrief, die de goederen 
vergezelt. 

F. Bij verzending van goederen naar plaatsen, 
die niet aan een spoorweg zijn gelegen, of naar 
spoorwegstations, die niet voor het goederenvervoer 
geopend zijn, moet de afzender op den vracht
brief vermelden het spoorwegstation, van waar 
het vervoer door de zorgen van den geadresseerde 
moet geschieden (zie artikel 60 en 64). 

G. 1. De formulieren voor -de vrachtbrieven 
zijn in de bijlagen D en E voorgeschreven en 
verkrijgbaar aan o.lle stations t~gen den in de 
tarieven vastp:estelden prijs. 

2. Vrachtbrieven, welke niet voor rekening 
van een spoorwegdienst gedrukt zijn, moeten, 
teneinde hunne overeenstemming met het formu
lier te constateeren, vooraf vnn den stempel van 
een der spoorwegdiensten, binnen wier gebied zij 
zullen worden gebruikt, voorzien worden,. Deze 
afstempeling, waarvoor de in he~ tarief vastge
stelde vergoeding mag berekend worden, knn ge
.weigei-d worden, wanneer minder dan 100 vrac_ht
brieven gelijktijdig daartoe worden aangeboden. 

3. De afzender mag op de adreszijde van den 
vrachtbrief zijn stempel afdrukken, mits de ruimte, 
welke voor de administratieve behandeling door 
de spoorwegdiensten aangewezen is, daardoor niet 
verminderd warde. 

H. Op plaatsen, waar verschillende spoorweg
diensten goederenbureo.ux hebben, zijn de door 
den eenen dienst gestempelde vrachtbrieven ook 
geldig voor den anderen. 

Voorackriften in tJerband met invoerrechten en 
accijnzen. 

50. § 1. 1. De afzender van goederen, welke vóór 
de aflevering aan den geadresseerde de vervulling 
van formaliteiten voor rechten of o.ccijnzen ver
eischen, moet bij de overgave van den vracht
brief den spoorwegdienst in het bezit stellen van 
al de daartoe noodige besche_iden. 

2. De ondernemers van spoorwegdiensten zijn 
niet verplicht te onderzoeken of de overgelegde 
bescheiden noodzakelijk, juist en voldoende zijn. 
Zij en ook de ondernemingen of personen, die het 
verder vervoer van met den spoorwegdienst ver
zonden goederen op zich nemen, zijn niet ver
antwoordelijk voor de gevolgP,n, neer de noodige 
bescheiden ontbreken of niet volledig en behoor-

. lijk opgemaakt zijn. De afzender is tegenover 
de ondernemers der spoorwegdiensten verantwoor
delijk voor alle boete en schaden, dre hen uit 
dien hoofde mochten treffen. 

3. Wanneer op het daartoe uitlll'li:kkelijk in 
den vrachtbrief door den afzender te kennen ge
geven verlangen, de ondernemers van den spoorweg
dienst zich belasten met de ngi( tot in-, uit
en doorvoer of tot entreposeen , n wanneer zij 
zich dalirbij gedragen overeenkomstig de aan wij
zingen van den afzender, dan ontstaat daardoor 
·voor hen geene verantwoordelijkheid. Zij zijn 

niet verplicht aan zoodanig verlangen Ie "toldoen, 
en bevoegd die verrichting op te dragen aan eenen 
expediteur, indien de vrachtbrief geen tnsschen
persoon aan wijst. 

4. Het verrichten der hierbedoelde w,ir,Jtzaam• 
heden door of vanwege de ondernemers van den 
spoorwegdienst geschiedt tegen daarvoor va.stge.steld 
loon. De nota's of rekeningen betreffende dit 
loon en dé voor~chotten wegens invoerrechten en 
accijnzen , alsmede betreffende de volgens het voor
laatste lid van artikel 53 in rekening te brengen 
provisie voor voorgeschoten rechten enz., worden 
ingericht overeenkomstig bijlage F van dit regle
ment en de voorschriften van het bestunr der 
belastingen. 

5. Indien de afzender voor de vervulling der 
belastingformaliteiten voorschriften heeft gegeven, 
wier uitvoering in strijd is met bestaande wetten 
of verordeningen, handelen de ondernemers van 
den spoorwegdienst daaromtrent, zooals zij in het 
belang van den afaender het voordeeligst achten. 
Wanneer de ondernemers van den spoorwegdienst 
van goederen , welke hun zijn overgegeven met 
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vrachtbrief, doch zonder de noodige belasting
bescheiden, het vervoer· op zich nemen . tot de 
plaats van bestemming of tot het belastingkantoor, 
waar de aangifte voor de belastingen moet ge• 
schieden, dan is de geadresseerde verplicht tot 
terugbetaling van alle schaden en nadeelen, welke 
nit onjuistheden, fouten of verzuimen van den 
afzender voor de ondernemers van den spoorweg• 
jienst mochten ontstaan uit de door dezen op 
te maken en in te dienen declaratie voor de be
lastinp;en, overeenkomstig de aanduidingen in den 
vrachtbrief, behoudens verhaal van den geadres
seerde op den afzender. 

6. De afzender moet al de voor de vervulling 
der be]nstingformaliteiten bijgevoegde bescheiden 
in den vrachthdtif vermelden. De ondernemers 
van den spoo~wegdienst zijn niet verantwoordelijk 
voor bescheiden , welke niet in den vrachtbrief 
vermeld zijn. Bevat~en vrachtbrief voor het 
vervallen der" \i.elastingfonilaliteiteo voorschriften, 
waaruit eellJI aansprakelijkheid kan ontstaan, welke 
door de o1ae'reo niet of niet toereikend wordt 
gedekt, hetzij wegens de geringe waarde der 
goederen, hetzij omdat de aansprakelijkheid zon 
blij ven p o nadat de goederen zich niet 
meer onïkr beheer van de ondernemers van 
den spoorwegdienst bevinden, hetzij om welke 
andere ~en ook, dan kunnen de ondernemers 
van den poorwegdienst van den afzender vorderen, 
dat hij aarvoor vooraf zekerheid stelle, en bij 
gebreke van dien de aanneming der goederen 
weigeren. Uit eene aanneming zonder vooraf• 
gaande zekerheidstelling is evenwel niet af te 
leiden,'l!at "de afzender van verdere aansprakelijk
heid zou zijn ontheven. 

7. De geadresseerde mag de goederen niet uit 
de wagens lossen, noch van het. terrein of uit de 
magazijnen van den spoorweg wegvoeren, vóór dat 
door of n~mens hem de belastingbescheiden zijn 
aangezniverd en aan alle noodige formaliteiten 
der invoerrechten en accijnzen is voldaan. De 
geadresseerde is verplicht tot terugbetaling van 
alle schade en nadeelen,' die uit de niet-nakoming 
van deze bepaling voor de ondernemers van den 
spoorwegdienst mochten ontstaan. 

8. De bepalingen van dit artikel doen niet 
tekort aan de verantwoordelijkheid der onder
nemers van den spoorwegdienst jegens het bestuur · 
der belastingen, overeenkomstig de daaromtrent 
bestaande wetten en verordeningen. 

§ 2. 1. Ondernemers der spoorwegdiensten 
zorgen, dat, waar dit voor de verzending van 

<looane-goederen anders da:n in gesloten wagens 
kan noodig zijn, steeds een voldoend aantal douane
manden of douane-kisten aanwezig is, om colli, 
bestemd voor andere losplaat_sen, op'aanvraag der 
belanghebbenden, zonder gedetailleerde aangifte 
daarheen te doen doorloopen. 

2. De ondernemers der spoorwegdiensten zijn 
verplicht oit het buitenland per spoorweg aan• 
gevoerde goederen, die blijkens den vraehtbrief 
op eene bepaalde losplaats ten invoer moeten 
worden aange1,-even, met vracht- of volglijst daar• 
heen te zenden, indien die plaats is aangewezen 
als losplaats voor de betaling van invoerrechten, 
zij het ook niet bij in voer langs de spoorwegen. 

3. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid kan bepalen, dat hiertoe op gezette 
tijden een of meer wagens naar die losplaats 
loopen, tenzij de ondernemers de voorkeur geven 
aan vervoer dezer goederen in douane-manden · of 
kisten binnen de voorgeschreven leveringstijden. 

4. In geen van beide gevallen kan voor de 
bierbedoelde zendingen verhooging van vracht be• 
rekend worden. 

Berekening van de vracht. 

51. 1. De vrachtprijzen worden berekend naar 
de tarieven. Behalve de vrachtprijzen en bij
komende kosten, in de tarieven aangegeven, mag 

niets in rekening worden gebracht. Door de 
ondernemers van spoorwegdiensten werkelijk be
taalde voorschotten, bijv. rechten van in-, uit- en 
doorvoer, accijnzen, kosten van voorafgaand ver• 
voer en overgave, kosten van herstelling van de 
in pakking der goederen tot hun bebond gedurende 
het vervoe.r, worden door den afzender of ge• 
adresseerde terugbetaald. 

2. Worden de goederen door de zorg van de 
· ondernemers van den spoorwegdienst, hetzij van 

de woningen der afzenders, hetzij langs boord van 
vaartuigen afgehaald, of aan de huizen van de 
geadresseerden of op eenige andere plaats, bij voor• 
beeld aan pakhuizen, magazijnen, entrepots of 
langs boord van vaartuigen bezorgd, dan zijn 
daarvoor de in de tarieven aangegeven vergoedingen 
te voldoen. 

3. Bij goederen, die niet naar gewicht aange• 
nomen worden, wordt de vracht berekend naar 
het draogvermogen der wagens, naar den kubieken 
·inhoud of naar de ingenomen ruimte, ingevolge 
de daarvoor in de tarieven en bijzondere voor• 
waarden van vervoer der spoorwegdiensten vast
gestelde bepalingen. Het gewicht van de goederen 
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wordt bepaald door weging of door berekening 
volgens de in de tarieven aangegeven normaal
cijfers. Zendingen beneden 5 0 kilogram worden 
hoogstens voor 50 kilogram, het meerdere gewicht 
word.t bij stukgoederen per 10 kilogram, bij wagen• 
ladingen per 100 kilogram opklimmende berekend, 
zoodanig dat onderdeel en van 10 of van 100 kilo
gram voor 10 en 100 kilogram gerekend worden. 
Door deze gewichtsberekening worden evenwel de 
in de tarieven bepaalde minimum-vrachten niet 
nitgesloten. 

4. Het staat den afzender vrij bij het wegen 
der goederen tegenwoordig te zijn. Verlangt. hij, 
nadat het gewicht door de beambten van den 
spoorwegdienst is vastgesteld en vóór dat de 
goederen geladen zijn, eene nieuwe weging in zijne 
tegenwoordigheid of in bijzijn van zijnen ge
machtigde, dan zijn de bestuurders van dèn spoor
wegdienst gerechtigd daarvoor een volgens het 
tarief aangegeven weeggeld te vorderen. 

5. Dit weeggeld kan ook geheven worden, 
wanneer de afzender het gewicht in den vracht
brief niet heeft aangegeven, en het opmaken van 
deu vrachtbrief in dit opzicht aan de beambten 
van den spoorwegdienst overgelaten heeft. 

6. Al de op een vrachtbrief voorkomende 
goederen van eene· zelfde tariefsklasse vormen te · 
zamen één post tot berekening der vracht. 

7. Het bedrag der vracht wordt volgens d6 
voorschriften in de tarieven der spoorwegonder
nemingen afgerond. 

8. Wanneer de goederen door de zorgen î'an 
de afzenders geladen wordèn, mogen zij de wagens 
slechts beladen tot het daarop aangegeven draag
vermogen en binnen het daarvoor vastgestelde 
ladingsprofiel. Voor overbelading knnnen de be
stuurders van den spoorwegdienst, behalve ver
goeding der veroorzaakte schade, eene in de bij
zondere voorschriften vast te stellen boete heffen. 

van den afzender verlangd worden, dat hij, tot 
dekking van de vracht, eene aan haar vermoede
lijk bedrag evenredige som gelds deponeere. 

3. In dat geval, en ook wanneer van ·eene be• 
, gane vergissing in de toepassing van de tarieven 

ten aanzien hetzij van vracht of van bijkomende 
kosten blijkt, moet hetgeen te veel werd betaald 

· of gedeponeerd door bestnurders van den spoor
wegdienst aan den rechthebbende worden terugg 
gegeven, hetgeen te weinip: werd geheven, op 
vordering van de bestuurders, door den afzender 
of den geadresseerde aan hen worden bijbetaald . . 

Voorschotten, remboursementen en pro11ûie. 

53. 1. Onder voorschotten wordt verstaan het 
betaalde aan vracht en kosten v~et voorafgaand 
vervoer eu voor in- en uitgaa11de rechten, accijnzen 
of andere belastingen, waarmede de goederen 
w.orden bezwaard. 

2. Onder rembourse~ wordt, verstoon de 
geheele of gedeeltelijke waarde itilr go~ ren, waar
mede de afzender de goederen hela~ 

3. Het bedrag der voorschotten en rembourse
menten wordt door den afzender op den vracht-
brief, op de daarvoor bestemd laat#, i\ letter& 
geschreven. Van voorschotten li:a s_pecificatie 
geëischt worden. 

4. De betaling van voorschotten voor-,de 
ondernemers der spoorwegdiensten niet ver ifuhtend 
en geschiedt alleen, wanneer de goeéfl!l!b. niet 
aan bederf onderhevig zijn en hunne waarde het 
gezamenlijk bedrag der voorschotten en van den 
vrachtprijs en bijkomende kosten voor het tllrvoer 
der goederen, heen en terug, overtreft. 

5. Wordt de betaling van voorschot.ten àoor 
de ondernemers van den spoorwegdienst geweigerd, 
dan kunnen die op verzoek van de afzenders al& 
remboursement ten laste van de goederen worden 

gebracht. 
6. De rembonrsementen worden zonder uitstel 

Betaling van de vracht. aan den afzender uitbetaald tegen qaitantie, nadat 

5-2. 1. De goederen worden overeenkomstig het zij door den geadresseerde zijn voldaan en de 
verlangen van den afzender gefrankeerd of onge- kennisgeving daarvan aan het station van afzending
frankeerd verzonden. Bij goederen, die naar het is ontvangen. 
oordeel van de beambten van den eerst aanuemenden 7. Voor voorschotten en remboursementen, als

.spoorwegdienst aan spoedig bederf onderhevig zijn, mede voor het bedrag der door de onder11emers 
of waarvan de waarde de kosten van het vervoer · van den spoorwegdienst voorgeschoten rechten, 
en de bijkomende kosten niet zeker dekt, kan accijnzen en daarbij behoorende kosten, kan. door 
vooruitbetaling der vracht bepaald en gevorderd hen eene provisie worden in rekening gebracht 
worden. volgens het daarvoor vastgesteld tarief. 

2. Indien voor vooruitbetaling van de vracht 8. Voor voorschotten wegens betaalde vracht-
de prijs niet met zekerheid is op te geven, kan ' prijzen en voor alle andere kosten, met welke de 
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goedenm bij overneming van andere spoorweg- · tot onmiddellijke doorzending met den eerstaan
diensten zijn bezwaard, wordt geene provisie slnitenden trein. 
geheven. 5. Bestelgoederen, van een gewicht boven 10 

Áanneming d4r goederen. 

54. 1. Bestuurders van spoorwegdiensten zijn 
niet verplicht goederen ten vervoer aan te nemen 
in het geval, bedoeld bij art. 81, alsmede wanneer 
het beschikbare materieel van den spoorweg niet 
toereikend is, om het ten vervoer aangeboden 
goed binnen den voorgeschreven tijd te knnoen 
verzenden. 

2. Zij zijn echter verplicht de ten vervoer aan
gebrachte goederen, mits vergezeld van den vracht
brief, voor zooverre de beschikbare rnimte znlks 
toelaat , tegen o'}ftvaogbewijs in bewaring aan te 
nemen, onder voorbehoud dat de aanneming ten 
venoer en de afdrnkking van den expeditie-stempel 
op den vrachtbrief eerst dan zal geschieden, wanneer 
de goederen tullen kunnea geladen worden. De 
afzender moet in dat geval in den vrachtbrief 
verklaren , !at hij er genoegen me~e neemt, dat 
het goed blijve liggen, totdat de lading mogelijk 

zal zijn geworden. 

.J.anhengen en ver::6:zden der goederen. 

65. 1. De goederen moeten aangebracht en, 
wanneer ile lading door de zorgen der afzenders 
gesch · , -p;eladen worden binnen de daarvoor in de 
bijzondere voorwaarden van vervoer gestelde uren. 

2. IJlgoed wordt vóór vrachtgoed en met spoed 
vervoeflll. Overigens worden in deo regel de 
goed8JIIII, naar de volgorde 'l"ervoerd, waarin zij 
zijo aangebracht. De eene afzender mag niet 
boven den anderen worden begnnstigd , tenzij 
daartoe, hetzij wegens de inrichtingen van den 
spoorweg, den om vang van het vervoer, of het 
algemeen belang gegronde aanleiding bestaat. 
Handelingen tegen deze bepaling geven aanspraak 
op vergoeding van de daardoor ontstane schade. · 

8. Het vervoer van bestelgoederen van een 
gewicht van niet meer dan 10 kilogramgeachiedt 
met alle trefoen, mits de zendingen een half nor _ 
vóór het vertrek van den trein aan het station 
bezorgd zijn. 

4. Op punten van aansluiting met andere spoor
wegen, zoomede op plaatsen, waar de .zendingen 
op eene andere lijn van den spoorwegdienst over
gaan, of overgeladen moeten worden , bestaat 
echter noch voor gewone bestelgoederen, noeh 
voor zoogelllllLmde spoedzendingen, de verplichtin 

en beneden 300 kilogram , worden onder gelijke 
voorwaarde met alle treinen, uitgezonderd ~nel
treinen, verzonden. 

6. Colli, van bnitengewonen omvang of waarvan 
het gewicht 50 kilogram te boven gaat, worden 
slechts met de daartoe door den spoorwegdienst 
aangewezen treinen vervoerd. 

7. De verzending van bestelgoederen van een 
gewioht van 300 kilogram en daarboven geschiedt 
ten minste éénmaal daags. 

8. Bestuurders der spoorwegdiensten zijn ver
plicht de noodige maatregelen te nemen , opdat 
de volgorde, waarin de goederen verzonden zijn , 
kan bewezen worden. 

9. De 'afzenders zijn verplicht de wagens, noodig 
voor het vervoer van goederen, welke door hunne 
zorgen worden geladen, voor eenen bepaalden dag 
schriftelijk bij den stationschef aan te vragen, en 
de lading in de door het station van vertrek 
bepaalde tijdruimte te volbrengen. 

10. Deze tijdruimte wordt door aanplakking 
in de goederenbnreanx eo door advertentie in 
een dagblad van de plaats ter algemeene kennis 
gebracht. 

Leoeringatijd. Berekening daa1'1Jan. 

56. 1. Bestuurders der spoorwegdiensten maken 
in hunne tarieven bekend den leveringstijd voor 
het verkeer over hnnne lijnen. 

2. On verminderd de bepalingen der artikelen 55, 
611, 70 eo 81 omtrent de verzending en aftevering 
van bestelgoederen, moet elke zending bestelgoed 
van een gewicht. van niet meer dan 10 kilogram, 
welke des morgens een half nur vóór het vertrek 
van den eersten trein aan het station van ver
zending bezorgd wordt, des avonds van denzelfden 
dag, en elke zoodanige zending, welke vóór 12 uur 
·des daags aan het station van verzending bezorgd 
wordt, uiterlijk vóór 12 uur van den volgenden 
dag aan het station van bestemming zijn aan
gebracht. Bij niet-nakoming dezer bepaling wordt, 
zonder het bewijs, dat door het vertraagd vervoer 
schade is veroorzaakt, de helft der vracht vergoed. 

3. De leveringstijd voor ijl- en vrachtgoederen 
is samengesteld nit den tijd voor het vervoer en 
dien voor de expeditie toegestaan ; die leverings• 

, tijd mag de volgende maxima niet overschrijden: 
A. Voor ijlgoed: · 
a. tijd voor de expeditie: 1 etmaal; 
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b. tijd voor het vervoer: voor elke 300 kilo-
meter of gedeelte van 300 kilometer : l etmaal. 

B. Voor vrachtgoed: 
a. tijd voor de expeditie : 2 etmalen; 
b. tijd voor het vervoer: yoor de eerste 100 kilo

meter : 1 etmaal , en voor elke verdere 200 kilo
meter of gedeelten van 200 kilometer: 1 etmaal. 

4. Wanneer het vervoer van eenen spoorweg 
op eenen anderen aanslnitenden spoorweg overgaat, 
wordt de tijd voor het vervoer berekend naar den 
geheelen afstand tnsschen het station van afzending 
en dat van bestemming. 

5. De tijd voor expèditie wordt slechts eenmaal 
berekend; zonder daarbij het aantal der spoor
wegen, waarover het vervoer loopt, in aanmerking 
te nemen. 

6. De bestnnrders der spoorwegdiensten mogen 
voor markten of voor andere omstandigheden , 
welke op het verkeer van buitengewonen invloed 
kunnen zijn , onder goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid of onder 
voorbehoud daarvan, langer termijnen bepalen en 
aankondigen. 

7. De aankondiging moet vermelden of die 
goedkenring verleend is, of dat zij voorbehouden 
is. In het laatste geval moet de later verkregene 
goedkenring binnen 8 dagen bij afzonderlijke aan
kondiging medegedeeld worden. 

8. De verlengde termijn is ciet van kracht, 
wanneer de nadere goedkenring niet is verleend, 
of wanneer zij niet binnen den vastgestelden tijd 
vnn 8 dagen wordt aangekondigd. · 

9. De tijd van levering begint des middernachts 
na afstempeling van il.en vrachtbrief (zie artikel 48 
cu 49), en hij is nagekomen, wanneer de goederen 
vóór dat de tijd is verstreken aan den geadres
seerde of aan het lokaal, waar deze zijne zaken 
drijft , of aan de personen door hem aangewezen, 
zijn bezorgd (zie artikel 72); of wel, indien geene 
bestelling is toegezegd of nitdrukkelijk het tegen
deel is bedongen (zie artikel 58), wanneer binnen 
den gestelden termijn na aankomst van het goed 
ter plaatse van bestemming, de sèhriftelijke kennis
geving van de aankomst aan den geadresseerde op 
de post bezorgd , of hem ~p eene andere wijze 
werkelijk ter hand gesteld is. Voor goederen 
.station restante" is aan den tijd ven levering 
voldaan, wanneer de goederen binnen dien tijd op 
het station van bestemming ter afhalinit gereed 
1 igp;en. 

10. De tijd van levering wordt verlengd met 
dien bedoeld in art. 81 , met dien noodig voor 

de 1'ervnl!ing van douane-fo rmaliteiten, met dien 
van vertraging, veroorzaakt door het voorschrift 
van artikel 50, i 2, en met dien, gedurende 
welken het verkeer buiten de schuld der spoorweg
onderneming gestremd is, en dus de aanvang of 
voortzetting van het verkeer tijdelijk verhinderd ia. 

Tijdelijke stoornis can !,et vervoer. 

5 7. 1. W.anneer het vervoer over den spoorweg 
door overmacht of ongeval tijdelijk gestremd wordt. 
is de afzender niet verplicht te wachten totdat het 
belet8el is opgeheven. Hij kan zich alsdan aan de 
door hem aangegane vrachtovereenkomst onttrekken, 
dooh is verplicht om aan de ondernemers van den 
spoorwegdienst, indien de oorzaak der stremming 
niet aan hen te wijten is, te vergoeden, beha! ve 
de gedane nitschotten en gemaakte kosten voor 
laden en daarna lossen der goederen, de vl'lteht 
voor den afstand, waarover hot vervoer heeft 
plaats gehad. 

2. Wanneer door stremming van het verkeer 
het .vervoer langs den door den afzender voor
geschreven of door de bestnnrders van den spoor
wegdienst gekozen weg niet mogelijk is, doch wel 
langs eenen anderen weg, al is deze ook langer, 
dan blijft het, met inachtneming der van Regee
ringswege in het belang van het algemeen verkeer 
gegeven voorschriften, aan de bestnnrders over
gelaten, te beslissen of het belang van de betrokken 
personen medebrengt, af te wachten totdat de 
stremming weder opgehouden heeft, dan wel de 
zendingen op kosten van afzenders of geadres
seerden over eenen anderen weg naar de plaats 
van bestemming te voeren , of eindelijk aan de 
afzenders hnn nader verlangen omtrent de wijze 
van 1'erzending der goederen te vragen. 

Kennisgecing can aankomst en ajlerJering der 
goedertn. 

58. 1. De bestnnrders van den spoorwegdienst 
geven den geadresseerden , hetzij in persoon of 
aan hnn woning of kantoor, schriftelijk kennis van 
de aankomst der goederen, die niet besteld worden. 

2. Deze kennisgevingen van aankomst worden, 
hetzij tegen berekening van een in de tarieven 
vast te stellen loon aan de 11eadresseerden bezorgd, 
hetzij voor rekening van de geadresseerden franco 
per post verzonden. De kosten van frankeering 
worden als voorschot beschonwd. 

3. De bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
verplicht aan den in den vrachtbrief aangewezen 
geadresseerde, ter plaatse van bestemming, zoowel 
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den vrachtbrief als de goederen af te leveren, na 
hem in staat gesteld ·te hebben de goederen be
hoorlijk na te zien. Aan het verlangen van den 
afzender, om hem de goederen terng te ~even of 
die af te leveren aan een anderen dan in den 
vrachtbrief aangewezen geadresseerde, wordt vol
dann, wanneer het schriftelijk is medegedeeld 
vóór dat de kennisgeving van aankomst BBD den 
geadresseerde is verzonden. Ingeval aan den af
~ender een duplicaat vrachtbrief (zie artikel 49, 
§ 2 sub E) of een bewijs van aanneming der 
goederen is uitgereikt , wordt dat stuk in zoodanig 
geval door hem teruggegeven. 

4. De bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
niet verplicht gevolg te geven aan andere voor• 
schriften dan die, welke aan het station van 
afzending zijn nrstrekt. Js de kenni~geving van 
aankomst door den geadresseerde ontvangen , zoo 
hebben de beambten van den spoorwegdienst zich 
alleen naar de aanwijzingen van den geadresseerde 
te itedmgen. 

5. De geadresseerden, welke hunne goed_eren 
zelf weghalen of zich daartoe van andere dan door 
de bestuurders van den spoorwegdienst aangestelde 
personen bedienen willen , moeten hiervan ann 
het betrokken goederen-bnrenn bijtijds voor de 
aankomst der goederen , en op verlangen vnn de 
beambten van het goedercn-bnreau, onder bij
br~nging van geloofwaardige getuigen voor de 
echtheid de)' handt.eekening, schriftelijk kennis 
geven. 

6. De bevoegdheid der geadresseerden om hunne 
goederen zelf of door derden te laten weghaleu kan 
door de bestnnrders in het belang van het algemeen 
verkeer, met toestemming van den _ Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, beperkt of 
opgeheven worden. 

7. Ten bewijze dnt de vracht en het verder 
verschuldigde betaald is, wordt de geqniteerde 
vrachtbrief aan den geadresseerde of zijnen ge
machtigde uitgereikt, Daarna worden tegen afgifte 
van het bewijs van ontvangst of na teekening 
voor ontvangst in het register voor ontvangen 
goederen, waardoor in beide gevallen niets meer 
dan de ontvangst der goederen wordt geconstat.eerd, 
en op vertoon van den gequiteerden vrach tbrief, 
de goederen af~eleverd in de goederen-lokalen, in 
de goederenloodsen of op het perron , of wel de 
wagens aan de losplaatsen ter lossing beschikbaar 
gesteld, en zulks met inachtneming der volgende 
bepalingen : 

A.. 1. De goederen moeten, onder voorbehoud 

van hetgeen hieronder sub B is bepaald, binnen 
den tijd, welke in het tarief als vrij van liggeld 
wordt vastgesteld en welke niet kort.er mag zijn 
dan 24 uren, gednrende de daarvoor vastgestelde 
uren worden weggehaald,. 

2. Deze t.ermijn kgint in het algemeen te 
loopen op het oogenblik van de ontvangst van 
de kennisgeving vnn aankomst, doch voor goe
deren , welker aankomst den gendrelll!eerde niet 
is bericht kunnen worden, voor goederen .station 
restante" en voor goederen, waarvan de geadres
seerden eens en voor altijd schriftel ijk hebben 
verklaard, dat iij geene kennisgeving van aankomst 
verlangen, op dat d.Jlr aankomst van het goed. 

B. De t.ermijnen, binnen welke de goederen, 
die door de zorgen van den afzender geladen zijn, 
door den geadresseerde gelost en weggevoerd moeten 
zijn, worden door de bijzondere voorwaarden van 
vervoer van iederen spoorwegdienst bepaald en 
op elk ,tation door aanplakking in de goederen
bnreau:i: en van tijd tot tijd door bekendmaking 
in een nieuwspapier ter algemeene kennis gebracht. 

C. 1. Indien sleehts een gedeelte van de in 
denzelfden vrachtbrief aangegeven zending is aan
gekomen en een zoodanig deel op zich zelf waarde 
heeft, kan de aanneming van dat gedeelte en de 
betaling van de daarvoor in verhouding ver
schuldigde vracht door den geadresseerde niet 
geweigerd worden, onverminderd zijn recht op 
levering van het overige of schadevergoeding, indien 
hij dit heeft. 

2. De geadresseerde heeft de bevoegdheid de 
goederen bij de aflevering op het station te doen 
nawegen, 

3. De beambten van den spoorwegdienst moeten 
aan dit verlangen hij stukgoederen voldoen ,_ bij 
wagenladiniten slechts dan, wanneer de op het 
station voorhanden weeginrichtingen daartoe vol
doende zijn. Is zulks niet het geval , dan staat . 
het den geadresseerde vrij deze na weging op de 
naastbijgelegen plaats, waar dergelijke w eegin
richtingen beschikbaar zijn, te doen verrichten, en 
wel in tegenwoordigheid van een en door de · be
stuurders van den spoorwegdienst daartoe aan te 
wijzen gemachtigde. • 

4. Wijst de naweging geen door de onder
nemers te vergoeden manco aan , dan moet de 
geadresseerde de door die na weging ontstane kosten, 
of het in het tarief vastgestelde loon, benevens 
de schadelooBBt.el!ing voor den aangewezen ge
machtigde voldoen. 

5. De ondernemers der spoorwegdiensten moeten 
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daarentegen, wanneer een door hen te vergoeden 
manco wordt bewezen, hetwelk niet reeds te voren 
erkend is, den geadresseerde de aan dezen door 
de naweging veroorzaakte kosten vergoeden. 

6. Goederen, die beeteld worden , worden aan 
den geadresseerde niet afgeleverd, vóór dat deze 
den vrachtprijs en alle bijkomende kosten voldaan 
en voor de ontvangst der goederen in het bestel
boek geteekend heeft. 

7. Goederen , welke krachtens de bepaling van 
art. 50, § l, 7de lid , niet nit wagens, van het 
terrein of uit de magazijnen van den spoorweg 
mogen worden. weggevoerd, voordut voor invoer
rechten of accijnzen zekere formaliteiten zijn 'ler
vuld, worden eerst afgeleverd, nadat het bewijs 
dat aan die formaliteiten is voldaan, aan den be
ambte van den spoorwegdienst is vertoond. 

Liggeld en conventioneele boeten. 

59. § 1. 1. Wie, bniten de in artikel 57 om
schreven gevallen, eenmaal ten vervoer overge
geven goederen, vóór hun vertrek terug neemt 
uit de goederen-loodsen, van de terreinen of uit 
de wagens van den spoorweg, is daarvoor, boven 
en behalve de laad- en losgelden en het verschul
digde weeg- en telloon, voor iederen dag, ge
rekend van het oogenblik der aanbieding ten 
vervoer, lig- of magazijngeld of wagenhuur ver
schuldigd, wordende daarbij elk aangevangen etmaal 
voor een geheel etmaal gerekend. 

2. Wordt door den afzender de teruggave der 
goederen op een tusschenstation van den af te 
leggen weg verlangd , en voldoen de beambten 
van den spoorwegdienst aan dat verlangen, dan 
moet, beha! ve de verschuldigde vracht van den 
door de goederen reeds afgelegden weg en de 
bijkomende kosten, nog een bij tarief vastgesteld 
rouwgeld betaald worden. 

§ 2. 1. Wanneer goederen, in denzelfden vracht
brief vermeld, niet ulle te gelijkertijd worden 
aangebracht, of met onvoldoenden of onjuisten 
vrachtbrief worden aangeboden, en dientengevolge 
moeten blijven liggen tot ontvangst van den aange
vulden of verbeterden vrnchtbrief, dan kunnen 
de bestuurders van den spoorwegdienst, wanneer 
het aanbrengen niet binnen 24 nren ten einde 
gebracht is en blijkbaar vertraging plaats heeft, 
of wanneer binnen dat tijdsverloop de vrachtbrief 
niet is aangevuld en verbeterd, na afloop van die 
24 uren, totdat de in den vrachtbriefomschreven 
zending geheel is aangebracht, of de vrachtbrief 

1901. 

is aangevuld of verbeterd, voor de reeds aange
brachte goederen lig- of magazijngeld heffen. 
' 2. Wanneer het goederen betreft_, ·waurvan het 
laden aan de zorgen van den a~nder is over
gelaten en waarvoor een of meer wagens te zijner 
beschikking zijn gesteld, wordt, indien niet bin
nen den bepaalden tijd (zie art. 55 , !lde en lOde 
lid) de lading is afgeloopen en de goederen ter 
verzending gereed zijn , behoudens het bepaalde 
in art. 81, wagenhunr gevorderd. Ook zijn de 
beambten van den spoorweg bevoegd, wanneer die 
termijn verstreken is, de wagens weder op kosten 
van den afzender te lossen , de geloste goederen 
voor zijn risico en tegen lig- of magazijngeld op 
te slaan en de wagens tot andere doeleinden te 
bezigen. De bestunrders van den spoorwegdienst 
kunnen bij het aan vragen van wagens een borgtocht 
vorderen, gelijk aan het bedrag van wugenhunr 
voor één dag. 

3. De bestuurders zijn daarentegen verplicht 
gelijk bedrag nan den aanvrager te betalen, wan
neer aan eene bepaalde toezegging omtrent het 
beschikbaar stellen der wagens niet voldaan wordt. 

§ 3. 1. Wie in gebreke blijft om goederen bin
nen den daarvoor gestelden termijn in ontvangst 
te nemen en van het station weg te voeren , is, 
behoudens het bepaalde in art. 81, eveneens ver
plicht lig- of magazijngeld of wugenhunr te betalen. 

2. Daarentegen zijn de bestnurders verplicht tot 
vergoeding der kosten, welke bewezen worden ont
staan te zijn doordat de geadresseerde tijdig, doch 
te vergeefs, heeft getracht het . goed af te halen, 
wanneer de goederen, van welker aankomst reeds 
bericht is gegeven, niet uiterlijk binnen een uur, 
nadat de afhaler zich aanmeldde ter lossing of 
afhaling, te zijner beschikking zijn gesteld. 

3. Van dit voorschrift kan door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid voor door 
hem aan te wijzen stations uitzondering worden 
toegelaten. In de kennisgeving van aankomst der 
goederen wordt alsdan vermeld, wanneer de goe
deren kunnen gelost en weggehaald worden. 

§ 4. Wanneer de door de zorgen der afzenden 
geladen wagens niet binnen den in artikel 58, 
zevende lid, sub B, voorgeschreven termijn gelos~ 
en de goederen afgehaald zijn, zijn de bestuurders 
van den spoorwegdienst , zonder daardoor verant
woordelijkheid op zich te laden, gemachtigd de 
wagens op kosten van den afzender of geadresseerde 
te laten lossen en het vastgesteld bedrag voor 
lig- of maguzijngeld of wagenhn ur te vorderen. 

§ 5. Wanneer ten gevolge van een maatregel 
4 
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van hooger hand, bijvoorbeeld tijdelijke aanhonding 
van 1iet goed door de ambtenaren der belastingen 
of gerechtelij_ke inbeslagneming, de spoorwegdienet 
belet w<ltat 1\c~ goed te vervoeren of af te leveren, 
zijn beatu urders bevoegd, indien het goed in den 
wagen blijft, wogenhuur te helfün. 

§ 6. 1. Het bedrag van wagenhuur en lig• of 
magozijngelden wordt in de tarieven van het 
goederen vervoer geregeld. 

2. Wan neer het geregeld verkeer door groote 
ophooping van goederen wordt bedreigd, zijn de 
bestunrders bevoegd de lig- of magazijngelden en 
wugenhuur te verhoogen, de termijnen volgens 
het tweede lid van § 8 van dit artikel te ver
lengen, met inachtneming van het voorschrift 
voorkomende in het derde lid van dezelfde para
graaf, en ook, wanneer deze maatregel niet toe
reikend mocht zijn, de termijnen, gedurende 
welke het goed mag blijven liggen, en den tijd, 
welken van het betalen van liggeld is vrijgesteld, 
te verkorten, alles voor zoolang de ophooping 
duurt, mits zulks geschiedt met inachtneming 

der voorschriften in artikel 56 voor de vaststel
ling van langere termijnen gegeven. 

Wijze van lul#delen in ge1Jalle,, , toaarin de 

regelmatige aflevering is 1Jerhinderd. 

60. 1. Goederen, welke de geadresseerde weigert 
of nalaat in ontvangst te nemen en weg te voeren 
binnen den gestelden termijn, of goederen, wier 
aflevering niet mogelijk is, alsook .station res
tante" geadresseerde goederen, welke langer dan 
den door de bijzondere voorwaarden van vervoer 
bepaalden termijn na aankomst op het station 
van bestemming zijn verbleven , zonder dat de 
geadresseerde zich heeft aangemeld , liggen voor 
rekening en risico van den afzender, wien daar
van , voor zooveel hèt ijl- of vrachtgoederen 
betreft, zoo spoedig mogelijk moet worden kennis 
gegeven. Bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
bevoegd dergelijke goederen in een openbaar maga
zijn te doen opslaan of aan een erpeditenr, voor 
rekening en risico van wien het aangaat, in be
waring te geven en ze aldaar, tegen betaling der 
daarop drukkende vracht, voorschotten en onkosten, 
ter beschikking van den afzender te stellen, wien 
daarvan terstond bericht moet worden gezonden. 

2. De bestnnrders hebben het recht itoederen, 
welke bestemd zijn naar eene plaats, welke niet 
aan den spoorweg gelegen is, naar de plnata van 
bestemming te doen vervoeren door tusschenkomet 
van eenen e:i:peditenr, of op eene andere wijze · 

te hunner kenze, voor rekening en risico van den 
afäender, wanneer dool' den afzender of geadres
seerde geene maatregelen genomen zijn voor de 
onmiddellijke verdere verzending der goederen. 
Hetzelfde p;eldt voor goederen, bestemd naar spoor
wegstations, die niet voor het goederen vervoer 
geopend zijn. 

.'J. Alles on verminderd artikel 94, tweede lid, 
Wetboek van Koophandel. 

JTeranttooordelijkheid in net algemeen. 

61. Indien bestuurders van een spoorwegdienst 
het goed met eenen vrachtbrief aannemen, volgens 
welken het vervoer over verschillende aan elkander 
aansluitende spoorwegen moet geschieden, zijn ale 
vrachtvoerders voor het 11teheele transport, niet 
de gezamenlijke ondernemers van de spoorweg
diensten, welke het goed met den vrachtbrief 
overgenomen hebben, maar alleen de eerste spoor
wegdienst en die verantwoordelijk, welke de goe
deren met den vracht brief het laatste heeft over• 
genomen; ondernemers van tusscbenliggende spoor
wegen kunnen als vrnchtvoel'ders slechts dan aan
sprakelijk gesteld worden, wanneer bewezen wordt 
dat de schade, waarvoor vergoeding gevorderd 
wordt, op hunne lijnen is ontstaan. Het recht 
van verhaal tu~chen de spoorwegdiensten onderling 
wordt hierdoor niet verkort. 

JTerattt11J001'deljjkluntl van de ondememera van 

dm 8fXJONIJegdie,u,t voor ÁIUl ptraoMel. 

62. De ondernemers van eiken spoorwegdienst 
zijn verantwoordelijk voor hun personeel en voor de 
andere personen, van wie zij zich bij het verrichten 
van het door ben aangenomen vervoer bedienen. 

Om11at1g en duur der ve1·antwoordelijkAeid. 

63. 1. Behouden& de bijzondere bepalingen van 
artikel 66 zijn de ondernemers der spoorwegdiensten 
verantwoordelijk voor de schade, welke door verlies 
of beschadiging van de goederen is ontstaan , rnn 
het tijdstip, waarop zij ter verzending zijn aan
genomen of de vrachtovereenkomst volgens arti
kel 48 is gesloten, tot de aflevering der goederen, 
voor zoover zij niet bewijzen, dat het verlies. of 
de beschadiging is ontstaan door overmacht of 
uit den aard van de goederen zelven , als door 
innerlijk bederf, krimpen , gewone lekkage en 
dergelijke, of door uiterlijk niet zichtbare slechte 
j;ppakking of door schuld of nalatigheid Yan den 
q-fzender of expediteur. • De verantwoordelijkheid 



4 JANUARI 1901. 51 

van de spoorwegdiensten voor verlies of be
schadiging van het goed, v6ór de afstempeling 
van den vr~chtbrief, wordt hierdoor, voor zoo 
verre zij wettigen grond heeft, niet gewijzigd. 
De aflevering aan visitatieloodsen, na aankomst 
van het goed op het station van bestemming, 
evenals de overeenkomstig dit reglement bepaalde 
bezorging aan magazijnen of bij eenen expediteur, 
staat gelijk met aflevering aan den geadresseerde. 

2. De goederen worden niet eerder als verloren 
bescbonwd, dan vier weken na het verstrijken 
van den leveringstijd. De vervoerde goederen 
besteld of afgeleverd en aangenomen en het vracht
loon betaald zijnde, is daardoor alle rechts
vordering, ter zake van beBchadiging of vermin
dering, tegen de ondernemers van den spoorweg
dienst vernietigd, indien het gebrek uiterlijk 
zichtbaar was. Voor verlies of beschadiging, 
welke bij de aflevering niet uiterlijk zichtbaar
was, knnnen zij ook na de afleveriBg en betaling 
der vracht verantwoordelijk worden gesteld, mits 
het verlies of de beschadiging worde geconstateerd 
op de wijze als bij het Wetboek van Koophandel 
is voorgeschreven. Voor de verjaring der vorde
ringen wegens verlies, vermindering en beschadiging 
gelden de bepalingen van het gemeene recht. 

3. In geval van verlies of beschndiging van 
goederen moeten de bestuurders van den spoor
wegdienst een nanwkenrig onderzoek instelle1:1 en 
aan den rechthebbende, op verzoek, schriftelijk en 
volledig den uitslag van het gehouden onderzoek 
mededeelen. 

4. Bij het in ontvangst nemen der schade
vergoeding kan de daarop rechthebbende vorderen, 
dat hem, wanneer later het verloren geraakte goed 
mocht teruggevonden worden, daarvan mededeeling 
warde gedaan. In dat geval moet hem van die 
vordering een bewijs worden afgegeven. 

5. Binnen vier weken na ontvangst der boven
bedoelde mededee!ing kan de rechthebbende vor
deren, dat het teruggevonden goed bem kosteloos 
warde afgeleverd op de in den vrachtbrief aan
gegeven plaats van bestemmin11:. Hij is dan ver
plicht de genoten schadevergoeding terng te 
geven, na aftrek van de som, welke hem als 
schadeloosstelling wegens vertraagde levering 
toekomt. 

6. Wanneer aan goed eene vermindering of 
beschadiging blijkt, zijn de beambten van den 
spoorwegdienst verplicht, in tegenwoordigheid 
van getuigen en zoo mogelijk van den recht
hebbende, het gewicht en de verdere bevinding, 

en, zoo noodig, door deskundigen, de aan het 
goed toegebrachte schade te laten constateeren. 

7. Wanneer de rechthebbende met. de btstunr-
. ders van den spoorwegdienst de c?oor deze te 

verleenen schadevergoeding bij minnelijke schikking 
wil regelen, moet hij, voor de in ontvangst- of 
terugname der goederen, het van de bevinding 
opgemaakte proces-verbaal als juist erkennen en 
zijne aanspraak op schadevergoeding indienen. 

8. Is gerechtelijke bezichtiging van goederen 
noodig, dan geschiedt die ~oor deskundigen, op 
verzoek van een der partijen door den president 
der arrondisseroents-rechtbank of, ter plaatse waar 
deze niet gevestigd ie, door den kantonrechter te 
benoemen en te beëedigen. Elk verzoek om schade
vergoeding moet van een document, waaruit de 
waarde van het goed blijkt, en wanneer het 
goed reeds in ontvangst is génomen, ook van 
den vrachtbrief, vergezeld gaan. Die verzoeken 
moeten door de bestuurders van den spoorweg
dienst zoo spoedig mogelijk beantwoord en afge
daan worden. 

Beperking der verantwoordetijkkeid voor goederfln, 
naar andere plaatsen dan spoorwegstatio1is 

bestemd. 

64. 1. Worden goederen ten vervoer aange
nomen met een vrachtbrief, waarin eene plaats, 
niet aan een aansluitenden spoorweg gelegen, als 
bestemming is aangegeven, zoo zijn de ondernemers 
der spoorwegdiensten als vervoerders niet ver
antwoorde)ijk voor het geheele vervoer, doch 
slechts voor het vervoer tot de plaats, waar de 
goederen den spoorweg verlaten. Voor het verdere 
vervoer rusten op de ondernemers slechts de 
verplichtingen van een expediteur. 

2. Ten aanzien van het vervoer naar niet aan 
den spoorweg· gelegen plaatsen, door middel van 
door de bestuurders van den spoorwegdienst 
ingerichte vervoermiddelen, zijn zij ook verant
woordelijk voor het vervoer tot de plaats van 

, bestemming van het goed. 

Beperking der verantwoordûijkkeid bij opgave 
van meer dan léne plaats van bestemming. 

65. Is door den afzender in den vrachtbrief 
voorgeschreven, dat de goederen op eene plaats, 
gelegen aan een spoorweg, moeten worden afge• 
geven of moeten blijven liggen, dan worden, al 
is in den vrachtbrief ook nog een·e andere be

stemmingsplaats aangegeven , de ondernemers be
schouwd . als zich met het vervoer tot aan die 

4* 
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eer,te aan den spoorweg liggende plaata te hebben 
~t, en eindigt hunne verantwoordelijkheid met 
de aftevering. van de goederen te dier plaatse. 

Bi,jzondere bepl!l'leing der vera11hooordelijHrid. 

66. § 1. 1. Ten aanzien van goederen , die 
uit hno aard zijn blootgesteld aan het gevaar, 
om geheel of ten deele verloren te gaan, of te 
worden beschadigd, in het bijwnder door_ breken, 
roesten, inwendig bederf, bnitengewone lekkage, 
zelfontbranding, enz. zijn de ondernemers der 
spoorwegdiensten niet verantwoordelijk voor de 
schade, welke nit dat gevaar is ontstaan. 

2. Zij zijn alzoo niet verantwoordelijk: 
a, voor schade hoegenaamd aan gevaarlijke 

artikelen, als: zwavelzuur, sterkwater en andere 
bijtende, alsook licht ontvlambare stoffen; 

IJ. voor het breken van licht breekbare goederen, 
als: licht breekbare meubelen, glas, gegoten ijzer
waren, ledige en gevulde kruiken , flesschen en 
glazen ballons, losse suikerbrooden, kazen, enz. 

c. voor gewone lekk8!!8 , dat is: het dringen 
van vloei hare stoffen door de voegen, naden of 
andere openingen der vaten , zonder niterlijke 
beschadiging; 

d. voor het bederven van vlOt'istoffen en andere 
waren, welke gemakkelijk gisten of tot verrotting 
overgaan, of door vorst of hitte schade lijden; 

e. voor het roesten van metalen; 
/. voor gewichtsvermindering van versche en 

gezouten visch, oesters, vrnchten en groenten. 
S 2. 1. Ten aanzien van goederen,, die in open 

wagens worden vervoerd, zijn de ondernemers niet 
aansprakelijk voor de schade, ontstaan nit het 
gevaar nan die wijze van vervoer verbonden. De 
tarieven wijzen aan, welke goederen, bij toepassing 
eener verlaagde tariefsklasse, in open wagens 
worden vervoerd, en de afzender wordt geaeht 
met deze wijze van vervoer genoegen te nemen, 
wanneer hij niet door eene aanteekening op den 
vrachtbrief het vervoer zijner goederen in gesloten 
of van dekkl<eden voorziene wagens uitdrukkelijk 
nrlangt. De ondernemers zijn in dit geval ge
rechtigd eeoe verhooging van de in het tarief 
bepaalde vrachtprijzen toe te passen. 

2. Wanneer goederen, die anders in overdekte 
wagens geladen worden, ten gevolge van bijzondere 
overeenkomst in open wagens vervoerd worden, 
kan zichtbare gewichtsvermindering of verlies van 
geheele colli niet gerekend worden te beh~ren tot 
het aan deze wijze van vervoer verbonden gevaar. 

§ S. Ten áan'Sien van goederen, welke, niet-

tegenstaande hno aard vordert dat zij ter be
veiliging tegen verlies · of beschadiging bij het. 
vervoer behoorlijk zijn ingepakt, doch , luidens 
verklaring van den afzender op den vrachtbrief, 
oningepakt of niet voldoende ingepakt zijn ver
zonden, zijn de ondernemers niet verantwoordelijk 
voor de schade, welke ontstaat uit het gevaar, 
verbonden aan het gemis van inpakking of aan 
onvoldoende inpakking. 

§ 4. Ten asnzien van goederen , die, volgens 
de tariefsbepalingen of volgens overeenkomst met 
d~n afzender, door zijne zorgen worden geladen 
en door die van den geadresseerde worden gelost, 
zijn de ondernemers niet verantwoordelijk voor 
de schade ontstaan nit het gevaar, verbonden 
aan het laden en lossen of aan het gebrekkig of 
ondoeltreffend laden. Afzender en geadresseerde 
zijn daarentegen aansprakelijk voor de schade, 
welke· ten gevolge van of tijdens het laden en 
lossen aan het spoorwegmaterieel berokkend wordt. 

§ 5. Ten aanzien van goederen, die onder ge
leide worden verzonden, zijn de ondernemers niet 
verantwoordelijk voor de schade, welke ontstaan 
is uit het ge vaar , hetwelk dat geleide beoogt te 
voorkomen. 

§ 6. In de in § § 1 tot 6 genoemde genllen 
wordt ondersteld, dat schade, welke kon ontstaan 
uit een gevaar waarvoor de ondernemers niet ver
antwoordelijk zijn , werkelijk uit soodanig gevaar 
is ontstaan, tenzij het tegendeel bewezen wordt. 

i 7. De vorenstaande in § § 1 tot 5 bepaalde 
vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien be
wezen wordt dat de echo.de is ontstaan door de 
schold van den spoorwegdienst of van zijn personeel. 

S 8. 1. Onderwicht wordt niet vergoed, zoo 
voor den geheelen afgelegden weg het ontbrekende 
bij droge goederen niet meer dan een percent, bij 
natte goederen , waarmede gelijk gesteld worden 
brood, geraapt of gemalen verfhont, schors, wortelen, 
zoethont, gekorven tabak, vetwaren, zeep, dikke 
of vaste oliën, versche tabak in bladen, schapen• 
wol, vellen, huiden, leder, versche en gedroogde 
vruchten, granen , zo.den, suikerpeeën, knollen, 
darmen, hoornen, klauwen, beènderen (gemalen en 
niet gemalen), gedroogde visch, hop en versche 
leem , niet meer do.n ltDee percent bedraagt van 
het in den vrachtbrief vermelde en door het statfon 
van afzending juist bevonden gewicht. Deze 
percentsgewijze verminderingen zijn van toepo.BBing 
op elke der afzonderlijke vrachtposten, die in den 
vrachtbrief nauwkeurig met haar gewicht zijn 
omschreven en aangewezen. 
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2. Deze percentsgewijze verminderingen worden 
niet in rekening gebracht bij het te vergoeden 
onderwich~, wanneer en voor zooverre wordt be
wezen, dat het verlies, onder de plaats gevonden 
omstandigheden, niet is ontstaan ten gevolge van 
den aard der goederen , of dat die percenten in 
het gegeven ge val niet in evenredigheid staan met 
dien aard of met de voorgekomen omstandigheden, 

B. Het blijft echter aan de bestnnrders der 
spoorwegdiensten voorbehouden, bij goederen, die 
door de zorgen van den afzender geladen of door 
die van den geadresseerde gelost worden, met 
toestemming van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, eene hoogere percentsgewijze 
vrijstelling van verantwoordelijkheid voor gewichts
vermindering dan twee percent vast te stellen, en 
zulks naar gelang van den aard der goederen. 

"fT an de vergoedi,ig door de ondernemera der 
apoonngdienaten te r,er/eene,s, 

6 7, S 1. Indien de ondernemers van spoor
wegdiensten ingevolge de voorgaan.de bepalingen 
schadevergoeding verschuldigd zijn, wordt deze 
naar de volgende grondslagen geregeld : 

A. Voor geheel of gedeeltelijk verlies wordt, 
tot vaststelling van het bedrag der schade, als 
grondslag aangenomen de door den schadever
goeding eischende te bewijzen handelswaarde en, 
bij gebreke van dien, de waarde, welke goederen 
van dezelfde soort en hoedanigheid zonden gehad 
hebben, ten tijde waarop en ter plaatse waar de 
ondernemers van den spoorwegclienst hadden aan
genomen de goederen te leveren, onder aftrek van 
het bedrag der ten gevolge van het verlies niet 
betaalde rechten of accijnzen en onkosten. 

B. Bij de berekening der schadevergoeding wordt 
de waarde niet hooger dan 60 centen voor elk 
kilogram bruto aangenomen, voor zoo ver niet nit
drnkkelijk ter daarvoor bestemde plaatse op de 
adreszijde van den vrachtbrief eene hoogere waàrde 
in letters ia vermeld. 

C. In geval van aangifte eener hoogere waarde 
vormt de aangegeven som het maximnm der te 
verleenen schadevergoeding. In dit geval is de 
afzender , beha! ve de in het tarief vastgesteld') 
vracht, eene premie verschuldigd, welke niet meer 
mag bedragen dan • /, 0 per duizend der aange• 
geven waarde voor elke 160 kilometer of gedeelte-
daarvan , die de goederen in lokaal of in recht
streeksch verkeer te doorloopen hebben, met een 
minimum van ten hoogste 10 centa en afronding 
bovenwaarts van het bedrag op ó cents. 

§ 2. Bij beschadiging van goederen wordt de 
cl.oor de beschadiging teweeggebrachte waardever

}111indering vergoed als volgt : 
a. Tot het volle bedrag, ·indien de in S 1 sub A 

l,edoelde waarde der goederen kleiner is dan of 
.gelijk ia aan het maximum, bedoeld in S 1 snb 
13 en C. 

1. indien de in S 1 anb A genoemde waarde 
der goederen grooter is dan het maximum, bedoeld 
in f 1 sub B of C, zal de vergoeding slechte een 
tooveelste gedeelte der waardevermindering be
dragen, als het maximum , in f 1 sub Bof C be
doeld, bedraagt van de waarde, iD. § 1 snb A bedoeld. 
· S 3. Wanneer de bestuurders van den spoorweg
dienst_ of bonne beambten of bedienden met opzet 
verkeerd hebben gehandeld, kan de beperking der 
aansprakelijkheid tot de normale schadeloosstelling 
of tot de aangegeven waarde van het goed niet 
worden ingeroepen. 

YeraJ1tto00rdelijl:"6id ,oege,u _oueraclirijding oan 
den let>eringatijd. 

1. De ondernemers van spoorwegdiensten zijn . 
verantwoordelijk voor de eehade, ontataan oit 
overschrijding van den leveringstijd (zie artikel 66), 
voor zoover zij niet kunnen aantoonen, dat de 
vertraging door overmacht of bijzondere omstandig
heden buiten hunne schuld en die van hunne 
beambten of bedienden veroorzaakt is. 

2. Door aanneming van de goederen door den 
in den vrachtbrief aangewezen geadresseerde of 
door van zijnentwege aangewezen personen en door 
betaling van de vracht vervallen alle vorderingen 

. ten aanzien van overschrijding van den leveringa-
tijd, zoo zij niet binnen acht dagen na de aflevering 
of na de betaling der vracht zijn ingediend. 

ffT aardeering der aa1Uprakelijklleid ,oege,u or,er• 
,clirijding van den leoering,tijd. 

69. 1. Voor overschrijding van den leveringstijd 
wordt door de ondernemers van den spoorweg
dienst, zonder het bewijs dat door de vertraagde 
aflevering schade ia veroorzaakt, vergoed: 

a. bij vrachtgoederen : wanneer de vertraging 
bedraagt meer dan één tot drie etmalen, een vierde 
der vracht, meer dan drie tot acht etmalen, een 
derde der vracht, en meer dan acht etmalen, de 
helft d.er vracht; 

1. bij ijlgoederen : wanneer de vertraging be
draagt meer dan 12 nren tot 24 nren, een vierde 
der vracht, meer dan één tot drie etmalen, een 



54 4 JANU A RI 1901. 

derde der vracht, en meer dan drie etmalen , 
de helft der vracht; 

c. bij bestelgoedere':1: wanneer de vertraging 
bedraagt meer dan 6 uren tot 12 uren, een 
vierde der vracht, meer dan 12 tot 24 oren, een 
derde der vracht, en meer dan 24 oren, de helft 
der nacht. 

2. Wordt door den belanghebbende eene grootere 
schadevergoeding gevorderd, dan is hij verplicht, 
op verlangen van de bestuurders van den spoor• 
wegdienst, de door de vertraagde aflevering 
werkelijk ontstane schade te bewijzen. 

3. Het bedrag van de door de ondernemers in 
zoodanig geval te verleenen schadevergoeding 
wordt dan naarmate van de bewezen schade be
p1111ld, met inachtneming dat : 

A. ingeval het belang bij tijdige aflevering is 
verklaard, de gedeclareerde som ; 

B. bij gebreke van zoodanige verklaring : 
a. wanneer de vertraging niet meer dan 24 aren 

bedraagt, de halve vracht; 
!J. wanneer de vertraging meer dan 24 oren 

bedraagt, de geheele vracht, 
het maximum der te verleenen achadever• 

goeding ia. 
4. Wanneer de bestuurders van den spoorweg• 

dienst of hunne beambten of bedienden met 
opzet verkeerd hebben gehandeld, kan de beperking 
der aansprakelijkheid tot de vermelde marima 
niet worden ingeroepen. 

5. De aangifte van het belang bij tijdige 
aflevering moet, ten einde geldig te zijn, op de 
daarvoor aangew~zen plaats op den vracht brief 
geschieden , en het bedrag daarvan door den 
afzender in letters vermeld worden. 

6. De beatuurders van den spoorwegdiell!t 
hebben in dit geval het recht, nevens de in het 
tarief bepaalde vracht, eene premie te heffen , 
welke voor iedere f 10 der aangegeven som, 
gedeelten van f 10 voor f 10 gerekend, voor de 
eerste 150 kilometer, welke het goed binnen het 
gebied van iedoren spoorweg of van ieder tarief• 
verbond moet doorloopen, niet meer dan 1 cent, 
voor de volgende 225 kilometer niet meer dan 
een hnlven cent, en voor iedere verdere 375 kilo
meter niet meer dan een halve cent mag be
dragen, met een minimum van ten hoogste 
10 cents en afronding bovenwaarts van het 
bedrag op 6 cents. Gedeelten van 150, 225 en 
876 kilometer worden voor 150, 225 en 875 kilo
meter gerekend. 

HOOFDSTUK V. 

HET A1'RALEN EN BESTELT.EN DER GOEDEEEN EN 

HET LOON DAilVOOR TE GEIHZTICN. 

Beatellen en a/nalm t1an bestelgoederen. 

-10. 1. Bestelgoederen, geld en geldswaarden 
worden door de zorg van de ondernemers van 
den spoorwegdienst aan het opgegeven adres 
besteld in de gemeenten, nabij hoofdstations van 
den spoorweg gelegen, alsmede in andere gemeenten, 
alwaar een besteldienst vanwege de ondernemers 
van den spoorwegdienst ia gevestigd, tenzij het 
tegendeel door den afzender is verlangd. Voor 
de bestelling wordt geen afzonderlijk loon boven 
het in den vrachtprijs begrepene berekend. 

2. In de gemeenten nabij tusschenstations van 
den spoorweg, alwaar geen besteldienst vanwego 
de ondernemers van den spoorwegdienst is ge
vestigd, beheeft de bestelling nret door de zor~ 
van den spoorwegdienst te geschieden, maar 
kunnen de goederen worden afgegeven aan per• 
eonen, door het bestuur van de gemeente met 
die bestelling belast , tegen een loon, door dat 
bestuur te bepalen. 

3. Elke zending, niet meer dan 800 kilogram 
wegende, wordt binnen 6 oren, elke zending 
meer dan 800 kilogram wegende, binnen ] 2 oren 
na aankomst van den trein aan den geadresseerde 
bezorgd. 

4. Tn88chen 10 ure des avonds en 8 ure des 
voormiddags behoeven geene goederen besteld te 
worden. De tijd telt niet mede voor de termijnen 
voor de bestell ing bepaald. 

5. Spoedbestellingen, als zoodanig op het adres 
of op den vrachtbrief aangeduid , worden v66r 
andere goederen bezorgd. Zij worden ook des 
avonds na 10 ure en dee ochtends noeJttijdig, 
overeenkomstig het bepaald ui tgedrnkt verlangen 
van den afzender, besteld, wanneer zulks op den 
vrachtbrief of op het adres der colli ie aangegeven. 
Voor spoedbeatellingen wordt een orlra loon ge• 
heven van 5 cents per 10 kilogram met een 
minimum van 15 cents per zending. 

6. Het af halen van bestelgoederen door de 
zorg der ondernemers van den spoorwegdienst 
kan geschieden onder de voorwaarden voor het 
afhalen v,m ijl- en vrachtgoederen in dit reglement 
vastgesteld. 

7. Het aChalen van geld en geldswaarden kan 
niet van de ondernemers van den spoorwegdienst 
gevorderd worden. 
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.4/nalen en bestellen van ijl- en vrachtgoederen. 

71. 1. D, ondernemers van den spoorwegdienst 
zijn bevoegd de ijl• en vrachtgoederen op verzoek 
van den afzender af te halen en, wanneer het 
verlangen daartoe op den vrachtbrief is te kennen 
gegeven, bij den p;eadresseerde te bestellen. 

2. Stukgoederen - zoowtl ijl- als vracht
goederen - knnnen door de spoorwegonderneming 
ambtshalve worden besteld, tenzij de afzender 
door een of ander voorschrift in de vrachtbrief 
als bijvoorbeeld .station restante", den wensch 
te kennen geeft, dat de goederen door den ge' 
adresseerde of van zijnentwege word.en afgehaald. 

3. Het loon voor het afhalen en bestellen van 
ijl- en vrachtgoederen wordt bij de tarieven bepaald, 
en mag voor elke dier verrichtingen, onder gewone 
omstandigheden, niet hooger zijn_ dan 5 cents per 
50 kilogram, met een minimum per zending van 
ten hoogste 30 cents bij het bestellen en van ten 
hoogste 50 cents bij het afhalen. 

4. Bijzondere overeenkom8ten met afzenders of 
ontvangers, wegens het afhalen of bestellen hnnner 
goederen naar een lager dan het openlijk aange• 
kondigde algemeen geldende tarief, zijn toegelaten 
voor vervoer van groote hoe veelheden of bij abon• 
nement, mits onder gelijke omstandigheden dezelfde 
gunstige voorffaarden aan ieder ander worden 
toegekend. 

5. In buitengewone omstandigheden, als ouder 
andere bemoeilijking der vaart door ijs of storm 
bij vervoer te water, of door sneeuw of ijzel bij 
vervoer te land , zijn de ondernemers van den 
spoorwegdienst bevoep;d de prijzen van het hier• 
bedoelde tarief tot hoogstens het dubbele te ver
hoogen of den dienst van het bestellen en 11fhalen 
van ijl• en vrachtgoed geheel of ten deele te stllken 
gedurende den tijd, dat die buitengewone omstan• 
digheden aanbonden. 

'Zer,nij" voor liet be8telleti r,a" ijl- e" vrachtgoederen. 

72. 1. Het bestellen van de vrachtgoederen 
geschiedt in volgorde van aankomst en inschrijving 
en wel , behoudens bnitengewone omstandigheden 
en groote drukte, binnen 24 nren na aankomst 
aan het station van bestemming. IJigoederel\, 
welke dea voormiddags a11nkomen , worden onder 
hetzelfde voorbehoud nog denzelfden dag , dia, 
welke des namiddags aankomen , den volgenden 
dag v6órmiddags bezorgd. 

2. Indien de bestelling aan de ondernemers van 
den spoorwegdienst niet v66r aankomst der goe-

,4i,ren werd opgedragen, beginnen deze termijnen 
IÓo voor vracht- als ijlgoederen eerst te loopen 

adat de opdracht heeft plaats gehad. 

1.'ermi,jn r,oor Aet afhalen van ijl- en vrachtgoederen. 

73. 1. Behoudens nader overleg tnsschen den af
zender en de ondernemers van den spoorwegdienst, 
en behoudens het bepaalde bij art. 81, worden ijl• 
en vrnchtgoederen, welke den eenen dag voor 
's n11middags S ure zijn opgegeven, uiterlijk in 
den loop van den volgenden· dag afgehaald. 

2. Daarbij wordt aan ijlgoederen de voorrang 
gegeven, indien zulks op het tijdstip van ver
unding -r11n invloed ka_n zijn. 

Omoang van de verplichting tot liet aflialeti en 
· be8tellen van goederen. Áanvang van de ver-

aritwoordetijklieid iian den 81)00rwegdien8t /Ji,j 

liet af/Jaleti van goederen. 

74. 1. Het afhalen en bestellen door de zorg der 
ondernemers van spoorwegJiensten behoeft zich 
niet verder uit te strekken dan tot de kom der 
gemeente, waartoe het station behoort, of tot den 
omtrek van 3 kilometers om het station nis 
middenpunt van en naar zijwRarts gelegen plaatsen. 

2. Woningen of bedrijfplaatsen, welke niet 
langs harde rijwegen met kar en paarol te bereiken 
.zijn, kunnen binnen die grenzen worden uitge
sloten. Voorwerpen van buitengewonen om vang 
of buitengewone zwaarte, gevaarlijke artikelen en 
goederen, door hun aard of de wijze van in pakking 
licht breekbaar of 11an beschadiging onderhevig, 
worden niet besteld of afgehaald. 

3. De af te halen goederen moeten gelijkvloers 
met en in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg of vaart gereed liggen. 

4. Indien bij aankomst van het voor de af. 
haling bestemde voer• of vaartuig de goederen 
niet ter opladinp; gereed liggen, zijn de beambten 
of bedienden van den spoorweg bevoegd het voer• 
of vaartuig te doen terugkeeren, terwijl de persoon, 
op wiens verlangen de voer• of vaartuigen be
schikbaar zijn gesteld, alsdan verplicht is het 
afhaalloon, berekend volgens het opgegeven af te 
halen p;oed, te voldoen. · 

5. Bij het bestellen behoeven de goederen niet 
verder te worden gebracht dan gelijkvloers tot 
de aan den harden rijweg of het vaarwater ge• 
legen woning, pakhnis of kantoor van den ge• 
adresseerde. De afzenders en geadresseerden moeten 
bij het op- en afladen hnlp verlecnen, wanneer 
het collo meer dan 50 kilogram weegt. 



56 4 JA NUARI 1901. 

6. Bij het afhalen van goederen vangt de ver
antwoordelijkheid van de ondernemers van den 
spoorwegdienst aan, nadat de goederen aan het 
,tation aangebracht en door afstempeling van den 
vrachtbrief in ontvangst genomen zijn. De be
oordeeling van den niterlijken staat en de bepaling 
van het gewicht der afgehaalde goederen geschieden 
aan het station. 

7. Blijkt bij die beoordeeling, dat de zending 
niet aan alle voorschriften van dit reglement 
voldoet, dan wordt hiervan aan den afzender 
kennis gegev"n en blijven de goederen voor kosten, 
risico en schade van den afzender liggen, totdat 
aan die voorschriften· ie voldaan of wel worden 
de goederen hem teruggegeven. 

8. De bepalingen van dit artikel zijn van toe
paui.ng voor bestel-, ijl- en vrachtgoederen. 

Termifn tJOOr kef be1tellen tJan goederen in tJerband 
met formaliteiten tJan intJoerrukten e,i 

accijnzen en met Zo11tlag8rU1t. 

75. 1. De tijd, noodig 1oor de vervulling van 
de formaliteiten der invoerrechten eri accijnzen, 
komt niet in aanmerking bij het berekenen van 
den termijn, binnen welken de bestelling van 
bestel-, ijl- en vrachtgoederen moet geschieden. 

2. Evenmin komen krachtens art. !Il Zon- en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen daarbij 
in aanmerking. 

Loon tJoor te tJergee/1 ondernomen bestelling 
van goederen. 

76. Voor het t,;rngbrengen naar het station 
der goederen , die wegens onvoldoend adres of 
bij weigering van in ontvangst nemen niet zijn 
ko1.nen worden afgeleverd , wordt den afzender 
het gewone bestelloon in rekening gebracht. 

H O O F D S T U K VI. 

BEHANDELING DER IN DE RIJTUIGEN 01' OP STATIONS 

ACBTEROBLATEN VOORWERPEN BN DBB. ONAY

GJCHAALDE GEWR!OERDE, OVERBEVONDEN 01" 

ONBESTELBARE GOEDEREN. 

Bl!IDaring der goederen. 

77. 1. Alle niet aan bederf onderhevige en 
on.schadelijke voorwerpen, welke op den weg, in 
of bij de stations, of in de rijtuigen zijn achter
gelaten, en alle niet opgevraagde bagage worden 
door de zorg van de ondernemers van den spoorweg- · 
dienst gedurende zes maanden bewaard. 

2 . . Goederen, welke onafgehaald, geweigerd of 
onbestelbaar zijn, zoomede overbevonden goederen, 
worden, indien zij niet aan bederf onderhevig en 
onschadelijk 1ijn, eveneens door de zorg van de 
ondernemers van den spoorwegdienst gedurende 
zes maanden bewllllrd, of, ter keuze van de onder
nemers van den spoorwegdienst, overeenkomstig 
artikel 60 in een open baar magazijn opgeslagen 
of aan een expeditenr in bewaring gegeven. 

8. Zijn het balen, kisten, koffers, manden, 
zakken, enz. , waarin de goederen gepakt zijn, 
dan worden die geopend en de inhoud geïnven
tariseerd door den betrokken stationschef, in het 
bijzijn van twee getnigen, die van hunne bevinding 
proces-verbaal opmaken. 

Yerio<>p der goederm. Bekandeling 11a11 
militaire goederm, 

78. 1. Indien de voorwerpen en goederen, na 
verloop van zes maanden, niet zijn opgevraagd, 
of daarover door den afzender niet ia beschikt, 
of wanneer deze de goederen heefi geabandonneerd, 
kan tot verkoop worden overgegaan. 

2. De verkoop geeehiedt in het open baar, nadat 
in een of meer dagbladen de dag, het nor en de 
plaats van den verkoop zijn aangekondigd. 

8. Deze aankondiging zal tevens eene zoo nauw
keurig mogelijke beschrijving der voorwerpen en 
goederen bevatten , opdat de eigenaars of belang
hebbenden in staat worden gesteld, die te her
kennen of op te vragen. 

4. De verkoop mag eerst geschieden ééne maand 
na de dagteekening van het dagblad of de dag
bladen, waarin de aankondiging ie geplaatst. 

5. Zijn de voorwerpen en ~ederen aan bederf 
onderhevig of in de bewaring schadelijk, dan 
kunnen zij door de ondernemers van den spoorweg
dienst aanstonds up de best m011:elijke wijze ver
kocht worden. 

6. De opbrengst van den verkoop wordt ten 
behoeve vao den rechthebbende in de consignatie
kas gestort, na aftrek van het vrachtloon en van 
alle zoowel op de goederen drukkende als op den 
verkoop gevallen onkosten. 

7. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
voorwerpen, behoorende tot de kleeding, uitrusting 
en wapeniug van militairen der land- en zeemacht, 
beneden den rang van officier. De goederen, be
hooreode aan militairen van de landmacht, worden 
tegen ontvangbewijs kosteloos afgegeven aan den 
plaatselijken of garnizoens-kommandant in de naast
bij een station van den spoorweg gelegen garnizoens-
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plaats, die der militairen van de zeemacht worden 
aan de directenren en kommandanten der marine 
te Amsterdam of te Willemsoord en die van de 
militairen van het korps mariniers aan den komman• 
dant van het korps te Amsterdam opgezonden. 

8. Indien in de nabijheid een station van den 
spoorweg gelegen is, worden de goederen tegen ont
vangbewijs .kosteloos aan die autoriteiten afgegeven. 

Slotbepalingen. 

Doorgaand tJerkeer met liet buitenland. 

79. · Voor het doorgaand vervoer van reizigers en 
goederen, over de spoorwegen in Nederland en 
in het bnitenland, knnnen door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van dit regle
ment afwijkende bepalingen worden toegelaten. 

Gebruik fJan lokaaltreinen. 

80. Wanneer het gebruik der lokaaltreinen, 
bedoeld in artikel 120 van het Koninklijk besluit 
van 27 October 1875 (Staatsblad n°. 183), gelijk 
dit is aangevuld bij Koninklijk besluit van 26 
Manrt 1887 (Staatsblad n°. 44), ontheffing van 
sommige bepalingen van dit reglement noodig 
maakt, is de Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid bevoegd die te verleeneu. 

Zondagarwt. 

81 . Tenzij voor bijzondere gevallen door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aodera wordt bepaald, behoeven goederen door 
de ondernemers der spoorwegdiensten op Zon-· en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen niet te 
worden aangenomen , afgehaald , afgeleverd of be
steld , en worden die dagen niet medegerekend 
bij de berekening van de termijnen, binnen welke 
goederen door de ondernemers behooren te worden 

• afgehaald, afgeleverd of ~esteld, door de afzenders 
behooren te zijn geladen, of door de geadresseerden 
bebooren te zijn gelost of weggehaald, en evenmin 
bij de berekening van de schadevergoeding, in 
artikel 69 bedoeld, en van wagenhuur, lig- en 
magazijngeld, in artikel 59 bedoeld. 

Yerk01·fe titel. 

82. Dit reglement kan worden aangehaald onder 
den titel van Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 Jannari 
1901 (StaatsfJlad n°. 20). 

Mij bekend, 
De Minister "an Waterstaat, Handel en Nijuerkeid, 

(get.) C. LELT. 

BiolLAGE Ar 

Yoorscliriften betreffende l,et fleruoer der in 
artikel 44, § 1, n,b B Il, bedoelde, "oor 
Rij udienst en door Rij lcaambtenarm te 
,,er:zenden buskruit, munitiën en ernstvuur• 
werken. 

I. 1. Buskruit en MeelpulfJer moet gepakt zijn 
in lnchtdicht gesloten koperen kisten of iu houten 
kisten, voorzien van een lnchtdichî gesloten blikken 
of zinken binnenkist; gewoon buskruit mag ook 
in een linnen zak, mee/pulver in een lederen zak, 
geplaatst zijn in een buskrnitton, waarvan bij 
mee/pultJer de naden zorgvuldig met papier be
plakt moeten zijn. 

2. Voor de verpakking van los prismatisch 
krnit zijn kisten te bezigen uit planken van gaaf 
hont vervaardigd, die, bij kisten van 50 K.G. 
buskruit, ten minste 25 millimeter dik moeten 
zijn. De zijwanden der kisten moeten door zwaluw
staarten onderling zijn verbonden, ec. de bodem 
en het deksel bevestigd zijn met vastgelijmde 
houten pinnen of wel met houtschroeven van geel 
koper van genoegzame lengte. 

3. Ten einde het heen en weer bewegen van 
de buskruitprisma's te verhinderen, moeten zich 
in de kist twee bladen van vilt of van eene der• 
gelijke elastische stof bevinden, en wel één aan 
eene opstaande zijde en een andere onder het 
deksel van de kist. 

II. 1. Kardoezen moeten gepakt zijn in houten 
kisten, voorzien van een luchtdicht gesloten blikken 
of zinken binnenkist, of wel in een bnskrnitton, 
als buskrnit, met dien verstande dat de. linnen 
zak vervalt. 

2. Met buskrnit gevulde kardoe8"ul:zen (meta
len kardoezen) moeten in stevige houten kisten 
zoodanig verpakt zijn, dat zij onderliµg niet 
kunnen verschuiven. 

3. In de tot het vervoer van buskrnit en kar• 
doezen gebezigde, hiervoren genoemde kisten en 
tonnen mogen geene ijzeren nagels of spijkers, 
schroeven, hoepels of andere ijzeren bovestiginp;s• 
middelen gebruikt worden. 

III. Voorwerpen fot ket ontsteken van gescl,ut 
en projectie/lading, bevattende ontplofbare stof, 
moeten gepakt zijn in luchtdicht gesloten trom
mels of bossen, geplaatst in stevige pakkisten. 

IV. Y oorwerpen tot tJerliclzting en tot fJrand
sticl,ting, bevattende geene ontplofbare, doel, 
allem licl,t onttJlamfJare stof, moeten gepakt zijn 
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in bnskrnittonnen of in stevige pakkisten, waarvan 
de naden zorgvuldig met papier overplakt zijn. 

V. Vuurpijlen en seinlichten moeten gepakt 
zijn in houten kisten, met luchtdicht gesloten 
zinken of blikken biunenkist of trommel. 

VI. Sterren fot vuurpi,ilen moeten zich bevin
den in luchtdicht gesloten flesschen, gepakt in 
stevige kisten of manden. 

VII. Yooncerpen fot ket ontsteken van mijnen 
moeten gepakt zijn in stevige houten kisten. 

VIII. Gevuláe apri,,gproJectielen, al.amede gra
naat-, granaatkartet,- en kartet8ladingen (eenkeids
patronen voor gesckuf) , de buis voorzien van een 
veiligheidsbeugel, of zonder !Juü, doek met !Juü
gat1'!._krotf moeten verpakt zijn in de daarvoor 
bestemde ;prejectielkistén en in de munitiekisten 
van munitie-voorwagens of caisson-achterwagens. -

IX. Patronen voor kand1Jaurwapenen en van 
1/agkoedJes voorziene patroonkwlzen moeten ge
pakt zijn in de daarvoor bestemde kisten. 

X. Voor het vervoer der hiervoreu sub 1-VIIJ 
genoemde stoffen en voorwerpen gelden verder de 
volgende voorschriften : 

a. Voor ieder collo meg het bruto-gewicht, 
inclusief dat der verpakking, niet meer bedragen 
dnn 90 kilogram, uitgezonderd voor buskruit, 
verpakt in koperen buskruitkisten, waarvoor een 
maximum-gewicht van 130 kilogram per collo is 
toegelaten, en gevulde springprojectielen voor het 
veldgeschut in de daarvoor bestemde kisten ge
pakt, waarvan geen maximum-gewicht is bepaald. 

b. 1. Elke verzending mag slechts plaats hebben 
na voorafgaande kennisgeving aan- en in overleg 
met de bestuurders van den betrokken spoorweg
dienst. 

2. Het vervoer als ijlgoed is verboden. 
3. Het vervoer mag alleen plaats hebben met 

bijzondere treinen, met goederentreinen , en op 
baanvakken, waarop geene goederentreinen loopen, 
met gemengde treinen. 

4. Hoeveelheden, welke meer dan één wagen 
vereischen , mogen slechts met bijzondere treinen 
worden vervoerd. 

5. Vou het voornemen tot vervoer met bijzondere 
treinen, moet aan dA bestunrdel'I! van den spoor
wegdienst, door welken de afzending moet _plaats 
hebben, ten minste vijf dagen voor de aanbie
ding, onder nadere aanduiding ven de gewenschte 
transportroute kennis worden gegeven. 

c. 1. Het leden mag nimmer nit de goederen• 
loodsen of aan de verhoogde los- en ladingsplaats, 
maar moet op de meest afgelegen zijsporen of de 

bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen geschieden, 
die met gewone vaar• of voertuigen zijn te be· 
reiken, of uit loodsen, die van d·e goederenloodsen 
gescheiden zijn en niet tevens tot andere doel• 
einden &ebrnikt worden. 

2. Zooveel mogelijk geschiedt het laden kort 
v6ór het vertrek van den trein, waarmede het 
vervoer moet plaats vinden. 

3. Het laden geschiedt door de zorgen van de 
afzenders. 

4. Het voor het laden specinal benoodigde klein 
materieel en de waarschnwingsmiddclen (kleeden, 
vlaggen en dergelijke) worden door het Rijk ver- · 
strekt en op de plnate van butemming met de 
zending afgeleverd. 

5. Bij het laden zijn schokken zorgvuldig te 
vermijden. De kisten, tonnen, enz. mogen nim
mer gerold en evenmin afgeworpen worden. 

6. Ook zijn die in den spoorwegwagen zoo• 
danig te plaatsen en te bevestigen, dat schoren, 
schudden, stooten, omkantelen en afvellen voor• 
komen worden. 

7. In het bijzonder mogen de tonnen niet rechtop 
geplnatllt, maar moeten deze gelegd worden, even
wijdig met de langzijden van den wagen en door 
houten stop blokken, welke met haren kleeden 
hedekt zijn, tegen elke rollende beweging ver• 
zekerd worden. 

8. Voor de verlading en het vervoer mogen 
slechts gesloten goederenwagens worden gebezigd, 
voorzien van elastische stoot- en trektoestellen 
en stevige daken , doch zooveel doenlijk zonder 
remtoestellen. 

9. Het vervoer geschiedt verder alleen in wagens, 
waarin zich geene aan zelfontbranding onderhevige 
of licht ontvlambare stoffen bevinden. 

10. De deuren, evenals de vensters der wagens, 
moeten gesloten blij ven en de scheuren en reten 
met eene andere stof don papier door de onder• 
nemers van den spoorwegdienst op kosten van het 
Rijk worden dichtgemaakt. 

11. Kardoezen en gevolde projectielen in de 
munitiekisten, geplaatst op de onderstellen, mogen, 
mits behoorlijk bewaakt, ook in open wagens 
vervoerd worden. 

12. Uiterlijk moeten de wagens kenbaar zijn 
door vierkante zwarte vlaggetjes (waarop een 
witte • B"), die boven aan de v66r- en de achter• 
zijde, of wel aan de beide langszijden moeten 
worden aangebracht. Elke wa!(en mag slechts tot 
twee derden van zijn draagvermogen worden beladen. 

13. Bij het laden en gednrende het vervoer 
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mag noch vnur noch open licht gebezigd en mag 
er evenmin gerookt worden. 

14. Wanneer op het stationsterrein eene looomo• 
tief voorbij de ladingsplaats of reeds belo.den 
wagens rijdt , dan moet.en de vuurdeuren en de 
aschklep gesloten blijven en mag de blaaep~p 
niet vernanwd worden. 

15. Gednrende het voorbijrijden der locomotief 
moeten de deuren van de wagens gesloten blijven 
en moet het buiten de wagens zich bevindende 
gedeelte der zending met een dekkleed zorgvuldig 
beschut, en ook het laden zoolang gestaakt worden. 

16. De voorschriften van het 14de en 15de lid 
zijn, voor zoo ver toepasselijk, eveneens bij het 
elkaar voorbijrijden van twee treinen onderweg 
in a~ht te nemen. 

d. 1. De beladen wagena mogen, zoowel op 
het station van afzending als ook op de tnsschen• 
station• en op het station van bestemming, slechts 
dan door de locomotief voort.bewogen worden , 
wanneer zich tusschen de wa~ns en de locomotief 
ten minste vier niet met licht ontvlambare voor• 
werpen belo.den wagen~ bevinden. 

2. Als licht ontvlambare voorwerpen, in den 
zin vau het vorige lid en van het eerste lid der 
bepaling sub e, worden niet 11Bngemerkt steen• 
kolen, bruinkolen, cokes en hout. 

3. De wagens mogen nimmer afgestooten worden 
en moeten ook bij het ruwkoppelen met de meeste 
voorzichtigheid worden voortbewogen. 

e. 1. Ue beladen wagens moeten in de treinen 
zoo ver mogelijk van de locomotief verwijderd, 
doch in dier voege geplaatst worden, dat zij 
nog door drie wagens gevolgd worden, die niet 
beladen zijn. met lichtvuurvattende goederen. 

2. Vier dergelijke wagens moeten de belo.den 
wagen voorafgaan. Deze laatate zijn aan elkander 
evenals aan de voorafgaande en volgende wagen1 
stevig te· kop pelen en aan elk station , waar het 
oponthoud dit toelaat, moet de koppeling zorg_ 
vuldig onderzocht worden. 

3. V ó6r zoo wel als achter die wagens, waarin 
los buskruit in hoeveelheden van niet meer dan 
100 kilogram of andere ontplofbare stoffen in 
geene grootere hoeveelheden dan 160 kilogram 
geladen zijn, wordt de plaatsing van afzonderlijke 
sohntwagens niet vereischt. 

4. Noch aan den beladen wagen, noch, indien 
het vervoer met de gewone treinen plaats vindt 
(zie hierboven sub il), a"n den eerst voorafgaanden 
en aan den eerstvolgenden·w"gen, mogen de remmen 
bediend worden. 

6. Daarentegen. moet de laat6te wagen van den 
trein voorzien zijn van eene reminrichting en deze 
ook bediend worden. 

/. Bij aanbieding van meer dan één wagen ia 
van Rijkswege een ·geleide mede te geven, dat 
belast is met de bijzondere bewaking der zending. 
De geleiders mogen gednrende het vervoer noch 
in, noch op de beladen gesloten wagens plaats 
nemen. 

Il· 1. Alle stations, die bij het vervoer worden 
aangedaan , benevens het personeel der treinen , 
waarmede onderweg gekrnisd zal worden of die 
onderweg zullen worden voorbijgereden, moeten 
vanwege het spoorwegbestuur tijdig worden ver
wittigd van het vertrek, respectievelijk de oan
komst der zendingen, opdat alle oono 21>«>nthond 
vermeden, uit den aard van het spoorweg.ervoer 
ontstaande gevaar verminderd en buitendien ook 
elke andere oorzaak van gevaar voorkomen worde. 

2. Bij een langdurig oponthoud moeten de be
laden wagens op de meest verwijderde zijsporen 
worden gebracht. 

3. Duurt het oponthoud vermoedelijk langer 
dan één uur, dan is de burgemeester der gemeentè 
te verwittigen, ten einde dezen in staat te stellen 
de voor de openbare veiligheid noodig blijkende 
voorzorgsmaatregelen te treffen. 

4. Moet eene zending op eenen anderen spoorweg 
overgaan, dan is het betrokken bestonr, zoo spoedig 
mogelijk , van den aanvoer der zending te ver
wittigen. 

il. Wordt gedurende het vervoer aan den wagen 
of aan de lading eenige onregelmatigheid waar
genomen, dan moet de wagen, onder inachtne• 
ming van alle voorzorgsmaatregelen, uit den trein 
verwijderd en zoo noodig overgeladen worden. 
Behalve het hier voorziene geval, ie het lossen of 
overladen gedurende het vervoer geh~el verbodeu.. 

•· 1. De zendingen moeten den geadresseerde 
door het station van bestemming, dat zijnerzijds 
door een der vóórgelegen stations , onder opgave van 
den trein, moet worden verwittigd, reeds voor 
aankomst Mngekondigd worden, en buitendien 
zal ook, onmiddellijk na aankomst, hiervan ken
nis gegeven moeten worden. 
· 2. De in ontvangstneming moet binnen drie 
nren eo het · lossen binnen de daarop volgende 
negen uren, on de kennisgeving van aankomst 
der zending geschieden. 

3. Zendingen onder geleide (vergelijk het be
paalde hierboven sub f), welke binnen den voor• 
gesehreveo termijn van drie uren niet in ont-
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vangst genomen worden , moeten, zonder verder 
verwijl, door het geleide worden overgenomen. 
Is de zending 12 nreo na aankomst niet wegge
voerd, dan moet zij aan het plaatselijk bestnnr 
1(lr verdere beschikking worden overgegeven en 
door dit onverwijld vnn het stationsterrein wor
den weggevoerd.-

1:. 1. Tot aan de in ootvaogstoeming moet de 
zending onder speeiaal toezicht gesteld worden. 

2. Het loBSen, evenals het eventueel noodige 
opslaan, mag niet in de goederenloodsen of op 
de verhoogde Jos- en ladingplaatsen -~schiedeo, 
maar alleen op de meest verwijderde zijsporen of 
de bijzonder hiervoor aangewezen plaataen, die 
met gewone vaar- of voertuigen zijn te bereiken-, 
of in loodsen, die van de goederenloodsen ge
scheiden zijn en niet tevena tot andere doeleinden 
gebroikt worden, een en ander onder inachtneming 
der hierboven sub c gegeven voorschriften, voor 
zooveel deze toepasselijk zijn. · 

l. Bij alle voren bedoelde zendingen zal het 
buitenste pakmiddel moeten voorzien zijn van een 
duidelijk opschrift, al naar gelang van den inhoud, 
ale .bnakrnil", .meelpolver", .munitiën", of 
.ernstvnnrwerken". 

BIJLAGE B. 

V ooncnriften /)et,-e ffende net oervoer der in 
artikel 44,, t 2, IJetloelde, ooorwaardelijl: 
tm fleriJoer toegelaten g011deren. 

Tot het vervoer worden toegelaten de na te 
noemen goederen voor zoover voldaan ia aan de 
navolgende bepalingen : 

1. 1. Knalseinen voor apoor10ege11 moeten vast 
in papiersnippers, zaagsel of gips gepakt, of op 
eenige andere wijze zoo vast en afzonderlijk nevens 
elkander gelegd zijn, dat de blikken hnlzen noeh 
elkander, noch andere voorwerpen kunnen raken. 
De kisten, waarin zij gepakt zijn, moeten bestaan 
uit sterke, ten minste 26 m.M. dikke, goed aao
eeogeploegde planken, door houtschroeven ver
bonden; deze kisten moeten geplaatst aijn in eene 

tweede kist, even stevig als de eerste; daarbij 
mag de buitenste kist geen grootere roimte innemen 
dan 0.06 M•. 

2. De aanneming ten vervoer geschiedt slechts· 
dan, wanneer op de_n vrachtbrief eene ambtelijke 
verklaring is gesteld, waaruit blijkt dat aan de 
voorschriften van dit nummer is voldaan. 

II. Slag noetljea TJO()r TJU11NDapmen, ooor projec
tielen en voor patroonnuken (zoowel voor hand
vuurwapenen als voor geschut), nndspiegels, niet-

ontplofbare onutel:ingsmiddelen, en patroonnulzen 
(zoowel voor handvuurwapenen als voor geschut), 
ooorzie,, oan net ont8tekingnniddel, moeten zorg
vuldig in stevige kisten of vaten gepakt zijn. 
Elk collo moet van buiten duidelijk gemerkt zijn 

met het woord • slaghoedjes" of • zund~piegels", 
enz. al naar gelang van den inhoud. 

111. 1. L11eifer8 en andere 8trijl:ontstel:ings
middelen (als 8trijhoasju of l:aanje•, 8trijl:fZ1l)(lm, 
nu.) moeten zorgvuldig gepakt zijn in verpakking 
van stevig ijzerblik of in zeer stevige houten 
kisten , beide van niet meer dan 1,2 M • . inhoud 
en zóó vast gepakt, dat de ruimte der verpakking 
geheel gevuld is. Op de · bonten kisten moet de 
inhoud van buiten duidelijk zijn aangeduid. 

2. Bij htcifer8, toelker l:oppen een --,,el van 
gele p"°8pAorU8 tm cnloorzure pota8cn bl!fJattn, 
mag het gehalte der ontvlambare maBSa, in 
chemisch drogen toestand, nan phosphorns niet 
meer dan 10 pct. en aan chloorzure potasch niet 
meer dan 40 pct. bedragen. Bij elke zending van 
zoodanige lucifers moet eene verklaring van den 
fabrikant gevoegd zijn, dat deze grenzen niet zijn 
overschreden. 

IV. Voor zekerAeidJlonten, d. w. z. looten, die 
uit eene dunne dichte slang bestaan, welke slechts 
eeoe betrekkelijk geringe hoeveelheid buskruit 
bevat, gelden de voorschriften sub III, eerste 
lid , vermeld. 

V. Bucner,cne eztineteur, in blikken hulzen 
worden slechts ten vervoer toegelaten in kistjes, 
inhoudende ten hoogste 10 K.G. aan ~wicht, en 
die van binnen met pspier beplakt en bovendien 
in eveneens van binnen beplakte grootere kisten 
besloten zijn. 

VI. 1. G1!1D0114 (witte of gele) pno,pAo,w wordt 
slechts vervoerd in met water aangevulde, dicht 
gesoldeerde blikken bossen, die ten hoogste 30 K.G. 
kunnen bevat ten. Deze bossen woraen vast 
gepakt in stevige kisten, die voorzien moeten zijn 
van twee stevige hand vatten , o iet meer dan 
100 K.G. mogen weg.,n en nitwendig behooren 

gemerkt te zijn met de woorden : .gewone , gele 
(witte) phoephorns" en •boven". 

2. À.1110,pne (roode) p1'o8J>ltorus moet gepakt 
zijn in goed gesoldeerde blikken bussen, welke 
geplaatst zijn in stevige kisten met zaagsel opge
vuld. Deze kisten mogen niet meer dan 90 K.G. 
wegen en moeten van buiten gemerkt zijn met 
de woorden: .roode phosphoros". 

VII. 1. OngemTJerd, 0119ekrutalli16f'rd zioa"et
natrium wordt slechts ten vervoer aangenomen , 
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wanneer het gepakt is in volkomen dicht blikken 
vaatwerk; gezuitJerd gefcriatalliseerdzwaoelnatrium, 

wanneer het in waterdicht vaatwerk gepakt is. 
2. IJzer- of mangaanhoudende atojfen., die tot 

gaszuivering nebben gediend, worden, voor zoover 

zij niet in dicht blikken vaatwerk gepakt ten 

vervoer worden aangbboden , slechts in ijzeren 
wagens ten vervoer aangenomen. Voor het geval 
die wagens niet van goed sluitende ijzeren deksels 
voorzien zijn, moet de lading geheel gedekt zijn 
met dekkleeden, welke zoodanig zijn geprepareerd, 
dat zij bij recht&teeksche aanraking met vlammen niet 
ontbranden. De afzender en de geadresseerde moeten 

zelven voor het laden en lossen zorgen. Bovendien 
moet de afzender, op verlangen van de spoorweg
onderneming, zelf de dekkleeden verstrekken. 

3. Onder gelijke voorwaarden als ongezuiverd, 
ongekristalliseerd zwavelnatrium worden natron
cofcea (een bij de bereiding van koolteeroliën ver. 
kregen nevenproduct) ten vervoer aangenomen. 

VIII. Celloïdine, een door on volkomen ver
damping van den in collodinm aanwezigen alcohol 
verkregen preparaat, dat het aanzien beeft van 
zeep en in hoofdzaak .nit collodium wol bestaat, 
wordt slechts ten vervoer a.angenomen, wanneer de 
afzonderlijke stukken of platen zoodanig ingepakt 
zijn, .dat het verdrogen volkomen verhinderd wordt. 

IX. 1. Zwavelaether wordt slechte vervoerd, 
hetzij: 

A. In dichte emballage uit sterk, behoorlijk 
geklonken of geweld ijzerblik van een inhoud van 
ten hoogste 500 K.G. , of 

B. iu volkomen dicht gesloten metalen of glazen 
vaatwerk, van ten hoogste 60 K.G. bruto-gewicht, 

bij welks inpakking het volgende moet in acht 
genomen zijn; 

a. worden meer dan ééne flesch of bus in één 
collo vereenigd, dan moeten zij in stevige houten 

kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel 
of andere dergelijke los samenhangende Ptoffen 
vastgepakt zijn ; 

b. elke afzonderlijk ingepakte flesch of bns 
moet in eene stevige mand of kuip gepakt zijn, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkiogsmate
riaal gevnld is. Het deksel moet, wanneer het 
uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal be
staat, met leem of kalkwater of een gelijksoortige 
stof, onder bijvoeging van waterglas, gedrenkt zijn. 

2. IJzeren of ander metalen vaatwerk mag op 
elke 1.55 liter inhoud slechts l K.G. vloeistof 
bevatten. Zoo mag bijv. eeue metalen flesch, die 

15.50 liter kan inhouden, niet meer dan 10 K.G. 
zwavelnether bevatten. 

3. Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zie n°. XXXV. 

4. Vloeistoffen, die Zl!)atJelaetlier in groote 

lioeveellieid bevatten, (Hoffman's droppels en collo

dium) mogen slecbts verzonden worden in volkomen 

dicht gesloten metalen of glazen vaatwerk, bij welks 
inpakking het volgende moet in acht genomen zijn : 

A. worden meer dan ééne flesch of bus met 
met deze preparaten in één collo vereenigd, dan 
moeten zij in stevige houten kisten met stroo, 
hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of andere der
gelijke los samenhangende stoffen vastgepakt zijn; 

B. elke afzonderlijk ingepakte flesch of bus 
moet in eene stevige mand of kuip gepakt zijn, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend in pakkings
materiaal gev nld is. Het deksel moet, wanneer 
het nit stroo, riet, biezen of ~elijk materiaal 
bestaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk
soortiKll stof, onder bijvoeging van waterglas, ge
drenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo 
niet meer bedragen dan 60 K.G. 

5. Omtrent de- samenpakking met andere goede
ren, zie n°. XXXV. 

X. 1. Zwavelfcoolstof (zwavelalcohol) wordt nit
slnitend op open wagens zonder dekkleeden ver-
voerd en slechts : .. 

A. in dichte emballage uit stMk, behoorlijk 
geklonken ijzer blik van een inhoud van ten hoogste 
500 K.G., of 

B. in blikken emballage van ten hoo)te 75 K.G_ 
bruto, welke van boven en van onderen met 
ijzeren banden versterkt is. Die voorwerpen moeten 
of door gevlochten manden or door knipen om
geven, of in kisten _ met stroo, hooi, zellll!len, 
zaagsel, bergmeel of andere los samenhangende 

stoffen gepakt zijn, of 
C. in glazen flesschen, die in stevige honteo 

kisten geplaatst en elk op zich zei ve met stroo, 
hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of dergelijke los 
s.ameubangeode stoffen vast omringd zijn. 

2. Blikken emballage mag op elke 0.815 liter
inhoud slechts 1 K.G. vloeistof bevatten. 

3. Zwavelkoolstof mag, tot eene hoeveelheid. 
van ten hoogste 2 K.G., met andere, onvoor
waardelijk tot het vervoer per spoorweg toegelatn. 
goederen tot één collo vereenigd worden, indien 
de zwavelkoolstof zich in dicht gealotim blikken 
flesschen bevindt, die met de anilere voorwerpen 
in eene stevige kist door middel van. stroo, hooi, 
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zemelen, zaagsel of andere dergelijke los samen
hangende stoffen vastgepakt zijn. Zulk een collo 
mag slechts op open wagens zonder dekkleeden 
vervoerd worden en in den vrachtbrief moet uit
drnkkelijk vermeld zijn, dat het collo zwavelkool

-stof bevat. 
. XL 1. Houtgeest, gezuiverd of ongezniverd, en 

aceton worden, voor zoover zij niet in bijzonder 
daarvoor gebouwde wagens (ketelwagens) of in 
vaten ten ver voer worden aangeboden, slechts in 
metalen of glazen vaatwerk ten vervoer toegelaten. 
Dat metalen of glazen vaatwerk moet ingepakt 
zijn op de wijze, als onder IX bepaald is. 

2. Omtrent de samenpakking met andere goe
-deren, zie n°. XXXV. 

XII. Bries (kalk uit de zuiveringskisten der 
cgasfabrieken) wordt slechts op open wagens vervoerd 

XIII. Chloorz,11,re kali en andere chloorzure 
zouten moeten zorgvuldig gepakt zijn in dichte, 
inwendig met ~ier beplakte vaten of kisten. 

XIV. 1. Pikrinezuur wordt slechts dan ver
voerd, wanneer een bij de spoorwegonderneming 
bekend scheiknndige op den vrachtbrief eene ver
kl&ring heeft gesteld, houdende dat het ,urngeboden 

pilo-inezuur niet gevaarlijk is. 
2. Lood~ voor het inpakken van pikrinezuur 

niet gebezigd worden, noch met pikrinezuur gelijk
tijd!_s in één wagen vervoerd worden. Wagens, 
-die van binnen met lood zijn bekleed of daar
mede ged zijn, mogen voor dit vervoer niet 
gebezigd worden. 

XV. r vloeibare minerale zuren van allerlei 
aard (iuJliet bijzonder zwavelzuur, vitrioololie, 
zoutzuur, salpeterznur, koningswater), zoowel als 
voor ckloorzwavet gelden de volgende voorschriften: 

A. 1. Wanneer deze stoffen in ballons, :flesschen of 
kruil<:en verzonden worden, moeten die voorwerpen 
dicht gesloten en goed gepakt zijn in daarvoor bij
zonder ingerichte, van sterke en gemakkelijke hand
vatsels voorziene kuipen of gevlochten manden. 

2. Wanneer zij in metalen, houten of caout
-chouc pakmiddeleu verzonden worden , moeten 
deze volkomen dicht en van goede sluitingen 
:woorzfen zijn ; 

.B. behoudens de bepalingen van n°. XXXV 
mogen deze stoffen niet_ met andere goederen in 
-deuzelfden wagen worden vervoerd; 

C. de voorschriften sub A en •ub B gelden 
ook voor de pakmiddelen , waarin de genoemde 
stoffen vervoerd zijn. Zoodanige pakmiddelen be
hooren steeds te worden opgegeven, als gediend 
te hebben voor het vervoer van die stoffen. 

XVI. 1. Voor bijtende loog (bijtende natronloog, 
sodaloog, bijtende kali loog, potaschloog), voor 
bezinksel uit de olieraffinaderijen en voor bromium 
gelden de bepalingen van n°. XV, sub A en C 
(met uitzondering van de in C aangehaalde be
paling van B). 

2. Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zie n°. XXXV. 

XVII. Voor het vervoer van rood, rookend 
salpeterzuur gelden de bepalingen van n°. XV, 
met dien verstande dat de ballons en :flesschen 
in hunne verpakking omgeven moeten zijn door 
gedroogd bergmèel , of andere daarvoor geschikte 
droge poederachtige stof tot eene hoeveelheid, 
welke ten minste gelijk staat aan den inho,,d der 
ballons of :flesschen. 

XVIII. 1. TfTaterDrij zwavelzuur (anhydride of 
vaste vitrioololie) mag slechts vervoerd worden: 

A. in goed gesoldeerde, sterke bussen van ver
tind ijzerblik, of 

B. in sterke ijzeren of koperen :flesschen, 
waarvan de halzen I uchtdicht met stopverf ge
sloten en bovendien van een omhulsel van klei 
voorzien zijn. 

2. De bnssen en :flesschen moeten omgeven 
zijn door eene fijn verdeelde anorganische stof 
als slakkenwol, bergmeel, asch of iets dergelijks, 
en voorts in stevige houten kisten vastgepakt zijn. 

3. Overigen• gelden de bepalingen van n°. XV, 
sub B en C. 

XIX. 1. Voor vernissen en vemis!wudende verf, 
zoomede oluc!&tige en vette oliën en voor alle 
soorten van aetAers, met uitzondering van zwavel· 
aether (zie n°. IX) en van petroleumaether (zie 
n°. XXII), voor absoluten alcohol, wijngeest 
(spiritus), oooi·loop en andere dergelijke niet in 
n•. XI genoemde geestrijke vochten of mengsels 
gelden, wanneer zij in ballons, :flesschen of kruiken 
aangeboden worden, de bepalingen van n°. XV, 
sub A, eerste lid. 

2. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n°. XXXV. 

XX. Petroleum, ongezuiverd en gezuiverd, voor 
zoo verre zij bij 17 .50 Celsius een specifiek gewicht 
van ten minste 0,780 heeft of bij een barometer
stand van 760 millimeters (herleid tot den 11=e
middelden zeespiegel) in het toestel van ABEL, bij 
een temperatuur van minder dan 210 Celsius geene 
ontvlambare /!:assen ontwikkelt (test-petroleum); 

de oliën uit bruinkolenteer bereid, voor zoover 
zij ten minste het bovengenoemd kpecifiek gewicht 
hebben (zoogenaamde solarolie, photogeen enz.); 
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ateenfcolenteeroliën (benzol, totuol, xylol, cumJI, 
enz.) zoomede valsche, bittere amandelolie (essence 
de 1.0irbanc of uitro-benzol), zijn aan de volgen~e 
bepalingen onderworpen: 

A. Deze stoffen mogen, voor zoovei're daart~e 
geene bijzonder gebouwde wagens (ketelwagens) 
gebruikt worden, slechts vervoerd worden: 

a. in bijzondere goede duurzame vaten, of 
h. in dicht en voldoend sterk metalen vaa.t

werk, of 
c. in vaatwerk van gins of steen; in dit 

geval echter' met inachtneming van de volgende 
voorschriften: 

aa. worden mee~ dan één ballon, flesch of 
kruik in één collo vereenigd, dan moeten zij in 
stevige bonten kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere dergelijke los sarne!).
hangende stoffen vastgepakt zijn ; 

hb. elke afzonderlijk ingepakte ballon, fles<;h 
of kruik moet in eene stevige mand of koif 
gepakt zijo, die van band vatsels en van een 
goed bevestigd deksel voorzien en met voldoend 
inpakkingsmateriaal gi:vnld is; het deksel moeti, 
wanneer het uit stroo, riet, biezen of dergelijk 
materiaal bestaat, met leem- of kalkwater of. eene 
gelijksoortige stof, onder bijvoeging van waterglas, 
gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per col~o 
niet meer bedragen dan 60 K.G., wanneer vap 
glazen vaatwerk wordt gebruik gem11akt, en dan 
76 K.G., indien vaatwerk van steen gebezigd wordL 

B . De gedurende het transport bescbadig~e 
colli worden on verwij Id gelost en met den n~Ë 
voorbanden inhoud voor rekening van den afzender 
zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het vervoer geschiedt slechts op opef. 
wagens. Eene inklaring op vracht-, volg- ~f 
doorvoerlijst of wel op transitopaspoort, welke 
het vervoer onder dekkleeden en het plombeerer 
van deze noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

D. De bepalingen sub C gelden ook voor de 
vaten en andere pakmiddelen, waarin deze stoffen 
vervoerd zijn. Deze pakmiddelen moeten steedr 
als zoodanig aangegeven worden. 

E. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n°. XXXV. 1 

F. 1. Bij vervoer van in de eerste en tweedf. 
zinsneden van dit nummer genoemde stoffen moet 
door den afzender op den vrachtbrief eene vetr 
klaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat de te 
vervoeren stoff,m voldoen aan de in de eerstii 
en tweede zinsneden van dit nummer gesteldf 
eischen. 

2. Ontbreekt dergelijke verklaring, dan gelden 
de voorwaarden van vervoer van n°. XXII 
(betreffende petroleum-netber enz.). 

XXI. Petroleum, ongezuiverd en gezuiverd, 
petrÓleum-naphta co distillatie-producten uit petro• 
leum en petro leum-naphta, voor zoo verre deze 
stoffen bij 17,50 Celsius een specifiek gewicht 
van minder dan 0,780 en meer dan 0,680 heb
ben (benzine, ligroîne en poetsolie) gelden de 
volgende bepalingen: 

A. Deze stoffen mogen, voor zoover daartoe 
geene bij~onder gebouwde wagens (ketelwagens) 
gebruikt worden, slechts vervoerd worden: 

a. in bijzonder goede, duurzame vaten, of 
b. in dicht en voldoend sterk metalen vaat-

werk, of 
c. in vaatwerk van glas of steen; in dit geval 

echter met inachtneming van de volgende voor
schriften. 

aa. worden meer dan één hall ,-flesch of kruik 
in een collo vereenigd, dan moeten zij in stevige 
houten kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, 
bergmeel of andere dergelijke los samenhangende 
stoffen vastgepakt zijn; 

hb. elke afzonderlijke ingepakte ballon, fleseh 
of kruik, moet in eene stevige mana.i,f knip ge
pakt zijn, die van hand vatse Is en van een goed 
bevestigd deksel voorzien en met voldoend in
pakkingsmuteriaal gevuld is. Het il.l;ksel moet, 
wanneer het uit stroo, riet, bieze f dergelijk 
materiaal bestaat, met leem of kalkwater of eene 
gelijksoortige stof, onder bijvoeging van II erglns, 
gedrenkt zijn. Het bruto•gewicht mag r.,. có1Jo 
niet meer dan 40 K.G. bedragen. 

B: De gedurende het transport beschadigde colli 
worden onverwijld gelost en met den nog voor
handen inhoud, voor rekening van den afzen•, 
zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het vervoer geschiedt slechts op open wa· 
gens. Eene inklaring op vracht-, volg- of door
voerlijst of wel op transitopaspoort, welke het 
vervoer onder dekkleeden en het plom beeren van 
deze noodig maakt, wordt niet toegelaten . 

·D. De bepalingen sub C gelden ook voor de 
vaten en andere pnkmiddelen, waarin deze stoff'eo 
vervoerd zijn. Deze pakm iddelen moeten st.eeds als 

-zoodanig aangegeven worden. 
E. Omtrent de samenpakking met andere goe• 

deren, zie n°. XXXV. 
F. Bij het laden en lossen mogen manden of 

kuipen met glazen flesschen niet op wagens ver
voerd, nog op den schouder of op den rug, maar 
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slechts aan de handvatten, . die a.on de pakmid
delen aanwezig zijn, gedragen worden. 

G. De manden en de kuipen moe!en op eene 
veilige wijze in de spoorwegwagens worden ge
plaatst en aan de wanden bevestigd. Zij mogen 
niet op of boven elkander, mll.Br slechts in ééne 
laag naast elkander worden geladen. 

H. Elk afzonderlijk collo moet van een duidelijk 
op rood en grond gedrnkt opschrift: • Gevaar voor 
brand" voorzien zijn. De manden en knipen met 
flesschen of kruiken moeten bovendien uitwendig 
voorzien zijn van het opschrift: • ~oet met de 
hand gedrngen worden." Tegen den wagen moet 
eene roode etiq nette, waarop vermeld staat: 
• Voorzichtig rangeeren", geplakt worden. 

K. 1. Op den vrachtbrief moet door den af
zender eene verklaring zijn gesteld, waaruit 
blijkt, dat de te vervoeren stof voldoet aan de in 
dé eerste zinsnede van dit nummer gestelde eischen. 

2. Ontbreellt dergelijke Yerklaring dan gelden 
de voorwaarden van vervoer van n°. XXII (be
treffende petroleum-aether enz.) 

XXII. Voor petroteum-aether (gasoline, neoline, 
carborine enz.) en de andere uit petroleum-nap'1.ta 
•f bruinkolenteer bereide lic!,t ontvlambare stoffen, 
voor NO"(flre die bij 17,5° Celcins een specifiek 
gewic1it van 0,680 of minder hebben, gelden de 
volgende bepalingen : 

A. Deze stoffen mogen slechts vervoerd worden: 
a. in ticht en voldoen,! sterk metalen vaat

werk, or 
l;. vaatwerk van glas of steen, doch alsdan 

slech et inachtneming no de volgende voor-
schriften: 

aa. worden meer dan één ballon, flèsch of 
kruik in één collo vereenigd, dan moeten zij in 
.llllvige houten kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsei, bergmeel of andere dergelijke Jos samen
hangende stoffen vastgepakt zijn ; 

M. elke afzonderlijk ingepakte ballon, flesch of 
kruik moet in eene stevige mand of knip gepakt 
zijn, die van hand vatsele en van een goed beves
tigd deksel voorzien, en met voldoend inpakkings
materiaal gevold is. Het deksel moet, wanneer 
het uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal 
bestaat, met leem of kalkwater of eene gelijk
soortige stof, onder bij voeging van waterglas, ge
drenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo niet 
meer bedragen dan 40 K.G.; 

c. in luchtdicht gesloten ketel wagens. 
B. De gedurende het transport beschadigde, 

colli worden onverwij ld gelost en met den nog 

'Voorhanden inbond, voor rekening van den afzen
der, zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het vervoer geschiedt slechts op open 
wagens. Eene inklaring op vracht-, volg- of doorvoer
lijst of wel op trausitopaspoor~. welke het ver
voer onder dekkleeden en het plombeeren van 
deze noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

D. Deze bepalingen sub C gelden ook voor de 
pakmiddelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. 
Deze pakmiddelen moeten steeds als zoodanig 
anngegeven worden.· 

E . Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zie n° XXXV. 

F. Bij het laden en lossen mogen manden of 
kuipen me l glazen fleaschen niet op wagens ver
Toerd, noch op den schouder of op den rug, 
maar slechts aan de hand vatten, die aan de 
pakmiddelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

G. De manden .en de knipen moeten op eene 
veilige wijze in de spoorwegwagens worden ge
plaatst en aan de wanden bevestigd. Zij mogen 
niet op of boven elkander, maar slechts in ééne 
laag naast elkander worden geladen. 

H. Elk afzonderlijk collo moet van een duide
lijk op rooden grond gedrukt opschrift: .Gevaar 
voor brand" voorzien zijn. De 'manden en kuipen 
met flesschen of kruiken moeten bovendien uitwen
dig voorzien zijn van het opschrift : • Moet met 
de hand gedragen worden." Tegen den wagen 
moet eene roode etiq nette, waarop vermeld staat: 
• Voorzichtig rangeeren" geplakt worden. 

XXIII. 1. Hbt vervoer van terpentiJnolie en 
andere kwalijk riekende oliën, alsmede geest van 
salmiak heeft slechts op open wagens plaats. 
Deze bepaling geldt ook voor de vaten en andere 
pakmiddelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. 
Van die pakmiddelen moet steeds worden opge
geven, dat zij t<it vervoer van die stoffen gediend 
hebben. 

2. Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zie n°. XXXV. 

XXIV. Niet-vloeibare arsenilcpreparat=, met 
name arsenikzuur of ratte11kruit, gele araenik of 
operment (koningsgeel), roode ar8enik of realgar, 
8cl,ervenkol;alt of vliegensteen, enz., worden slechts 
dan ten vervoer aangenomen, wanneer: 

A. op elk collo in leesbare letters met zwarté 
olieverf de woorden: .Arsenik (vergif)" zijn aan
gebracht, en 

B. de inpakking als volgt heeft plaats gehad: 
a. in d nbbele kisten of vaten, waarbij de bodems 

der vaten van binnen van hoepels en de deksels 
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der kisten van bniten van hoepels ofij~~en h:'-nd n ~ijze van vervoer, h~tzij 1111n de verpak~iqg,pe~p 
voorzien zijn. De binnenste ki.sten of vaten m~t n den in hond overkomen. 

van sterk, droog . hout gem~akt en van. bin_n,n 2. Op gepeNte gut zijn boven.stflRnde bep.!lr· 
met dicht geweven linnen of 'l"ne andere der~- ,.kende voorschriften ni~t van \oep~ssing. 
lijke dicht geweven stof beplakt zijn, of XXV.JU. 1. $,part,el en andere poetkracli,'i:Jle 

/J. in zakken vnn geteerd linnen, die in e~~l- _,!O,t',oort~n word~n s\ech,ts tlln.vervoer toegelatep in 
vouilige vaten van sterk en droog hout gepe,~t ichte verp11kki11g (zakk~n, vaten, kiste.n en soort-
zijn, of · t. elijJce), die zekerheid ,teg~n doorstuiven llllnbiedt. 

c. in gesoldeerde blikken bussen, die met stevi 2. Bevindt zich het roet in verseh ~gl11ei~lln 
houten mantels bekleed zijn, waarvan de bode toestand, dan moeten als verpakking gebezigil 
van binnen met hoepels zijn voorzien. worden Jdeine to11!)etj~s of ander klein vaatw:erk, 

XXV. Voor vloeibare ar,enikpreparaten, in hh ,waarvan de naden en voegen 1111n de binnenzijde 
bijzonder opgelo,t anenibuur, gelden de l!e~if · 

1
zorg_vnldig beplakt zijn met papier, linnen of 

gen van XXIV, sub A· en nn XV, sub A i n aoofl;gelijke stoffen; de tonnetjes of het vaatwerk 
sub C (met uitzondering van de sub C llllDgfl" ;noeten gepakt zijn in duuriame m11nden. 
hlllllde bepaling sub B). 9. Op den vrachtbrief moet door den afzender 

XXVI. Àndere vergiftige me~~nparat1" ,eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, of 
(verp:iftige metanl verven, metaalzooteo, enz.), waat• het roei zich 111 dan niet in versch gegloeiden 
onder in het bijzonder gerekend worden, hoiizilvet- toestand bevindt. Qntbree)d dergelijke vei:_k}!l,ring, 
preparaten, als: sublimaat, calomel, wit en rood 

1
dao wo.rdt het als versch gegloeid behandeld. 

precipitaat, cinnaber of vermiljoen, wijders koper· XXIX. 1. Gemalen lwut,kool en lwut,kool in 
zouten. en koperkleuntoffen., als: kopervitrioo , ,tuilen wordt slechts ing,epakt vervoerd. 
spaansch groen, groene en blauwe koperverfstoffei • ~- Is zij versch gegloeid, 1100 moeten voor hllt 
verder loodpreparaten, als: loodglit (massiko , inpakken gebruikt worden: 
meni, loodsuiker en andere loodzouten, loodwit 

I 
a. luchtdicht gesloten vaatwerk van ~teyig 

andere loodverveo, ook ,tofz~d of 1Zi11!tgrij1, zo~- ijzerblik of 
mede zida,cli en antimoon.a,cli mogen slechts teli IJ. luchtdichte va.ten, vervaardigd oit ouder
vervoer worden aangeboden in dichte, van sterik scheiden lagen zeer sterk en stijf, gevernist bord
en droog hoot vervaardigde kisten of vaten, vali papier (zoogenaamde Amerikllllnsehe vaten), waar
binnen en van buiten met hqepels of ijzeren baq- van de beide einden van ijzeren hoepels voorzien 
den voorzien. De buitenste verpakking moet zo1• zijn, en waarvan de bodems, bestaande uit sterk, 
danig zijn, dat door de bij het vervoer niet ~e afgedraaid. bont , door middel van ijzeren hont
vermijden schokken, stooten enz. verstuiving d, r • schroeven 11110 de ijzel)lp. Jiciepels gesr.hroefd ,zijn, 
stoffen niet plaats heeft. , en waarvan de voegen met papieren of !ionen 

XXVII. 1. Gut, zoowel vloeibaar als droot, strooken zorgvuldig zijn beplakt. 
moet in niet luchtdicht gesloten verpakking tep 9. Wo!dt ~ma,en houtskool of houtskool in 
vervoer worden aangeboden. Indien bestuurders stokken ten vervoer aangeboden, d.,an moet op 
van een spoorwegdienst het vervoer in andere . cl.on vrachtbrief door den 11fzender eene verklaril!K 
verpakking veroorloven, zijn zij er toe gerechtigd zijn gesteld, ;ivae.rnit blijkt of zij al dan µj~t 
van den afzender te verlangen, dat h~ zich ,v,'er• versch gegloeid is. Ontbreekt dergelijke verklari11g, 

· hinde : dan wordt het eery,te aangenomen en het vervoer 
A.. van elke vor4ering tegen den spoorweg af alleen in de voqrgesehreven verpakking t~egela~~JJ. 

te zien, voor het geval, dat zulke zendingen door XXX. 1. Str/!1'{/fM zijpe, ~terlt 6eZ11Jan.gerd me.t 
aanslnitende spoorwegen njet llllngeno.men worden; Z11Jarellood en andere dergelijke preparaten en door. 

B. alle schaden, · die andere goederen of het gaande onder den naam "an cordonnet-, ,oup7,,., 
spoorwegmaterieel ten gevolge van deze wiize van 6oure de ,oie- en cliappe-zijt;lf, worden slecht. iJl 
vervoer mochten lijden, voorl. zijne rekenil_\_S te kioten gepakt ten vervoer aaogenQmen. Bij kis
n,eme~, en znlks na over~eggi~g:een~r «l'\_f\Y,ond,ï,ge ten van meer dan 12 c.M. hoogte binnenw,çr{B, 
rekening van kooten, welker juistheid hij in ied~r mo1:ten de zich da11rin bevindende l11gen zijde van 
opzicht bij V(!Orbaat llrk_ent. ,elkander gescljeiden zijn door eeoe ledige r.oi111te 

C. geene vorderingen in te s~ellen w~n,s \e- ~van 2 c.M. hoogte. Deze ledige ruimte wotilt 
sc!'t~djging of :ver!ifzen, ten gevolge van de,pedoelde gevormd door bouten ,roo,ters, samengesteld nit 

11101. 5 
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latten van 2 c.M. breedte en even zoo veel hoogte, 
die zich op 2 c.M. afstand vnn elkander bevin
den en door twee dunne dwarslatten aan de einden 
verbonden zijn. In de zijwanden der kiRten be
hooren gaten te zijn, die ten minste 1 c.M. breed 
zijn en op de ledige ruimte tnsschen de latten uit
komen, zoodat men eene stang door de kist heen 
kan steken. Opdat die gaten niet bedekt kunnen 
worden, moeten aan den buitenrand aan elke 
zijde twee latten vastgespijkerd zijn. 

2. Wordt zijde ten vervoer aangeboden, dan 
moet op den vrachtbrief door den afzender eene 
verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, of zij al 
of niet tot de boven bedoelde soorten behoort. Ont
breekt dergelijke verklaring, dan wordt het eerste 
verondersteld en wordt het vervoer slechts toe
gelaten, wanneer de zijde op de boven omschreven 
wijze is ingepakt. 

XXXI. 1. Wol, /Jaar, ku111twol, katoen, zijde, vltU, 
llffl,sep, jvte, in ruwen toestand, · in den vorm 
van afval van spinnerij of weverij, als lompen of 
poetslappen : voorts tou10, drijfriemen van katoen 
e,i van lleuep, arcaden of llarna8lUJJten en wapen· 
lw,en (omtrent gebruikt poetskatoen, zie het derde 
lid van dit nummer) worden, wanneer zij met vet 
doortrokken of vernist zijn, slechts in gesloten 
wagens of onder dekkleeden op open wagens 
vervoerd. 

2. De genoemde goederen worden steeds als 
met vet doortrokken of vernist behandeld, indien 
niet op den vrachtbrief door den afzender eene 
verklaring ie gesteld waaruit het tegendeel blijkt. 

3. Gebruikt poetskatoen wordt slechts in stevige, 
dichtgesloten vaten, kisten of dergelijke verpakking 
ten vervoer toegelaten .. 

XXXII . .J.a,i bederf onderhevige dierlijke afi,al, 
zooals : ongezouten i,ersclle llviden, i,et, pezen, 
beenderen, !toren,, ltoei,en, onge/ralkt i,er1clt l,jm
leder, zoowel ala alle andere goederen, die een 
bijzonder onaangenamen renk verspreiden of wal
ging wekken - •met uitzondering echter van de 
onder n°. LIi en LIII genoemde - worden 
slechts on.Ier de volgende bepalingen aangenomen 
en Vllrvoerd : 
- A. Voldoend gereinigde en droge beenderen, 
geperste talk, hoornen zonder kern, d. i. zonder 
het hoornachtige nitwaa van het voorhoofdsbeen, 
in drogen toestand, hoeven - d. w. z. de hoor• 
nen schoenen van herkauwende dieren en varkens 
,zonder beenderen en weeke dee\en - worden, 
indien zij in stevige zakken gepakt ·zijn, ten ver• 
'!'oer als stukgoed aangenomen. · 

B. De hierboven sub A niet genoemde goede• 
ren van deze soort worden ten vervoer als stuk
goed alleen toegelaten, wanneer zij in sterke, dicht-

. gesloten vaten, kuipen of kisten gepakt zijn. De 
vrachtbrieven moeten nanwkenrig de in de vaten, 
kuipen of kisten gepakte goederen vermelden. 
Het vervoer heeft slechts op open wagens plaats. 

C. Versche pezen, ongekalkt verscb lijmleder, 
zoomede de afval van beide, voorts ongezouten 
versche huiden en on!(ereinigde, niet van huid- en 
vleescbvezels ontdane beenderen zijn, bij wagen
ladingen ten vervoer aangeboden, aan de volgende 
bepalingen onderworpen_: 

a. in het tijdperk van 1 Maart tot en met 
31 Ortober moeten deze goederen in etevige, on
bescb.adigde zakken gepakt zijn, die zoodanig met 
verdund carbolzuur bevocb.tigd zijn, dat de rotti
ge stank van den inhoud niet bespeurd wordt. 
Elke zending moet gedekt zijn wet een kleed van 
stevige stof (zoogenaamd hoplinnen), dat met ver
dund carbolznnr gedrenkt is, terwijl dit m~t een 
groot, waterdicht, niet geteerd dekkleed geheel 
overdekt moet zijn. Deze kleeden moeten door 
den afzender geleverd worden; 

IJ. in de maanden November, December, Januari 
en Februari behoeven de goederen niet in zakken 
gepakt te zijn. De zendingen moeten echter even
eens met een kleed van stevige stof (b.oplinnen) 
en dit weder met een groot, waterdicht, niet ge
teerd dekkleed geheel bedekt zijn. Het onderste 
kleed moet, zoo noodig, op zoodanige wijze met 
verdund carbolzuur gedrenkt zijn, dat de rottige 
stank niet bespeurd wordt. De kleeden moeten 
door den afzender geleverd worden; 

c. zendingen, waarbij de verspreiding van stank 
niet door het gebruik van carbolzuur kan worden 
voorkomen, moeten op zoodanige wijze in stevige, 

· dicht p;esloten vaten of kuipen gepakt worden, 
dat de renk van den inhoud niet door de em
ballage kan heendringen. 

D. Het vervoer bij wagenladingen van de hier
boven sub C. niet genoemde goederen van deze 

·soort geschiedt op open wagens onder dekkleeden. 
De dekkleeden moet de afzender leveren. 

E. De spoorwegonderneming kan vooruitbetaling 
der vracht vorderen. 

F. De zakken, vaten en kleeden, waarin en 
waaronder goederen van deze soort vervoerd zijn, 
worden tot het vervoer slechts toegelaten, wanneer 
zij door eene behoorlijke behandeling met carbol-

-·zuur den rotten stank verloren hebben. 
G. De kosten van mogelijk noodige ontsmetting 
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komen ten laste van den afzender of den geadres

seerde. 
XXXIII. Ztoaoel wordt alleen vervoerd in ge

sloten wagens of op open wagens onder dekkleeden. 

XXXIV. Voorwerpen, wellce door r:onlcen ·uit de 

locomotief licht lcunnen ontbranden, zooals: hooi, 
stroo (ook mais-, rijst- en vlasstroo), biezen, riet 

(behalve Spaanseh riet- of bind-rotting), schors, 
rnnkoeken, turf (beha! ve zoogenaamd machinale 
of geperste tnrf), hontskolen in (ongebroken) stok

ken (zie n°. XXIX), plantaardige spinstoffen en 
afval van dergelijke stoffen, papiersnippers, zaagsel, 

houtstof voor het maken van papier, honten spaan
ders, enz. zoomede de waren, die door vermen

ging van petroleum11fval, harsen en dergelijke 

stoffen met los samenhangende brandbare stoffen 

verkregen zijn ; verder gipa, ongeblusckte lcallc en 
tras worden on ingepakt, niet anders dan volkomen 

gedekt tot het vervoer toegelaten, en onder voor

waarde, dat de afzender en de geadre88eerde zelven 

voor het laden en lossen zorgen. Daarenboven 

moet de afzender, indien de spoorwegonderneming 
het verlangt, zelf het noodige voor de bedekking 
dier waren verschaffen. 

XXXV. 1. Het is geoorloofd de in IX, XI, 

XVI (met uitzondering van bromi um), XIX, XX 

XXI, XXII, XXIII en L genoemde scheikundige 
preparaten, mits niets meer dan 10 K.G. v110 

elke soort verzonden wordt, zoowel met elkander 
als met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toe
p:elaten goederen in één collo te vereenigen. 

2. Het is eveneens geoorloofd de in XV ge
noemde stoffen, mits niet meer dan 10 K.G. van 
elke soort verzonden wordt, alsmede bromium tot 

een gewicht van 100 gram zoowel met elkander 
als met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toe

gelaten ~deren in één collo te vereeuip;en. 
3. Die goederen moeten in beide gevallen in 

dicht gesloten glazen of blikken :flesschen met 
stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of andere 

los samenhangende stoffen in stevige kisten vast 
in lagen gepakt zijn en in den vrachtbrief met 

name genoemd worden. 
XXXVI. Gevulde patronen, die zwart of rook

zwak buskruit (geen mijn- ot springkrnit) bevatt,in, 

en wel: 
A. Patronen f!oor Ju11uloUW11JapeneJ, waarf!an 

de kuizen uitaluitimd van metaal zijn oeroaardigd, 
B. Patrontm ooor llandvuuNDapenen, waarf!an 

de hulzen skcllts gedeeltelijlc uit metaal beataan, 
worden slechts onder de vólgende voorwaarden 

vervoerd: 

a. Bij de patronen, waarvan de hulzen nit-

- slnitend nit metaal vervaardigd zijn moeten de 

projectielen, de honten of de kurken stoppen zóó 
vast aan de hulzen verbonden zijn, dat zij niet 

kunnen loslaten en de ontplofbare stoffen niet 
uitgestort knnnen worden. Patronen, waarvan de 
hnlzeu bestaan uit bordpapier en een inwendigen 

of uitwendigen mantel van metaal, behooren zóó 
te zijn samengesteld, dat de geheele hoeveelheid 

der ontplofbare stof zich in het metalen beneden-
. deel bevindt en afgesloten is door een prop of 
spiegel. Het bordpapier der patronen moet van 
zoodanige hoedanigheid zijn, dat van breken ge

. dutende het vervoer geen sprake kan zijn. 

b. De patronen moeten in de eerste plaats 
vastgepakt zijn in blikken verpakking, kleine 

houten kistje6 of stevige kartonnen doozen en wel 

zóó, dat zij daarin niet kunnen verschniven. 

· Die afzonderlijke colli moeten vervolgens vast naast 

en boven elkander gepakt worden in goed be
werkte, stevige houten kisten, met een wanddik

' te van ten minste 15 m.M. Open gebleven ruim
. ten moeten met bordpapier, papierafval, werk of 

hontwol - al,es volkomen droog - zoo vast 

aangevuld worden, dat van schadden in de kisten 

gedurende het vervoer geen sprake kan zijn. Zijn 

de kisten inwendig met blik bekleed, zoo behoeven 
· de houten wanden slechts 10 m.M. dik te zijn. 
· c. Het gewicht van eene met patronen gevnlde 

kist mag niet meer bedragen dan 100 K.G. 
Kisten, waarvan het bruto-gewicht meer dan 10 
K.G. bedraagt, moeten, ten _einde beter gehante,,rd 
te kunnen worden, voorzien zijn van handvatsels 

of lijsten. 
d. De kisten mogen niet met ijzeren spijkers 

gesloten zijn. Zij moeten van een, den inhoud 
duidelijk aanwijzend opschrift, voorzien zijn. Boven

dien moeten zij gesloten zijn door middel van 

loode~ zegels of voorzien van een op twee schroef
koppen van het deksel aangebracht zegel (afdruk 
of merk) of van een teeken houdende het fabrieks

merk, en geplakt over het deksel en de zij wan-
. den van de kist. 

e. De afzender moet in den vrachtbrief eene 
door hem onderteekende verklaring stellen, waarin 

ook het merk der looden of andere zeg~ls of het 
fabrieksmerk moet voorkomen. 

Deze verklaring moet luiden: 
,De ondergetèekende verklaart,. dat de in dezen 

vrachtbrief vermelde, met het merk ••••• ge
sloten zending , wat den aard en de inpaklrings
wijze betreft, voldoet aan de voorschr iften voor-

5* 
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komende onder n°. XXXVI van 
het Algemeen Reglemen,t voor het 

apoqrwegen." 
X,J.X;vII. S4ir;{lo~ifjes 11oqrn,:p 11an 

~et ~f!Qbert.--patr.0M1,1). 

bijlage B van i beplakt zijn, dat het verstuiveu van de 111:ding 
vervoer op de 

I 
onmogelijk ia. De voor het vervoer di11Uende 

kisten mQeten geheel volgep"kt z;ij,!l, daarin 9pen
Jeogelf 9/ 1 geble.v.en ruimten moeten zqó iW~~ stroo , IÎ(!O_i, 

1 werk, papie~val of ~erril,ij~e stoifen ~vuld 
zijn, dat oo~ in ge.val van schudden V!ln :w;er-1. .b,.. F'9~j-;B_q,,_tro11en, 11oorzien oan k<JQ/ll, 

moe~n Ïil bol'd,11~pieren dQOzen, in houten ki~tjes 
of in .a~vige liDDen za.kjea gepakt zijn. 

B. P~t-pafronen, roornni 11an ltagel, moeten 
in blikken emballage, b,outen kistjes of ste:vige 
kartonnen doozen zoodanig vastgepakt zijn, dat 
zij daarin niet !c11unen verschuiven. 

2- De *9nclerlij]rn paklçen, Fl~bert-patronen 
inhouden~e, moeten zorgvuldig gepakt zijn in 

stevige ,kisten of valjlm, terwijl elk collo naar 

gelang van den inbond voorzien moet zijn van 

eene etiqµette met het o~rift .Flobert-kogel
P11tronen" of .Flobert-hagelpatronen". Het gewi_cht 
van eene ~t of ,an een vat mag niet meer l\e· 
dragen dan ~00 ~.G. 

3. V<111r FIQQert-~laglwet/Jef eonder kogels of 
luzgel gelden, w1\t de ,wijze van inpakking betreft, 

dezelfde voorschriften als voor Flo]iert-patronen 

met llagel. 
XXXVIll. Yuvrweri, fJerfJaardigd flan !leJler,t 

~elpulver en ,Qortgelijke lfltlfl!IUll, wordt onder 

de volgend_e .voor waarden vervoerd : 
A. Het mag geen mengsels van chloorzure zouten 

met s"avel en sal peterzflre wuten noch van chloor
.11ure knli 111et ferrocyankali (bloedloogzout) be
.vatten I het map; evenmi11 bijtend au blimaat, 
t;lllligerlei a.,nmon,ia,kzout, stofzink, magnesiumpoe
der, of in het "lgem~e!l eenige stof bevatten, die 
door wrijving, door drukking of door een slag 

licht tot ontvlammen p;ebracht kan worden, of 
die voor zelfontbranding vatbaar ia. Het mag 

intepndeel slechte uit geperst weelpulver of uit 
,tergelijke b,oofdza,kelijk uit salpeter, zwavel en 
•~qol .be~W!lll'ie 111engae!s, eveneens in gepersten 
toestand, ll!LlllllDgt:steld zijn. Elk atnk vtturwerk 
mag niet meer dan 30 gram aan korrelig buskruit 
bevatten. 

B. Het gezamenlijk gewicht van de ontvlam
bare stoffen, die het in één coli() te zamen gepakt 

Y.uuuverlt ll1llg .b~~atten, mag niet meer ~pdragen 
iwn 20 l(.G., ~ijl }iet dll&l"in.jllUl.)Vezige buskruit 
in korrels niet mag -~ .boven ga/ID 2.5 K.G. 

C. Elk stuk V11p.1"1V.erk 111oet ~fzonderlijk gii!pakt 
~. hetzij in eene karton11en dQQS, die met 
~vig papier P!Pw;iJGli:eld ia, he~ij in bordp11pier 
of ~tev~ ,p,Ji:papiel'; de 11ntsteJdngsP,)iiJ'tS van elk 
,tnJc ,'llP\W-liW".k moet z66 met papi.er of btoen 

plaatsing dlll' pakken geen spra_ke kan zijn·. De 

voor de aanvulling gebruikte stoffen lllOeten vol
komen rein en droog zijn , daarom mag vel'Jlch 
gemaaid hooi of vettig 'jVerk bijvoorbeeld niet 
voor het vastle~n der stuk.ken .Ynnrwerk ge

bruikt worden. Andere voorwerpen mogen niet 

met het vuurwerk in één )dst _gepakt worden. 
D. De kisten moeten vervaardigd zijn van stevige 

planken, ten minste 22 mM. dik; de zijwanden 

moeten met zwaluwstaarten aan elkander verbonden 
zijn, de bodem en het deksel moeten daarentegen 

met voldoend lange houtschroeven bevestigd zijn, 
van binnen moeten de Jtisten geheel beplakt zijn 
met stevig taai papier. De buitenkant der kisten 

moet geheel vrij z~n van sporen of overblijfselen 

van de lading van het vnnrwerk. De inhoud 
der kisten mag niet meer bedragen dan 1,2 M•., 
het bruto gewicht niet m-:er dan 75 K.G. per 
kist. Uitwendig moeten de )tieten voorzien zijn 

van het opachrift: ~Vuurwerk van m~lp1d ver" 
en van den naam van den afzender. Ook moeten 
bij de zendingen verklaringen gevoegd zijn aan

gaande de aoort van het daarin aanwezige vuur
werk, als : vuurpijlen, zouueu, kamervnnrwerk, enz. 

E. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat 
a!lll dé voorschriften van dit nummer ie .oldaan. 
De spoorwegonderneming kan verlangen, dat bij 

den vrachtbrief worde gevoegd eene ,·erklaring 

van een bij haar bekend scheikundige, wiens 
handteekening desverl1U1gd vanwege het gemeente
bestuur moet ziju gelegaliseerd, inhoudende, dat 
de samenstelling van het vnnrwerk aan de in dit 
nummer gestelde eiac~en voldpet. 

XXXIX. Geper1t sckietlcataen met ten minate 
15 pct. f()(J,tergelialte, wordt onder de volgende 
voorwaarden vervoerd : 

A. Het moet in waterdichte, dnurmme em

ballage, ~t s~vige wanden, V11Stgepakt zijn. 
De emballage moet voorzien zijn van het duidelijke 
opschrift: .Na_t, ge~rst B:Chi_etk!l,toen". Het brnto

_gewiçht van elk cèllo mag niet m~r dan 90 K.G. 
bed~. 

-~- 81:]i,Îlltkntoen wordt niet .ten v_~rv_?_er {':l& 
ijlgoed aa_n_genomen. Met personenq,:i~en mag het 
nooit vervoerd worden en met gemengde treinen 
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sleehta op die lijnen, waar geene goederentreinen 
loopen. 

C. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat 
aan bovenstaande voorschriften is voldaan. Verder 
moet bij de zending zijn gevoegd eene verklaring 
van een bij de spoorwegondern'eming bekend 
scheikundige, wiens handteekening desverlnllgd 
vanwege het gemeentebestnur moet zijn gelegn~ 
liBeerd , inhoudende , dat de te vervoeren stof 
voldoet aan de daarvoor in dit nummer gestelde 
eischen. 

D. Het schietkatoen mag slechts met zulke 
goederen in één wagen ve"oerd worden , welke 
niet licht ontvlambaar zijn. 

E. Patronen, voorwerk, ontploCbare ontateking,i
middelen of lonten mogen niet met schietkatoen 
in denzelfden wagen geplaatst worden. 

F.. Indien voor het ve"oer van schietkatoen 
open wagens gebruikt worden, zoo moeten deze 
van dekkleeden voorzien zijn. 

XL. 1. YlohJormig 1ckietlcatoen en collodiwnwol 
worden ten vervoer aangenomen, indien zij een 
watergehalte van' ten minste 86 pct. bèzitten en 
gepakt zijn in luchtdicht vaatwerk, dat op zijn 
beurt vastgepakt is in stevige houten kisten. 

2. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat 
aan bovenstaande voorachriftén ia voldaan. Verder 
moet bij de zencJing zijn gevoegd eene verklaring 
van een bij de spoorwegonderneming bekend 
scheikundige, wiens handteekening desverlangd 
vanwege het gemeentebestn'nr moet zijn g'elegn
Iiseerd, inhondende dat de te vervoeren stof voldoet 
aan de daarvoor in dit nnmmer gestelde eiacben. 

XLI. Knalbonbo,u (zoogenaamde pistaches) •oi'
den ten vervoer toegelaten , indien zij zich bij 
6 tot 12 stuka te zaruen in kartonnen donzen 
bevinden, welke vervolgens in hon'tèn kisien tè 
zamen gepakt zijn. 

XLII. Met ackellak bereid Bengaaucn vûur (He. 
gaaucn kameNJuurt0,rk) :ionder l0ttte,i, genitteefrl 
papier, 1alonkaar1en, lii:kt!le1Je1ltk ,tangen, lwciferi 
met Bengaaucl,; ouur ~ aoort!lèlijk 'IJIIUNl/erk Illoet 
in emballlljl;e van stevig ijzerblik of van vastgeploegtl 
hout, van geen grooteren inbond dan 1,2 M•. 
met zorg zoo vastgepakt zijn, dat er in de plll
niiddelen geen open ro:imte blijft. Buiten op de 
emballage moet de inhoud vermeld zijn. 

XLIII. Klizppe,-1 worden venóerd met inacht-
neming van dé l'olgende voorschriften: · 

A. Zij moeten bij ten hoogste 1000 stuks samen 

tnsachen zaagsel gepakt worden, in kartonnen 
doozen, die met papier omwikkeld: moeten zijn. 
Zij mop;en per 1000 1tnks niet meer dan 0,6 gram 
knalzil ver bevatten. 

B. De donzen moeten in pakmiddelen vnn stevig 
ijzerblik o! in stetige bonten kisten, beide van 
niet meer dan 0,5 M• inhonil, zonder bijvoeging 
van andere voorwerpen , op zoodanige wijze ge
pakt lijn, d11t tnBBChen d'e wandèn van het ~
middel en zijn inbond een afstand blijft beato.an 
van ten minste SO m.M., welb rnimté met zugiel, 
atioo, werk of eene soortgelijke stof opgevutd moet 
zijn, zoodat bew-eging ot verscliuivin·g der doozen, 
in geval van schokken, onmogelijk is. 

C. Op de verplikkiQg moet, naast dé vermelding 
vnn den inbond, èene dnidelijlte annwijmng vobl'
komen van den afzender en van de fabriet. 

D. Op den vrachtbrief moet door den afzencler 
eene verklaring zijn gesteld, waaro'it blijkt, dat 
aan bovenstaande voorschriften ie voldaan. De 
spoorwegonderneming kan verlangén, dat bij den 
vrachtbrief worde gevoegd eenti verklaring van 
een haar hebnd acbeilrnndige, inhoudende, dat 
de samenstelling van de te vervoeren klappen! 
aan de in dit nnmmer gestelde eischen voldoet. 

XLIV. r loei/Jaar _qemaákte ga11eri: koolzuur, 1tii-
1tofo:rydule, ammoniak, en/oor, 11}attN/rij !l11JaPélig
:&11ur en cnloorkoolo'zyd (pho,geffl) worden slechts 
onder de volgende voorwaarden' ten vervoer toe
gelaten': 

A. 1. Deze stoft"en mogen sleehta ten vervoer 
worden aangebodén in vaatwérk van gesmeed of 
gegoten ijzer of van gegoten staal; chloorkoolo'.1:yde 
(phosgeen) bovendien ook in koperen vaatwetlt. 

fl. Dit vaatwerk moet, met inachtneming van 
de ter uitvoering van dit nummer dool' clèn 
Minister tau Waterstaat, Hamlel en Nijverheid 
te geven voorachri{ten : 

a. beproefd zijn en daarbij eene inwendige 
drnkli:ing, wetke sub B ui.der aangegeven worJ.t, 
nitgellooden hebben zónd'er blijvende vormvér
andering te oncfergaan of lekhge te vertoonén. 
Deze btlproeving moei voor koolznnr, stihtof
ox;ydnle en ammoniak om de drie jaar, voor ch1oo~, 
zwaveligznu'r en chlóbrkooloxyde elkjaar'hérhaald 
worden; 

9. tan eene op een'e góed zichtbàre plaats dmirs 
zaam bevestigdé aanwijzing voorzien zijn, bè
trelfemle het gewicht cfer ledigé emballage, met 
inbegrip van de llép met bèschnttendé ká'p of 
van de stop , vérder betretfendé de hoeveelheid 
vloeistof in kilogrammen', die vofgen'a dé bepa-
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lingen· sub B de valling van het vaatwerk mag ait
maken, en betreffende den dag der laatste beproeving; 

c. voorzien zi;in van kappen tot beechntting . 
der kleppen, van hetzelfde materiaal ale het vaat
werk vervaardigd, en daarop vastgeschroefd. 

9. Het koperen VR&twerk voor chloorkooloxyde 
(phoegeenJ mag echttr ook van gesmeed ijzeren 
kappen voorzien zijn. 

4. Aan het vQtwerk moet nitwe1tdig eene inrich
ting zijn aangebracht, welke het rollen .verhindert. ; 

5. Het koperen vaatwerk voor chloorkooloxyde 
(phoegeen) mag, in .plaats van met kleppen, ook 
gesloten worden do.or middel van daarin geschroefde 
stoppen, welke ·niet door eene kap be~chut be- . 
hoeven te zijn. Deze stoppen moeten echter zoo 
vaat slnitcn, dat men den inhond der emballage . 
niet rniken kan. 

6. Indien het vaatwerk stevig in kisten gepakt 
ia, is het niet noodig kappen tot beschutting der 
kleppen ann ~ brengen, evenmin als inrichtingen, 
die het · rollen beletten . 

B. De inwendige drnkking, waaronder elke be
proeving van het_ vaatwerk moet geschieden en 
de grootste hoeveelheid vloeistof, welke het vaat- , 
werk mag bevatten, bedragen : 

a. voor koolzanr en stikstofoxydnle : 250 atmo~
feeren en 1 K.G. vloeistof op elke 1.84 liter 
i~houd .van het vaatwerk. Zoo mag bijv. een · 
cylinder, die 18.40 liter inhond heeft, niet meer 
dan 10 K.G. vloeibaar koolzuur ofstikstofoxydnle 
bevatten; 

b. voor ammoniak: 100 atmoefeeren en i K.G. 
v loeiatof op elke 1.86 liter inbond va~ het 
vaatwerk; 

c. voor chloor: 50 atmosfeeren en 1 K.G. vloei
stof op elke 0.9 liter inhond ; 

d. voor zwaveligzuur en chloorkooloxyde (phoe
geen) : 30 atmosfeeren en 1 K.G. vloeistof op 
elke 0.8 liter inhoud. 

C. Colli inhoudende vloeibaar ge~aakte gassen, 
moeten zouder stoot~n of schokken behandeld 
worden, ook mogen zij niet aan de inwerking 
der zonnestralen of van kachelwarmte blootgesteld 
worden. 

D. Voor het vervoer mogen slechts gesloten 
wagens of daarvoor bijzonder geboa wde ketel
wagens gebruikt worden; in 1et laatste geval moeten 
deze wegens uitwendig met hout bekleed zijn. 
. XLV. Samengeperste n11ratof, aamengepente 
tD4tçratof en 1amengeperat licAtgaa worden onder 
de volgende voorwaarden vervoerd : 

A. 1. Deze gassen mogen ten hoogste onder 

eene spanning van 200 atmosfeeren samengeperst 
zijn en moeten ten vervoer aangeboden wurden 
in stalen of gesmeed ijzeren cy linders, zonder 
naad, welke ten hoogste 2 M. lang zijn en eene 
middèllijn (binnenwerks) van ten hoogste 21 c.M. 
mogen hebben. 
· 2. Deze cylinders moeten, · met inachtneming 
van de ter uitvoering van dit nummer door den 
Minister van Waterstaat-, ~:mdel en Nijverheid 
te geven voorschriften : 

a. beproefd zijn onder eene drukking, welke 
het dubbel ·bedraagt van die, waaronder de ten 
vervoer aangeboden gassen verkeeren, zonder 
blijvende vormverandering te ondergaan oflekkage 
te vertoonen. Deze beproeving moet om de drie 
jaar herhaald worden ; 

b. van eene op eene goed zichtbare plaats op 
duurzame wijze J>evestigde aanwijzing voorzi.en zijn 
van de hoogst toegelaten spanning en van den 
dag der laatste beproeving; · 

c. voorzien zijn van kleppen, die, indil)n zij 
in den hals van den cylinder aangebracht zijn, be
schut moeten zijn door eene in den hals ge
schroefde metalen stop, ten minste 25 m.M. hoog, 
die bniten den rand van dien hals zijdwaarts niet 
mag uitsteken, of, . indien de kleppen zich buiten 
den hals bevinden en de cylinders zonder om
hulling aangeboden worden, beschut moeten zijn 
door daarop vastgeschroefde kappen van staal, 
gesmeed ijzer of smeedbaar gietijzer; 

d. indien zij in wagenladingen zonder verdere 
omhnlling aangeboden worden, op zoodanige wijze 
geladen zijn , dat van rollen geen sprake kán . 

· wezen. Niet bij wagenladingeu aangeboden cylindera 
moeten nitwendig voorzien zijn van eene inrich
ting, die het rollen onmogelijk maakt. Worden 
zij in kisten ~epakt ten vervoer aangebracht, 
dan moeten deze op duidelijke wijze voorzien zijn 
van het opschrift: .eamengeperstezunrstof", .samen• 
geperste waterstof" of .samengeperst lichtgas". 

B. Elke zending moet aangeboden worden door 
een persoon in het bezit, en vertronwd met het 
gebruik van een juist- wijzende manometer. Hij 
moet, wanneer dit verlangd wordt, den mano• 
meter op elk der aangeboden cylinden aanbrengen, 
opdat de beambte, die met het aannemen der 
goede1·en belast is, ·zich, door het aflezen op den 
manometer, zal kunnen overtuigen, dat de voor
geschreven hoogste spanning niet overschreden ia. 
De uitkomsten van deze proef moeten door den 
bedoelden beambte in het kort op den vrachtbrief 
vermeld worden. 
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C. Colli, inhondende samengeperste gassen • 1-tesschen moeten daarin zóó geplaatst zijn, dat. 
mogen niet gegooid worden, noch aan de inwer- ~ op een afstand va~ 30 m.M. der wanden blijven;, 
king der zonnestràlen of van kachel warmte bloot- , de .opengebleven ruimte moet met gedroogd berg
gesteld worden. meel volkomen aangevuld zijn, zoodat van beweging; 

D. Voor het vervoer mogen alleen geslotén der :flesschen geen sprake kan zijn. 
wagens gebruikt worden; slechts dan mag de d. Op de deksels der sub b en c bedoelde pak~ 
verzending o·p open wagens geschieden, indien de middelen moet, behalve eene vermelding van den 
aanbieding plaats heeft in voor liet vervoer lange jnhond, ook het tot aanduiding van glas gebruilf:e-
gewone wegen bijzonder ingerichte voertuigen, lijke teeken voorkomen. · 
welke met dekkleederi gedekt zijn. XLVIII. Pliospkorpeniac!tloride (p!tospliormper-

XL Vl. O!tloormet!tyl wordt alleen vervoerd op clrloride) ie aan de hierboven in n°. XLVII ge• 
open wagens in stevig luchtdicht gesloten metalen geven voorschriften onderworpen, met dien ver
vaatwerk, dat, met inachtneming van de ter · . stande echter, dat de snb Bb voorgeschreven, wijze 
uitvoering van dit nnmmer door den Minister van in pakking eerst vereischt wordt voor :flesschen, 
van Waterstáat, Handel en Nijverheid te geven waarvan de inhoud meer dan 5 K.G. weegt. Voor 
voorschriften, aan eene beproeving van 12 atmos- flesschen met geringeren inhoud kan volstaan 
feeren onderworpen en gestempeld ia. Gedurende worden met de snb Be aangegeven wijze van in-
de maanden April tot en met October moeten pakkin~. • · 
zoodanige zendingen door den afzender van dek- XLIX. 1. Waterstofsup,rozyde moet in niet. 
kleed.en voorzien worden, tenzij het vaatwerk in lnchtdicht gesloten vaatwerk ten vervoer worden 
houten kisten gepakt is. aangeboden; het wor~t alleen i~. ges)Ót!3n wagen& 

XL VÜ. P liosphortricMoride , pnosp!torozyc!tlo~ of onder dekkleeden op open wagens verv~rd. 
ride en acelylclrloride mogen slechts vervoerd 2. Indien die stof verzonden wordi in hnllims, 
worden: 

A. in looden 
volkomen dicht 
sluiting, of 

of ·koperen vaatwerk, hetwelk 
is en voorzien ~an eene goede_ 

B. in glazen flesschen: in dit geval echter niet 
dan met inachtneming van de volgende v?or
schriften: 

a. Voor het vervoer mogen all\)en flesschen van 
dik glas gebruikt worden, welke met nauwkenrig 
afgeslepen glazen stoppen gesloten flijn. Om de 
glazen stoppen moet paraffine gegoten zijn en, ten. 
einde deze afsluiting te beschutten, moet eene 
kap van perkamentpapier boven over den hals van 
de :flesch gebonden zijn. · 

flesscben of kruiken, clan moeten deze 1500d opge
sloten gepakt zijn in ste.vige ·kist~n of manden, 
die van hand'iatsels voorzien zijn. 

L. Preparaten bereid uit terpentijnoli,e of spiritu8. 
met Aar.r,bij voorbeeld spiritusvernissen en siccatie-. 

ven, zijn aan de volgende voorschriften onderworpen: 
A. Worden deze preparaten in ballons, :flesschen 

of krniken verzonden, 7,00 ·moet dit vaatwerk 
dicht gesloten· en goed opgeslote; gepakt zijn in 
kisten of manden, welke voorzien moeten zijn 
van sterke inrichtingen om het gemakkelijk han• 

. teeren te bevorderen. Heeft de verzend.in~ plaats 
in pakmiddèlen van metaal, hout of caontchouc, 
zoo moeten deze volkomen dicht en van eene 

b. De flesschen moeten, indien haar inhond goede sluiting voorzien zijn. . 
meer dan 2 K.G. weegt , gepakt zijn in metalen, B. De uit terpentijnolfo en hars bereide p1·epa· 
emballage, voorzien van handvatsels; zij. moeten, raten, die een onaangenamen reuk verspreiden, 
daarin z66 geplaatst worden, dat z~ op een afstand, mogen slechts op open wagens vervoerd worden, 
van 30 m.M. der wanden blijven; "de opengebleven C. Omtrent de samenpakking met andere goe
ruimte moet met gedroogd bergmeel volkomen' deren, zie n°. XXXV. 
aangevuld zijn, zoodat van beweging der flessche~ , · Ll. Met vet of olie. gedrenkt papier en daaru.it 
geen sprake kan zijn. vervaardigde l,q!cers mogen slechts hetzij in gesloteq 

c. Flcsschen, waarvan de inhoud niet meer dalll wagens hetzij onder dekkleeden op open wagens 

2 K.G. weegt, worden ook ten. vervoer toegelaten vervoerd worden. 
in stevige houten kisten , welke van handvatirels LIi. Stalmest , zoomede andere faecale stoffen 
voorzien moeten zijn en door tnsschenschotten in , en beer worden alleen bij wagenladingen en onder. 
even vele afdeelingen verdeeld moeten zijn, als de volgende voorwaarden ten vervoer aangenomen : 
:flesschen verzonden worden. 'Er mogen niet meer A. Het laden en lossen moet vanwege den af
dan vier :flesschen i1;1 ééne kist _gepakt zijn ; de zender en den geadresseerde geschieden; deze 
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rii'o'eten ook telk'enlliale z9rg d:ragèn voor hef 
relirigen dei laaaptaa'tsen met inachtneming va 
de .riennangaandè doör de i/'pö'á'rlègon"der'nèn1i n~ 
të ste11en reitelen. 

B. Droge losse stalmest wordt op open wagent 
vétvoerd óllde:r déklt'Ieeden, die door den àfiender 
ge1ev'érd moeten worderi. 
· C. Anàerè fa'licalé stÓffen en beer mogen , voof 

zoover voor het vervoer daárvàll' geene liijzondètJ 
ï•nricb'ting·en besha·n, sleillit's' i'Jl zeer st'eii'ge , 
dièht gekfoten puk\nidd'ele'n en op open ,h'g;;ii/ 
of in lfetel w'àgens' v~i'vo'er'd: word'èn. In élk gévaf 
Ói'oeten· el' máiiitègelè'n· ~enoûien wo~den·, dié licl 
onts'näppèn der va'st°l èo' der vloeibare stoffe;_ 
verhinderen en· het verspi·e'Méii van den stanlé 
zoovëel m'ogélijlt' voorko:meÎl.. Hierop moet ook' · 
bij het lade'n. en lossèn gelét worden. 

D. Deze stoffen mogen niet met andere gÖ~deren' 
te zamen geladen worden. 

E. De spoorwegon'd'ê!"neming mag dé v'ooi'tiit: 
lie'ta1fog ván d;n vrachtprijs bij de aanbièèliog' 
ten vèrvoèr vordeten. 

F. Indien outs\nèttfng nood1g is, komen de 
kosten daarvan voor rekenin!(' van den afzen•dér 
of van den gèaàresseerde. 

LIII. Veraclie kalver,nagen wordèn slechts ten 
vervoer toëgéiaten· in wát'erdichte embätlage en 
oJider de volg'ëuU voo'rwalLrden: 

A. Zij moeten vá'i\: alle overblijfselen ván 
vo~Îlsel ontdaan iijn en in die mate g'ezou'ten, 
d'àt vóor elke ioaág 15 tot 20 ~m k~nkentout 
giibruikt is geworden'. 

:5. Bij het inpakkerl moet op den bodem van 
het p!lkmiddèl en op dè magen, die de bóvensté 
lii'ág vormen, èene óngJ;eer 1 c.M. dikke laa'g 
zout geiitfoóid worden. 

C. In den vráchtbrief rnoet door den afzender 
de verklaring worden afgelegd· dat de voi>rsbhrifteii· 

snb A en B nageleefd: zîjii.'. 
1>. :De s'poó'.rwegoildèrneming mag de vo·ornit

bêt'aling van den vráclltprijs blj de adn biedi'n'g 
ten vervoer vorderen. 

E. Indien de ontsmetttn'g van den wagen 
dooaig ili; kennen d'I! kosten duarvau voor rekei!ing 
va1i: den afzender of van den gt!àil.l'llBSeèrd'é. 

LIV. Patronen, ve,·vaa'rdigiJ uit rk n1àooigéiûle 
oeiligl,ûds ontplofbare stojfffl: 

Belliet (mëngsel van 4'm1Mninksalpéter en d'ini
t'róllëniol), 

J)i,'kin'èniet (mengsel van am'moniaksalpetèr, kali
of n'a"t~o'rlillpHlr en naplitilline met of zonder 
{Jernegîng van paraffi'llé), 

lldkmf!?1iet À (mengsel van ammoniaksalpetèr, 
dubbel chroomzure ka1i én naphtnline), 

Faoier-mijnkruit (mengsel van ammoniaksalpeter 
en mono- of dinitronaphtaline), · 

iiutsck-llottweilér mijnkruit (mengsel van eene 
neutraal reageerende salpetersoort, ammoniaksäl 
péter zonder of met eènè zeer geringe toèvoeging 
van dnbbel koolzure ammonia of baryt, en èene 
plan"taardige of dieriîjke olie, die feitelijk uit li:ool, 
water en znnrstof bestaat, met oîzóuder zwavêl), 

Prog'resiiet (mengsel van animonlalisà!pètèr en 
zoutzure analiue met of zonder toevoeging van 
zwavelzure ammouia'k), 

llo'!iuriet (mengeel van a'nl.moniaksalpeter. chloor
d'inittobenzól en chloordinilrona plitaline), 

Ró~uriét I (mengsel van ammoniáks'alpêter, 
dinitrobenzol en ovèrmängaà'nzur~ kali), 

Sekuriet (mengsel van ammonia'lrsalpeter, kali
salpete~ en dinitrobenzol), 

Voi10i11/cel-11,ijnltruit (mengsel van ammouiak

salpeter, dinitrobenzol, hars, parà1Iiné, vetten èÖ 
. Jáitièèii). 

Westfaliet (mengsè1 van àalp~ter met hàr~·, 
naphtaline en ruwe teeroliën met of zonder toe
voeging van lakkP.n en vernissen, met of zoiider. 
toevoeginp: van dubbelchroomznre llali), 

worden oniler de na volgende voorwaarden ten 
vervoer toegelaten : 

A.. De p11tronen moeten in luchtdicht geslolén 
. blikken bussen, en deze op hare beurt in stevige· 

houten kisten gepakt worden. 
B. 1. Met paraffine of cereaine doortrokk'en 

pá'trohen kunnen ook met een stevig pa'pîër om: 
wikkeld en tot pii'lfken véreenigd worden. 

z. Van patronen; die ·daarmede niét doörtrokken 
z~n, mogen ook zulke pakken· gèmaakt worden, 
wanr.eèr deze door een omhulsel van sèrèsinê' en 
il!irs volkonien van dé loch t afges1otetl' worden· en 
éen gewicht van 2 Jt.G. niet te bóven gaan. 

li. Deze pak'ken moeten gepakt worden· iri stèvigè 
Il.citl'tt!n kisten of tonnen', waarvan de ioegen be
hoórlijli a&neengeáloteo en· bedekt zij·o.. 

C. Elke kist of ton mag ten hoogste 50' t.G. 
; p'a"troii'cîtf be-vatten. 

D. De kistea en tonnen moètèn voütiiiÎ~ z~ n 
. váii een opschrift, dat den inhoud en ae·herkomst 

1 duidel!fk vermeldt. 
E. De patronen mogen noch van slagii:wilk- of 

-d'etoli'atörpijpjell. noch van nudere óhlsteliings.' 
Ïni°ddcile11 \fóo'rtieri. tijn; zij mogen lvenmin iliet 
êi-a'gli:.iill:- ot ,Uidnatorpij pjéi of an.tèr~ óiitsîé!iings
middelen in denzelfden wágen geJádèn wórden. 
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F. Op ifen vräcbtbrief moet door den afzender 

eene vér'!ilaring zijn g~steld, wnarnit blijkt, dat 
aan de voorschriften van dit nummer is voldaan. 

G. Verder moet bij de zending zijn gevoégd 
eene verklaring van een bij de spoorwegonder
neming bekend scheikundige , inhoudende, dat 
de onder een van bovenvermelde namen te ver
zenden stof, werkelijk is van de daarvoor in dit 
nummer aangegeven samenstelling. 

H. Bij twijfel, of de onder een vnn bovenver
melde namen ten vervoer aangeboden stof wel is 
van de daarvoor in dit n·umwer 84Dgegeven samen
s~elling, kan de spoorwegonderneming, al vorens 
de aángeboden colli te verzenden, een moos~r . 
nemen en dit in de Rijksmnnitiefäbriek aan d'e 
Hem'b1•ug kosteloos laten onderzoèken. Blijkt hèt 
dat de samenstelling niet overeenkomt niet den 
inhoud der verk'làri'ng, dan kao· dé spoorweg
onderneming in het vérvo1g weigeren de in dit 
nummer genolimde stoffen van den afzendèr ten 
vervoer aan te nemen. 

LV. 1. Galciilm-chrbulmrki in luchtdicht ijzeren 
vaatwerk of in luchtdicht gesloten blikken donzen 
of bossen gepakt zijn: 

2. Bliklten doozen of buséên,- ge·i nhl m"èt calcium-' 

, carbid, welke zwaarder wegen dan 50 K.G., moeten 
bovendien elk in een houten kist gepakt zijn. 

3. Samenpakking met nndere stoffen is niet 
toegelaten. 

1 LVI. 1. Wijn en likeuren in fleucken, aigaren, 
• ett- en vleeackwaren worden alleen ten vervoer 

toegelaten, bêhoorlîjk'. ingepal:t, dé monden of 

! kisten bovendien verzegeld of geplombeerd. 
2. Vaten, met vloeistoffen gevuld, moeten aan 

j het spon- of tapgat met blik beslagen zijn. · 
· LVII. Ledig teruggaande :zakken worden slechts 
1 ten vervoer asngenomen, wanneer elk pak in het 

bijzonder goed te zamen gebonden en voorzien is 
vnn eene stevige bonten of perkamenten etiquette, 
"1aaróp de naam van den geadresseerde en '1an· 
het station van bestemming, tooatff die op dén 
vrachtb:)ef vermeld zijn, dni~elijk zijn aangegeven. 

LVIII. Scliilderijen, beelden en alle 11oorwerpen 
11an kun.rt worden alleen ten vervoer àangenomen, 
wá'nneer de waarde niet wotdt aangegeven, 

LIX. Voorwerpen, welke bij liet laden of lo11en 
of bii ket veruoer buitengewone moeielijfckede,i of 
ongerief veroorzaken, worden alleen bij bijzondere 
overeenkomst ten vervoer aangenomen. 
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BIJLAGE C. (Zie art. 43.)-

V E !i K LAR I N G. (*) 

Stempel van het. station 
van. aankomst. ' 

} 
N•. . 

Wagens · 
Spoorwegdienst: 

Geleidebrief N°. 
Post N°. 

· Aan · . 

te • 

station van den spoorweg Het station van den 

spoorweg te . heeft op via. 

~ verlangen de volgende goederen, die ingeone 

volge den vrachtbrief in dato heden gemerkt zijn 

als volgt, ten vervoer per spoorweg naar 

• van 

Aanwijzing of de zend.ing franco 1·. 

is, en, zoo ja, of !1e .afzen_der 
, . nog andere kosten dan de vracht ·( 

aange- voor zijne rekening nee'!lt • 

nomen, namelijk: 

erken • . hierbij nitdrnkkelijk, dat deze 

goederen oningepa.kt 
op onvoldoende wijze ingepakt, namellj k 

aangeboden zijn, en dat dit op den vrachtbrief 

door . vermeld is 

. , den 19 

(*) Deze verklaring moet bij zendingen , welke 
uit meer dan één collo bestaan, tot die colli 
beperkt worden, welke niet of onvoldoende inge
pakt zijn. 

De aangegeven gezamenlijke waarde _bedraagt 

(in letten1 

l zie voorlaatste kolom· 
{ der voorzijde . 

Specificatie der voonc~otten. 1 Bedrag. 

----------,---
Gld. Cts. 

Gezamenlijk bedrag der voorschotten (in letters) 

Stempel der betrokken 'spoorwegen. 



BIii.AOB D. (Zie nrt. 4-0 G,) VRACll'l'GOb;D. (l) ••• -:- • den . • • 111 • -,--------~ 

Hierbij ontvangt gij de hieronder vermelde goederen, volgens de bepalingen van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de 
spoorwegen en volgens de :: bekende bijzondere bepalingen of voorwaarden van vervoer van d,e verschillende spoorwegdiensten, 
over welker lijnen het vervoer loopt of van de rechtstreeksche tarieven, welke op dit vervoer van toepassing zijn. 

CO L~L I. Bruto 
gewich~ per 

1 1 ·wijze 
INHOUD. goederen-

Merken soort. 
en Aantal. van Kilogrammen. nommers. in pakking. 

' 

Weegstempel. 

(l) Vorm en inhoud van het formnlie r voor den ·vraclitbrief zijn hetzelfde 
Vruchtl{oederen, met het opschrift: Vrachtgoed, op wit papier, 
IJlgoedrren, " · IJ lgoed, op rood papier. 
Bestelgoederen, ., Bestelgoed, op blauw .papier; 

i::j .. 
~ 
" 

-co 

1 

voor: 

Voorachriften en inlichtingen voor de vervulling der 
Aangegeven formaliteiten voor Rijk•-, gemeente of andere bellLstin-

waarde gen; aanwijzing van een tusschenpersoon, enz. 
TOor iedere Vermelding van de bijjevoegde documenten voor ge-

góederensoort noemde belostingen en an ere bijlagen. 
afzo11derlijk. Vermelding iran de zich op ·de c.olli bevindende Rijks-

looden. 
' 

Gld. Cts. 

Onderteekening ::: afzenden. 1 Expeditie-stempel 
, van het station van afzending. 

, Eenheids vracht. 
Prijs per 100 K.G. 

... 
> 
z 
t:: 
> 
:,:, ... -co 
0 .... 

-3 
C11 
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BIJLAGE E. (Zie 11rt. 49 G.)'-

LEVENDE DIEREN. RIJ- EN VOERTUIGEN. (1) 

• . • . , den • . 19 • 

Hierbij ontvangt @:ij de hieronder vermelde zending ten vervoer aangenomen volgênà ne bepa

lingen 'l'ari het algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen en volgeiia' dé ~~ be

kena'e bepalingen of voorwaarden van vervóer van de verschillende apoorwegdimsten, over welker 

lijnen h'ét vervoer loopt, of van derechtstreeksche tarieven, welke op dit vervoer vairt'oep4ssfog zijn. 

Wagen
nummer. Aantal. SOO!T. 

Weegstempel. Onderteekening ::~ afzenders. 

Aangegéven waarde 
voor iedere 

vrachtpost afzonderlijk. 

Gld. Cts. 

Conform vraèhtgoe• 
deren in té vnll~n. 

Exped i tie-steÓipel 

van het station van afzending. 

COUPON. 

Vrij biljet. (a) 
ten behoeve van (b) • • · • • 

geleider der zending . . 
en vermeld op geleidebrief N°. 
van den • . 
van station • 
naar station. 

De 
(a) Dit vrijbiljet is'ongel<fig, wanneer het zonder 

de rechterhelft van de conpon vertoond 
wordt en moet op het statio~ van aankomst 
aan den controleerenden beambte worden 
ter hand gesteld. 

Iá ifft vrijbiljet niet opgevonl.erd, dan 
wordt het bij het in ontvangst nemen der 
zending afgegeven. 

Geeft de zending gèen aanspraak op vrij 
vervoer, dan wordt door dit vrijbiljet met 
de pen een kruis getrokken. 

(b) In te vullen de namen der geleiders, die 
volgens het tarief kosteloos in den vee
wagen vervoerd worden, 

De zending bestaande uit 
vêrmèlcl op geleidebrief N°. 
vàn den • . 
van station . . . 
naar station. • . 
af te leveren tegen betaling van (c) ; 

. ., 

De óndergeteekende verklaart den houder te 
hebben gemachtigd de hierboven omschreven zen
ding voor hem in ontvan~t te nemen en q mtéert 
daarvoor mitä deze. 

., den . 19 . 

(c) in te vullen .franoo" of het te· betalen 
bed.rat. 

(1) Groote anelheid ro<id papier, kleine snel
. heid tOit papier. 
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BllL,\?E F. 

~OTA VAN ONKOSTEN, bedoeld in S 1 , 

4de lid , van ~~i~el 50 van het alge~~.n 

reglement ,v'?!'_r het vervoer o_p de r,P!!Or• 
w,egen. 

J N". 
ijehoor,en~e ,bij l wagens l .SP90qvegdiill\l't. 

vr11ch.tbrief ge!,llidl'J1rief N°. 
}!(!Bt N°. 

a. Betalingen aan den ,lande, als: / 

In voorrecht (paspoort N•. ). 

Accijns (kwitantie -N•. ) ... 
Belasting of es•aailoon voor 

gouden en zil.veren werken 

(kwitantie N°. ) . 

Formaatzegel • • • • • 

Ze_gel rekest om fiat • 

Kosten voor buiten_gewoon tqe• 
zicht •• ••••••••••.• 

Kosten voor bepaling van aard 

of hoeveelheid van goederen. 

Ko&ten voor bewaking • . . • 

verzegeling • . • • 

6. Loon voor de aangifte tot in-, 

uit- of doorvoer of tot entre

poseering, provisie voor voor

geschoten rechten, enz. 

Totaal 

Aldus opgemaakt te 

den 

De 

5 Ja11uari 11101. BBBLUIT, hopdende besl~ssing 
dat bij het 1111del'l1qe,k ,4~ geloofsbrieven V:!'11 
nieuwbenoemde leden ~en.er Kamer V!IJI ar
beid, burgemeester en ;wet,bopders bev~ 
zijp te besli_~n o,ver ,de geldigheid van ,Ûl· 

geleverde s~bilj,et~ en cl.at een stembiljet 
voor eene 4i:rs~,!P.\l!g,, ~!111~ d,e ;rw&ID 
van één der l>eicJ,e candidate_n is door~ld, 
aan · p.en ove.1:geble.~ll/1 C!lll~i,.d_ipit _:yiqet wor• 
den toegekend. 

WIJ WILBE;L?,11~.A.. _BNZ. 

~ ,schikkenqe op het ~r<,1,ep, inRllsteld door 
J. ~- ZIMlCE~~U.N, te Strijp, ~ Jo,et bf:11)11.ii 

van Gedeputeerd,!' Staten van . qord,-~ra.~iwt i!·f 
7 ~ugn,stn~ ~ 900, G, n°. 30,'f ! ~IY' ,f.~~el,Wj, 
3de J;Jur. ~~r.~ij ~~.l\e ~zyre,ren tef;en Re,t \,,e• 

.. ~uit van bnr~~-e.~ter en -~~~oud~f!! v:an W.iJf 
Jio':-~l1 om hem niet ~e te la~n !Il~ lid der 1.{11pi,11r 
yan arbeid voor d,e ta~~k~~l!.~11!19"ie ~e Ei,1,1:dho,';i;n 
onge_gi:ond zij,n v;~rk.J.~8'd:· 

Den Raad van State enz.; 
•o~erw:egenqe, dat b.~- de vl!l"k!~zing voor y

1
~f 

)ed,en-werklieden van ~e KD,llljlr .~n arbeid !~r 
Je tabaksindustrie te :Ei1.1:dhov;en , op ,1,8 f ,ei ,\ll 
, de ge_meenten E~_dhovep, Stratnm, ,G~ eJ S:· ,~. 
,Strijp en Woen,el ge honden, de ~olsti:e)i:te meer• 
derheid verkr~n ,~erd door H. ~00YlU/iS, );[. 
,KOPP.B:LMANS. J. V,'.N RIJSING.R: en L. VA)i L,B.R:U• 

WARDEN, die .verkozen we~/lll Y.erk!~ai;~, ter~~1 
eene hef!!temmin,g moeat gehouden worden tndchen 

, .J. P. ZDO!ERHAJi en H. TIIoHASSEN; 
dat bij die ~erst81ll;mi~s;, op 1 Juni 19'0 ~ 

houden, J. P. ,Z1llllJBRllAN door het stew,.biir,ep,11 
j~ verkozen ,ver k~d; 

dat burgemeester en ~etponders van EinAii,vi,n, 
,ech~ bij ~~luit van 13 Juli 1~00 hem nietals
lid-werkman van de Kamer van arb eb~en 
,toegelaten , uit o_yer,w,e11.i1;1,g , cl.at vol~!)& ar1I 45-
van het kiesr~l~ment yoor de Ka_mers van ar_~\d 
alleen van qn waarde z,ijn briefjes die niet i11~
vuld ziju en briefje& voor zoover zij ~en perso~ 
niet duidelijk aanwijzen ; dat geen enkel Vq9f· 

achrift wordt gegeven omtrent de wijze wa,.ro,P 
de kiezer den candidaat zijner k;enze op het ate~
briefje moet aan wijzen ; dat ieder te.eken tot aan
wijzing derb}ve al_s geldig moet word.~ Jw
schonwd, mits de aaµwijzing duideliik i~; dat 
de ,doorhaling van een der op het stembtiefje
voorkotDeude najllen duidelijk aanwijat, dat da 
candidaat door di~n naam aangeduid niet gewill 
wordt; 

dat J. P. Zunc&RllAN \ege11 dat besluit ~
zwaren heeft ing~bracht bij Gede11i1_1.ti:erde .S~en 
V/UI ~oord-füabJIDt, die echter, op 7 ~~~tps-
1900, het bestreden besluit _hebllen ,g!lhllJl!Ql,nafd; 
dat zij daarbij J\eb~!l!l o~er,\Vog,en !lat de .iw11fide 
alin4j8 '-1\11 ,art.. ,61 van het f-('lBl'l:SHl!D~llt ,vqor 
de Kamers van arbeid voor ~~. !lat .Ji,et ,-t11111• 
briefj11 in .~l!~~til!l'h,e ,vq}~nlê de n,yx,,en 8'oet 
Vl\"llelde11 Vflll bi 1'~5!11\~n tDM!lhçn ;!'ie ,~Il ~çr
,t~!llipg DJ~t JJ1~fds Mb\!ep; dat dit v911qcqi;ift 
b!,ij,k;kfllll' de ~tajc~ing h,çeft, AAP Ate~r ~ ,ile 
.\'-itoefp.ui9~ ,Vfln ziµ,t k,i~,sr:echt t~ ,Jllll/®t te Jto'A\',ll 
en hem zijI\e _t,IW ,\cl v.~geuiN'k/ll,ij.k~ MQ? • 
,4.et ~J,.rijyep. d~r llf:JP.en til ~l\llBl'llll, dat akch~& 
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van den kiezer gevorderd wordt, dat de namen 
van hen die hij gekozen wenscht te zien op de 
eene of andere wijze worden aangeduid; dat, nu 
noch de wet, noch het kieereglement voor de 
Kamers van arbeid eeoe dergelijke aanwijzing be
vat, de kiezer bevoegd ie zijne stem uit te bren
gen op elke wijze die hem geschikt voorkomt, 
door bijvoorbeeld zijne meening met doorha• 
lingen kenbaar te maken, en dat de geldigheid 
van zijne stem of briefje in geeoeo deele afhan• 
kelijk gesteld · mag worden van het al of niet 
sclirjir,en van de namen der candidateo; dat 
voorts de bewering, dat een stembriefje waarop 
een der beide namen ie doorgehaald of zwart 
,gemaakt, en doe de kiezer van zijne meeoing op 
eeoe !iem · niet r,erbode,, tojfze heeft doen blijken, 
moet geacht worden ~niet ingevuld te zijn", 
redejlrnrwijze geen steek houdt; dat toch bij de 
opneming der stemmen allereerst moet worden 
gevraagd onar de bedoeling van den kiezer, die 
het stembriefje inleverde, en, heeft deze zich 
gen,?' - zij het dan ook op eene wijze zooale 
het h~ ed dacht __: van een oniogevold briefje 
wel ~ sprake meer mag zijn; 

àat alenu J. P. Znunm1u.N bij One in beroep 
ie gekomen , en daarbij te kennen gegeven heeft, 
dat zijne inziens burgemeester en wethouders hunne 
bevoegdheid te buiten zijn gegaan, daar bonne 
nitepraak geen beelieeiug behelst omtrent het 
onde k der geloofsbrieven, maar de beslissing 
is -tn een geschil, uitgesproken door den niet 
bevoegden rechter en 'foorte dat de hierbedoelde 
briefjes niet als geldig mogen worden beschouwd, 
omdat van den kiezer iets positiefs (invullen) en 
niet iets negatiefs ( doorhalen) gevorderd wordt, 
en de streep door een der gedrukte namen gehaald 
ale een ongeoorloofde bijvoeging te beechonwen 
ie, die volgens art. 47 van het kieereglement 
geacht moet worden niet op het briefje voor te 
komen, waardoor dit ale een blanco• biljet zou 
moeten worden aangemerkt; weshalve appellant 
venoekt·, alenog met vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Eindhoven 
in dato 13 Jnli j.l. ale lid van genoemde Kamer 
te worden toegelaten; 

0. dat art. 67 van het kiesreglement voor de 
Kamers van arbeid aan burgemeester en wethondere 
der gemeente waar de zetel der Kamer van arbeid 
ie gevestigd llet onderzoek van de geloofsbrieven 
der nieuwben~emde leden en de beelieeing over 
de toelating van die leden opdraagt; 

dat bij dat onderzoek niet alleen te beslieeen 

valt , of de gekozenen aan de vereischten voldoen 
in art. 8 der wet op de K;amers . van arbeid ge
e teld, maar eveneens of degenen over wier toe
lating moet worden beslist te recht door het 
stembureau ~kozen zijn verklaard; 

dat burgemeester en wethouders van Eindhoven 
io dezen dus hunne bevoegdheid niet te 'buiten 
zijn ge~o, toen zij de laatste vraag, ten aanzien 
van ap1iellaot, in ontkeoneoden zin besntwoorddeo; 

iiat ook terecht èn door burgemeester en wet
houders van Eindhoven èn door Gedeputeerde 
!ltaten van Noord-Brabant ie aangenomen, dat de 
briefjes waarop de naam van een der beide per
sonen die in herstemming kwamen wae doorge
haald, aan den persoon wiene naam niet doorge
haald wae, moesten worden toegekend ; 

dat toch, al moge op die briefjes geen naam 
zijn 9eschrer,en, wat door het kieereglement niet 
wordt gevorderd, zij toch niet alit oningevulde 
of blanco-biljetten kunnen worden aangemerkt, 
vermits nit de doorhaling blijkt, dat het de be
doeling des kiezers geweest ie, dit biljet bij de 
stemming inleverende, zijne etem op den persoon 
wieoe naam hij niet heeft doorgehaald nit te 
brengen, terwijl het kiesreglement dusdanige wijze 
v an etemoitbreogiog niet verbiedt; 

Gezien de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 
· 141) en het Koninklijk Besluit van 6 Januari 
1898 (Staatsblad n•. 20); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedepnteerde Staten van Noord-Brabant d.d. 7 Au
gustus 1900, het daartegen ingestelde beroep on• 
gegrond te verklaren. ( Gemeentestem.) 

7 Ja11uari 1901. B.lliBLUU', houdende bepalingen 
omtrent de vrijstelling van metinl! van Ita
Jiaansche schepen. S. 21. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 3 Jannari 1901, n•. 7, Invoer

. rechten en Accijnzen; 
Gezien art. 6 der wet van 3 Juni 1875 (Staats-

• blad n°. 101) en de Koninklijke besluiten van 
21 Angnstne 1875 (Staaublad n•. l46)en 18 Sep

_tember 1899 (Staatsblad n°. 208); 
Herzien de Koninklijke besluiten van 17 Maart 

• 1878 (Staatsblad n°. 19) en 22 April 1883 (Staats
blad n°. 38); 

Overwegende dat in Nederland en Italië de-
7 zelfde wijze van meteo van zeeschepen wordt ge
• volgd en dat Nederlandeche schepen, voorzien 
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van een geldigen meetbrief in ltalië, onder de ' 
'noodige bepalingen, van·meting worden vrijgestéld; 

Hebben bealoten en besluiten: 
Art. 1. Van de meting in Neder.land worden , be

houdens het- bepaalde bij de volgende artikelen, 
vrijgesteld de zeil- en stoomschepen, te huis be

"hooreode in Italië en voorzien van een meetbrief 
• door de bevoegde autoriteit in dat Rijk afgegeven. 

·2. Indien voor schepen van Italië een bijzondere 
meetbrief wordt vertoond, opgemaakt door de 
bevoegde autoriteit in dat land, geheel volgens 
de regelen geldende in Nederland, zal de in dien 
meetbrief vermelde inbond worden erkend, alsof 
die inhoud ware bevonden bij wettelijke meting 
in Nederland. 

3. Ten aanzien van schepen, waarvoor een ge• 
wone Italiaansche meetbrief wordt vertoond, 
wordt, indien de gezagvoerder dit verlangt, het 
volgende in acht genomen. 

Ter bepaling van den bruto-inhoud van scliepen 
met een dobbelen bode111 van wat1>rballast, welke 
naar de Nederlandsche voorschriften niet in deo 
inhoud wordt begrepen, wordt van den in den 
ltaliaanschen meetbrief aangewezen brnto-inhond 
afgetrokken de ruimte t nsschen de beide bodems, 
door meting te bepalen. Kan die ruimte niet 
worden gemeten of wordt meting door den gezag
voerder niet verlangd, dan wordt laatstbedoelde 
bruto-inhoud met oijf percent verminderd. 

Ter bepaling van den netto-in!,.oud worden van 
den in den ltaliaanschen meetbrief aangewezen 
netto-inhoud afget.rokken: 

a. de rnimte tnsschen dubbele bodems voor 
waterbnllast, te bepalen volgens het vorig lid; 

b. de ruimte voor het persoonlijk gebruik van 
den· gezagvoerder ; 

c. de ruimten voor de bemanning,_ voor zoover 
oijf percent van den brnto inhoud te boven 
gaande; 

d. de ruimten nitsl nitend bestemd voor de be
handeling van het roer , van het spil en van 
andere ankertoestellen en voor het bel'J(lln van 
kaarien, sign~ltoestellen_, zeevaartknndige instru-

' men ten en bootsmansgoed, 
e. de ruimte ingenomen door de holpmachine 

(donkey) met ketel, voor zoover zij met de hoofd
pom1ien van het schip verbonden zijn; 

f. bij zeilschepen, de ruimte enkel bestemd 
voor het bergen van zeilen. De aftrek voor deze 
rnimte gaat 2i percent van den bruto-inhoud 
niet te boven.-

wordt, voor zoover de meetbrief dien aanwijst, 
daarnit overgenomen of anders dooi- meting vol
gens de Nederlandsche voorschriften bepaald. 

Dienovereenkomstig wordt een Nederlandsche 
• meetbrief afgegeven, waarin de verdere bijzon• 
derheden uit den Italiaanschen meetbrief worden 
overgenomen. 

4. Voor zoover volgens het vorig artikel meting 
plaat& heeft, worden deswege kosten berekend 
volgens artikel 35, tweede lid van voormeld be
sluit van 21 Angustns 1875, doch alleen voor 
de werkelijk gemeten ruimten. 

5. Dit besluit komt in werking den laten Fe
bruari 1901. 

Alsdan vervallen de Koninklijke bes! uiten van 
17 Maart 1878 { Staatsblad n°. 19) en 22 April 
1883 {Staatsblad n°. 38). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit beslnit, dat in het Staa solad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 
(9et.) 

7den Januari 1901. 
WILHELM! ~ 

De Minister tian Financiën, (!let.) PilliRSON. 

{ Uit9e9. 15 Jan. · l.) 

Januari 1901. Bli!SLUJT, tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Bouward van 23 Mei 1900, n°. 5, waarbij 
aan ATZE KaoEGlliR vergnnning is verleend 
tot het bonwen van een heete-lnchtove_p met 
een kanaaloven in het gebouw wijk ~ - H!9 
aldaar. S. 22. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 Decem
ber 1900 , la. E, afdeeliog Arbeid en Fabriek&• 
wezen, tot vernietiging van het besluit van bor• 
gemeester en wethouders van BolnD4rd van 23 Mei 
1900, n°. 5, waarbij aan ATZB KROEGER vergunning 
is verleend tot het bouwen van een heete-lucbt-
oven met een kanaaloven in het gebonw wijk E, 
n~. 169 aldaar; 

0 verwegende, dat de inrichting, waarvoor be
doelde vergunning werd verleend , blijkens de bij 
-de aanvraag om vergunning overgelegde verklaring 
zal zijn eene fabriek of werkplaats in den zin der 
Veiligheidswet; 

Overwegende , dat door burgemeester en wet-

l 
bonders van Bolmoard de vergnnning ia verleend, 
voordat dit College van den bevoegden inspectenr 
van den arbeid de in artikel 7 bis, tweede lid, der 

De inhoud der ruimten gen0tmd onder b-f I Hinderwet bedoelde mededeeliog· had ontvangen; 
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,Ove,rwegende, dat artikel 7 /Ju, tweede lid, der 

illinilç,rw,et !ieJ14181t, ~ -t indien de _qntfOqJf~ ï'11-
richt\ng ~veil/' ff1 !lijn ~ fabriek 9C.werkp¼\!lta 
in di:n zin der Veiligheidswet, cl,e iµ_spee~~;r zoo 

~JXl.edig ~ogelijk BBn h,i:t geJJ1~.~~~estu11r ,\I\ede

~llillt, .of de inriehtifli" voor zoover znl~.s ,~an 
blijken, uit de in artikel 5, sub l ,~n 2 .~dqelde 
stnkk,en , ;al voldoen 11Bn de eiechen , krachtens 
artikel 6 dl,lr Veiligheidswet gl!llteld", ~u ~at 
artik~l llbi.r dier wet voorSQhrijCt, dat 4e ver

gu.nning gew~igerd )'1'1:>rdt, .iJii).ien de inrichtipr;, 
voor zoover zulks kan blijkeii uit de in .Bl'.tikel 5 

su.b l en 2, bedoelde stukken, volgens den in

specteur niet zal voldoen aan de eiech1m, krach~11s 
artikel 6 der V eiligheid~wet gesteld"; ·· 

O vw:l'fegende, dat b~c;:ester en wet!ifnd,e,rs 
dau ook niet bevoegd zijn, op eene ll!ln vrog,i te 

beschikken, voordat zij de ~1(~om,11Chtllve11 ,\l\ede

~Jlag Vllll den iW1peoti;nr hebben QD~'l.811_~; 

Overwegende, dat het boslnit van b.~gi\lQflep,tl)r 
en we~qp.ders van Bol8fl)ard van 28 Mei 1~00, 

n". 91\ mit_sdien is genomen in ,trijd met de wet ; 
8111,!t op llrlikel l~~ der ~m~ntewet; 
Dçiilieaad v11n Stat~ ~boord, ad vi~ van 28 De

_ her 1900, u0 • 17; 

Gelet op het ll,llder m.P~ van Onzen l\&;i!1!s~çr 
van Waterstaa.t, Handel en Njj.verl\~id van 5 Janu-

11ri 1901, la. ~.»fdii!¼lin_K Arbt,id en Fe.,~ie)tswezen ; 
Hebbe11 gpeclgevon~n e,n ,7e~an : 

})et b,ialnit van b~JP~f en l'1'1\t~o1ulers van 
B41,a,.d van 28 Mei 1900, n°. ~. te Vlll,11.Ïetigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister \'.an ,~,w,~~t, Hand.el en 

tl"ijverhei(j. ia ~,el{ist met tle 11itv~riug v~ dit 
):l!lslnit , h~tweµt Î.!I ~t Pfaat,bl"fl f.ep~~-t ,zal 
worden en waarvan afschrift zal worden ~on,l,en 

aan den Raad van SY'te· 
' s:?i;aveµ~e, ~ep. .8-ten J.anll8fi 1901. 

(1,4'.) "\VIL HEL~ IN ~-
D.e Jfini.rter oan ff'pt~r;at""t• Handel ep Ni;;~~rliejfl, 

{g#t,) C. LlllJJ. 
. ( U,tg~. 2? {Hr.· :1.~~l:) . 

Il ltzl}uari 19~1. B~LU\T, h4>11!1ii~'8fiste~li.Qg 

~~ ,~e .~~~uc_tj,e V,qf!X ~;elliPJCq~llll;\en 
en CO/l'~rutD\? van -~n,dlll'J.üji:e •~01M,P, 
voor tijden van oorlog or oorlog.&ge,'flll\f. il, 23. 

WIJ ,l\'!ft~!tf:l~A. E¾'!Z, • 
Ç)p 4,e 'i'I~~ ,1:an ~ MÎijis1,t:rs J'dln 

Qlll'lf?if ,e.n W ~ame :van .20 :12.~c«;m,bi;r .lR.QP, 
Kabinet, li~t .. a• •., en :van 4 JIIJl1Wi l~0l_, ~ • 

.p0
• 2, $1îheip.; 

Ge,;ien de wet van 28 Mei 1899 (Staata~la~ 
11°. 12.8), houdende P~f11in,gen tot 11i,troe;ing. v~n 
art. 187 der Grondwet ; 

OverwegllAde, d11t hêt met het oog op het bij 

~ie Wet bepaalde noodzakelijk is, · de ~evo, ~ 

heden en de v,erplichtingen v,an de Stelli)'.l~~lll· 

1Il8!lilanten en van de Com,111and11,0ten van ifio:p
derlij·~~ Fo;tl,n, voor tijden va~ 90rlog of oorlog.s

gev11~~• 011nien.w te regelen en v~st te steJlen; 
Hebben goed~von~en en verstaan : 

~:- . ~d te ~enrçn en v~t te ~~II/'n de bij 
dit ~)lllnit gevoegde Instructie voor Stellingcom

~an~DfteJ'.l en Com111andanten v~ ~fzoód~rl_ij~e 
Fpr.te11 voor tijden van oorlog of oorlogs~v11ir. 

2°. te bepalen : 

a. dat de sub l 0 • genoemde lnetrnctie in ,verking 

~ ~oden op hetz.elfde tijdstip als de Wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128); 

6. dat op evenbedoeld tijdstip buiten werking 

.z,u~~n trede.n .~t Ko11inklijk Besluit van 18 No
Y!l,lll.her 1~75, n°. 9, met de d11arbij behoorende 

,~ _st;rpctie V<Jor ~!;ltipg- _en FQ1tcomman.danten ; 
,liet be~.aalde bij pnot 7°. van het Koninklijk 
~,1:111,~i_t ,van .211 A.pril 1880, n°. 27, alemede de 

,K;!)!J,Ï,I\klij}re Besluiten van 14 A.pril 1894, n°. 24, 
en van 22 Maart' 1897, n°. 50. 

Onze Mini,sters v11n Oorlog en van Marine 
,zijll , ieder voor zooveel hem betreft., belast met 
de nitvo«jring van dit Besluit, waarvan, even,als 

.11,an de dB,BJ;~ij ~ehom'!lnde Instrnptie, afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Minieters van 

Justitie, van Binnenlandsohe Z11ken eu van Water-
J!t&at , H,e.ndel en Nijverhejd , en dat met de 
IDJ1tructie ,lJI het Staats/Jlad zal worden geplaatat. 

's G;ra:v,;nhage, den llden Janne.ri 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

p~ Hinûter van Oorlog, (Det.) :ELAND. 

.:/# Minûter van Marine, ( get.) RöBLL. 

( Uitgeg. IS Fe/Jr. ljl0l.) 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van den 
· · ll~en Januari 1901 (Staat8blad n°. 28). 

lNSTRUaflE 1JOOr Stellingef?mmandanter& en 
Commandanten van Ll.fzonderlijke Forten, 
ooor tiftlen oan oorlog of oorlog8gevaar. 

EERSTE HOOF-DSTUK. 

Ll.lg,e;meene B_epali11ger&. 

,1. lil ~ Inst.tw:tie worden qnder ~tellif,iiîD" 
verstaan de gedeelten des lands, Olj'.lsqhreven in 

~e~ bij deze ,lilstr\',ctie gevoeg4eu •W't, ;Bij~ I • 
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2. De Stellingen knnnen door Onzen Minister 

van Oorlog in deelen worden verdeeld, welke 
deelen in deze Inetroctie met den algemeenen 
naam van .Ondel'deelen" zijn o.angednid. 

3. Is aplitaing van onderdeelen noodig, dan 

wordt die in den regel eveneens door Onzen Mi
nister van Oorlog geregeld en andere, ook wat 
de bevel voering betreft, door den Stellingcom
mandant. 

4. Onder .forten" worden in deze Instrnctie 

verstaan de dnnrzame of tijdelijke verdedigings• 
werken , vermeld in den bij deze Jnatrnctie ge· 

voegde~ staat, Bijlage II. 
Het terrein bniten een fort wordt in den regel 

gerekend niet tot het fort te behooren. 
Bij afwijking van dien regel worden de grenzen 

van het tot het fort behoorende terrein door 
Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. 

Behoo~t een fort niet tot eene Stelling, dan 
wordt het in deze Instrnctie • Afzonderlijk Fort" 

~noemd. 
5. Alle verder in deze Instrnctie voorkomende 

bepalingen ten opzfohte van Stellingen en Stelling
commandanten gelden, voor zoo ver toepaBselijk, 
ook ten opziohte van. Afzonderlijke Forten en 
Commandanten van Afzonderlijke Forten, tenzij 
voor deze anders is voorgeschreven. 

Eveneens gelden die bepalingen, voor zoover 
toepasselijk, ten opzichte van afgesneden gedeelten 
van Stellingen en de daarover bevelvoerende Offi
cieren, tenzij alleen een fort is afgesneden, in 
welk geval voor dat fort en den fortcommandant 
alles geldt, wat in deze Inatrnctie ten opzichte 
van Afzonderlijke Forten en Commandanten van 
Afzonderlijke Forten is :voorgeschreven. 

6. In deze lnstrnctie worden de Stellingen 

geacht te kannen verkeeren in drie toestanden, 
te weten: 

in dien van tijden van oorlog of oorlogsgev113r, 
zonder dat is ingetreden de staat van oorlog of 
de staat van beleg ; 

in dien van den staat van oorlog; en 
in dien van den staat van beleg. 
Oorlog wordt gencbt a1mwezig te zijn op den 

dag, waarop het Koninklijk Beslnit tot het buiten
gewoon onder de wapenen roepen der dienstplich• 
tigen - overeenkomstig art. 185 der Grondwet -
ia genomen. 

Oorlogsgevaar bestaat van af den dag, waarop 
het Koninklijk Besluit, bedoeld in artikel 186, 
al. 4, der Grondwet is genomen. 

7. Het militair gezeg bedoeld in artikel 7 der 
1901. 

Wet van 23 Mei 1899 (Staaublad n°. 128) wordt 
in de Stellingen nitgeoefend door de Stelling

commandanten. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Yan tijden van oorlog of oorlogBgevaar zonder 
dat u ingetreden de staat van oorlog of de 

ataat van beleg. · 

8. De Stellingcoinmandant staat onder de on
middellijke bevelen van den Opperbevelhebber van 
Zee- en Landmacht (Leider der Verdediging) of, 
zoolang de benoeming van dezen niet te zijner 
kennis is gebraobt, onder die van den Minister . 
van Oorlog en voor zooveel het bevel over het 

penoneel en het materieel der Zeemacht aangaat, 
onder die van den Minister van Marine. 

9. Zoodra de tot Commandant v11n een Afzon
derlijk Fort door Onzen Minister van Oorlog aan
gewezen _. officier aldaar ia aangekomen, aanvaardt hij 
in afwachting van zijne benoeming door Ons, daar
over het bevel en heeft alsdan de verantwoorde

lijkheid en de bevoegdheden aan de betrekking 
van Commandant van een Afzonderlijk Fort ver• 
bonden, alsof hij reeds definitief daartoe was 
benoemd. 

10. Vnn de aanvaarding van zijn bevel geeft 
de Commandant van een Afzonderlijk Fort on ver
wijld per draad of, wanneer daartoe geene ge• 

legenheid bestaat, schriftelijk bericht aan de anto· 
riteit onder wier onmiddellijke bevelen hij staat. 

11. De Stellingcommandant is, behouden■ de 
hem schriftelijk of telegrephisch gegeven bevelen 
door de autoriteit onder wier onmiddellijke be
velen htj staat, persoonlijk en uitsluitend ver• 
antwoordelijk voor de veiligheid en het behoud 
der Stelling. 

12. De Stellingcommandant oefent, met inacht
neming van alle ter zake bestaande reglementen , 
aanschrijvingen, bepalingen en voorschriften, als
mede van de bepalingen dezer Instructie en van 
de hem door hoogere autoriteit gegeven bevelen , 
over de Stelling een volkomen gezag nit. 

13. De Stellingcommandant heeft onder zijne 
onmiddellijke bevelen het personeel van het hoofd
kwartier der Steiling, Plsinede de Commandanten 
van de Onderdeelen der Stelling en, voor zoover 
die niet onder de bevelen van een lagere antori• 
teit zijn gesteld , de Commandanten van de tot 
de Stelling behoorende forten en van de voor de 
verdediging der Stelling aangewezen troepen en 
oorlogs vaartnigen. 

14. De Stellingcommandant heeft onder zijn 
6 
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beheer en verantwoording alle tot de Stellin~ 
behoorende verdedigingswerken, terreinen, werven, 
dokken, gebouwen, wegen, havens, oorlogs• 
vaartnigen, goederen , enz. van het Rijk, onder 
het Departement van Oorlog of dat van Marine 
ressorteerende, voor zoo ver een of ander niet 
onder de bijzondere verantwoordelijkheid van 
andere autoriteiten is of wordt gesteld. 

15. De Stellingcommandant geeft, tenzij het 
tegendeel uitdrnkkelijk is bepaald, met inacht
neming van het gestelde in de volgende alinea, 
uitvoering aan alles wat in het plan van ver
dediging der Stelling voor tijden van oorlog ie 
voorgeschreven. 

De plans van verdediging, de ontworpen maat
regelen omtrent den geneeskundigen dienst en de 
verpleging daaronder begrepen, zijn echter niet 
volstrekt bindend; belungrijke afwijkingen daarvan 
knnnen intosschen slechts plaats hebben op last 
of met machtiging van den Stellingcommandant. 

16. De Stellingcommandant tracht de goede 
verstandhouding tusschen de antoriteiten van de 
Landmacht en de Zeemacht en burgerlijke autori
teiten zooveel mogelijk te onderhouden en be
vorderen en waakt, dat niemand zijner onder• 
geschikten de grenzen zijner bernegdheid over
schrijdt of in de uitoefening van het hem toegekend 
gezag wordt belemmerd. 

17. Voor zoo ver de operatiën van het Veldleger 
van onmiddellijken invloed kunnen zijn op de 
verdediging van de Stelling, zal de Stellingcom
mandant door den Commandant van het Veldleger 
tijdig en rechtstreeks van de voorgenomen ope

ratiën worden onderricht. 
18. Valt de Stelling binnen den kring der 

operatiën van het Veldleger, dan zal ten aanzien 
nn de wederzijdsche onderstenning en de samen
werking van de Stelling en dat Leger, worden 
gehandeld overeenkomstig de nadere bevelen, te 
dier zake door den Opperbevelhebber van Zee
en Landmacht (Leider der Verdediging) te ver
strekken, of zoo noodig aan dezer. aan te vragen. 

In spoedeischende gevallen is echter de Stelling
commandant - en krachtens diene machtiging 
ook de Commandant van een gedeelte der Stel
ling - bevoegd, zfoh rechtstreeks tot den Com
mandant van het Veldleger, of van een onderdeel 
van dat Leger te wenden tot het bekomen van 
ondersteuning en medewerking. 

Aan die aanvragen zal behooren te worden 
voldaan, indien de den Commandant van het 
Veldleger of van het betrokken onderdeel van 

dat Leger verstrekte bevelen , na11r het oordeel 
van dien Commandant, daartegen geene overwe
gende bezwaren in den weg le~en. 

Èvenzoo zal, wanneer in een spoedeischend ge
val door den Commandant van het Veldleger of 

• van een onderdeel van dat Leger, de onder
steun'ing en medewerking wordt ingeroepen van 
den Stellingcommandant of van den Commandant 
van een gedeelte der Stelling, deze daaraan ge-

. volg moeten geven, voor zoover het behoud van 
_de Stelling of van het betrokken gedeelte der 
Stelling daardoor niet in gevaar wordt gebracht. 

19. Voor eene samenwerking van de Stelling 
en de Vloot - voor zoover deze niet onder de 
bevelen van den Stellingcommandant ia of wordt 
gesteld - dan wel van de Stelling met eene 
anilere Stelling, gelden overeenkomstige regelen 
ale die in de artikelen 17 en 18 zijn vermeld 
ten opzichte van de Stelling en het Veldleger. 

20. De Slellingcomwandant is bevoegd sommige 
forten onder de onmiddellijke bevelen van den 
Command11nt vnn een ander fort te stellen; als
mede twee of meer organieke onderdeelen der. 
Stelling onder de leiding van één commandant 
te vereenigen, zijnde hij gehouden, van eiken 
maatregel krachtens dit artikel bevolen, on,·er
wijld roededeeling te doen aan de antoriteiten 

· onder wier onmiddellijke bevelen hij staat. 
21. Bij ontstentenis van den Stellingcommandant, 

van den commandant van eenig organiek onderdeel 
.der Stelling of van een fort, of wanneer zoo
danige Commandant bniten staat geraakt tot het 
voeren van het bevel , wordt, behoudens hetgeen 
in iloor Onzen Minister van Oorlog vastgestelde 
of vast te stellen instructiën is of zal worden 
bepaald , het bevel gevoerd door den in rang 
hoogsten of oudsten van de officieren, welke 
behooren tot het voor de verdediging van de 
Stelling, dan wel van het betrokken onderdeel of 
het fort aangewezen personeel van Zee- en .Land
macht, niet wedegerekend de officieren van de 
Militaire Administratie, d.e Intendance en den 
Geneesknndigen Dienst , de Magazijnmeesters der 
Artillerie , alsmede de officieren van de Schutterij 
- geen Commandant zijnde - en van vrijwil
lige Korpsen. Daarentegen wordt wel medege
rekend de Commandant der Schutlerij, doch 
alleen wanneer hij de hoogste in rang is. Al
vorens echter de in rang hoogste of oudste 
.officier, c. q. de Commandant der Schutterij, in 
de Stelling het bevel heeft op zich genomen , is 
de Chef van den Staf in de Stelling of, wan11eer 
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in de Stelling een Chef van den Staf voor de 
Zeemacht en een Chef van den Staf voor dé 
l,gndmacht aanwezig zijn, de in rang hoogste of 
ondate dier Chefa verplicht til zorgen , dat de 
noodige bevelen worden nitgevaardigd, welke de 
nitvoering der gegeven orders en instructiën moeten 
verzekeren, evenals die, welke een noodzakelijk 
nitvloeisel zijn van inmiddels gewijzigde omstan
digheden. 

Deze bepalingen gelden ook voor het geval, 
dat de Stellingcommandant, of wel de Comman
dant van eenig organiek onderdeel der Stelling 
of van een fort, ten gevolge van hoogeren last, 
zich tijdelijk ophondt buiten het gebied waar
over hij bevel voert. 

Alleen in het geval, dat op een fort of een 
Afzonderlijk Fort geen ander officier aanwezig ia, 
zal een officier van de Militaire Administratie 
of van den Geneesknndigeo Dienst, en bij ont
stentenis van deze officieren, een ondergeschikt 
officier der Schntterij of een officier van een Vrij
willig Korps, het bevel tijdelijk op zich moeten 
nemen, totdat daarin op de hierna vermelde wijze 
zal zijn voorzien. 

Wanneer op een fort of een Afzonderlijk Fort 
slechts één officier aanwezig ia en deze buiten 
staat geraakt om het bevel te voeren , of komt 
te ontbreken, moet het bevel tijdelijk worden 
overgenomen door den in graad hoog~ten of ond
sten der tot de bezetting behoorende . onderoffi
cieren van de Infanterie, Vesting-Artillerie en 
Genietroepen. 

Onderofficieren van den administratieven of den 
hospitaaldienst , van de Schntterij en van de 
Vrijwillige Corpsen zijn van het voeren van zoo
danig tijdelijk bevel uitgesloten zoo lang er nog 
onderofficieren der . evengenoemde Wapens op het 
fort aanwezig zijn. 

Wanneer een gedeelte van een Stelling is af
gesneden , moet de in rang of graad hoogste· ot 
ondste der tot het mede afgesneden gedeelte der 
bezetting behoorende officieren of onderofficieren, 
voor zooyer die overeenkomstig de in dit artikel 
gestelde regelen voor het voeren van het bevel 
in aanmerking komen, het bevel over het afge
sneden gedeelde der Stelling op zich nemen. 

Wan neer in eenige functie, waarvoor van Onzent
wege door Onzen Minister van Oorlog officieren 
zijn of worden aangewezen, een officier buiten 
staat geraakt die functie waar te nemen, ontbreekt 
of komt te ontbreken, wijst de Stellingcommandant 
zoodra mogelijk nit het onder zijne bevelen die-

nende personeel een officier aan om , in afwachting 
van de aanwijzing door Onzen Minister van Oorlog, 
de bedoelde functie tijde! ijk waar te nemen , 
zijnde hij gehonden daarvan onverwijld rnededeeling 
te doen aan de autoriteit onder wier onmiddel
lijke bevelen hij staat. 

De tot de bezettingstroepen behoorende I ui te
nant&, voor zoo ver zij geen fortcommandanten 
zijn, verplaatst de Stellingcommandant naar behoefte. 

Verder ia hij bevoegd wijziging te brengen in 
de indeeling van de tot de Stelling behoorende 
troepen. 

22. Wanneer den Stellingcommandant een andere 
werkkring wordt opgedragen, mag hij zijn post 
niet verlaten, alvorens het Commando aan zijn 
opvolger of aan dengene, die hem tijdelijk moet 
vervangen, naar door Onzen Minister van Oorlog 
te stellen regelen behoorlijk, met alle aan wijzingen 
en bescheiden omtrent de verdediging, te hebben 
overgegeven. 

Tot zoolang blijft hij persoonlijk verantwoordelijk. 
23. De Stellingcommandanten, de comman

danten van organieke onderdeelen der Stelling of 
van forten kunnen , behoudens het gestelde i.n de 
volgende zinsnede, niet van hun bevel worden 
ontzet, dan op last van de antoriteit, die hen 
als zoodanig heeft benoemd. 

De Stellingcomman,lant ia echter bevoegd in 
spoedeiachende gevallen en om zeer ernstige re
denen, commandanten van orgi;.nieke onderdeelen 
der , Stelling en van forten te doen vervangen; 
ten opzichte van deze vervanging is het bepaalde 
in de op twee na laahte alinea van art. 21 dezer 
Inàtruotie van toepassing. 

24. De Stellingcommandant is bevoegd den· 
Chef van den Staf te machtigen, .op lBl!t" te 
teekenen. Hij is bevoegd een; dergelijke mach
tip:ing mede te verleenen aan de overige Chefs 
va.n diensten en de toegevoegde officieren, doch· 
ieder van deze alleen voor zooveel zijn Wapen of 
Dienstvak betreft. 

In verband daarmede doet hij aan de onder 
zijne onmirtdellijke bevelen staande antoriteiten 
voor zooveel noo¾ig mededeeling van de namen 
en de betrekkingen der Chefs van diensten en 11.an 
hen toegevoegde officieren. 

25. Een opper-, vlag-, hoofd- of subaltern
officier, niet tot de voor de verdediging der Stel
ling aan~wezen troepen of oorlopvaartnigen be
hoorende, die zich met of zonder troepen of oor
logsvaartuigen door welke omstandigheden ook, 
binnen eenige stelling bevindt, heeft zonder spe-

6• 
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ciale benoeming geen aauepraak op het voeren 
van het commando ter plaatae, al ware hij ook 
onder of hooger in rang dan de Commandant van 
de Stelling, of van het gedeelte der Stelling, 
waarin hij zich ophondt. 

Troepen en oorlogsv1111rtoigeo onder zijn bevel 
blijven, indien niet andere ia of wordt bepaald, 
in alle opzicht.en onder zijn commando, met dien 
ventande echter, dat zij zich moeten gedrllf!llll 
naar de al~meene bevelen van de autoriteit ter 
plaatse, welke deze aan de onder haar bevel staande 
troepen en oorlogsvaartnigeo in het belang van 
de orde en rost heeft ~geven. 

26. Zijn de omstandigheden, bedoeld bij de 
eerste zinsnede van artikel 18 dezer Instructie, 
niet aanwezig, dan mog de Stellingcommandant 
in den ~I geen munitie, levensmiddelen en 
andere voorraden, tot de oitrnstiog der Stelling 
behoorende , aan troepen van het VeldleJ!1!r af
staan, indien daortoe niet de machtiging is ver• 
leend van de autoriteit onder wier onmiddellijke 
bevelen hij 1t1111t. 

Ook mogen, wanneer de voreobedodde omstan
iigheden niet aanwezig zijn, binnen de Stellini 
geene vord.ering,,n ten behoeve van het Veldleger 
geschieden dan door tosschenkomst van den 
Stellingcommandant. 

27. De St.ellingcommandant hondt toezicht, 
dat de voorraden van allerlei aard in· broikbaren 
staat verkeeren en naar behooren zijn opg~legd; 
tevens waakt hij, dat de noodvoorraad nimmer 
wordt verbruikt vóórdat de aan voer is afgesneden, 
t&evallige omstandigheden uitgezonderd, in welk 
geval van het verbrnikte door hem on verwijld 
opgave wordt gedoaa aan de autoriteit onder wier 
onmiddellijke bevelen hij staat, terwijl hij inmid
dels maatregelen moet nemen, welke strekken 
om den voorraad zoo apoed.ig mogelijk aan te 

nllen. 
28. De verhooclinic von de Stellingoom man

danten ten opzichte van burgerlijke besturen en 
de daarbij in dien&t z\jnde ambtenaren, al1mede 

van alle andere b_urgerpersooeo , is dezelfde als 
in tijd van vrede, terwijl alle burgerlijke besturen 
evenals in tijd van vrede bon gezag blijven uit
oefenen, een en ander voor zoo ver bij de wet 
of bij algemeeoen maatregel van bestou niet 
anders is bepaald. 

29. De Stellingcommandant is bevotgd, voor 
zooveel noodig, in overleg te t.reJ.en met Onze 
Commissarissen in de provinciën nopens de maat
regelen tot handhaving der openbare orde, en in 

het algemeen omtrent alles, wat het verleenen 
r'.'. militairen bijstand betreft. 

Hij kan voor zooveel de uitgestrektheid der 
Stelling of andere omstandigheden znlks wenschelijk 
maken, deze bevoegdheid overdragen aan Comman
danten van Onderdeeleo , dan wel aan fortoom
mandanten, welke onder zijne onmiddellijke be
velen staan. 

30. De Stellingcommandant treedt voor zooveel 
noodig in overleg met de burgerlijke besturen, 
autoriteiten en bijzondere personen omtrent al 
hetgeen aan het in ataat van verdediging breagen 
der Stelling, al8mede aan de veretm voudiging en 
bespoediging van een eventneelen overgang tot 
den staat van oorlog of den staat van beleg kan 
ten goede komen. 

Hij tracht bij minnelijke overeenkomst de bo
sohikking te verkrijgen over die perceelen en perceel&• 
gedeelten, in het plllll van verdediging vermeld, 
waarop in het belanir der verdediging opruimingen 
of andere werkzaamheden moeten plaats hebben. 

Mochten zijne pogingen daartoe mi1lokken of 
te veel tijd vereischen, dan ho.ndelt hij overeen
komstig de late alinea v11n ortikel 78 der w~t 
van 28 AngaetWI 1851 (Staat6'Jlad n°. 126) eu 
voor het geval inundatiën moeten worden voor
bereid of gesteld, overeenkomstig de late alinea 
van artikel 2 der wet van 16 April 1896 (Staat•• 
blad n°. 71). 

31. Moeten innndatiën, die tot verdediging 
van eene Stelling d.ienen , worden voorbereid of 
gesteld, dan wordt de Eerste toegevoegde Officier 
der Genie in de Stelling met de uitvoering belast. 

Alle daartoe dienende werktnigen en terrein
voorwerpen, zoowel paasieve als actie'fe, te weten: 
Bioizen, kokers, waterkeeringen, enz., onver
schillig aan wien zij behooren, komen dadelijk te 
zijner beschikking, zonder dat iemand zich daar• 
tegen mag verzetten; met uitzondering alleen van 
den Stellingcommandant, die door hem met de 
te nemen maatregelen wordt in kennis gesteld en 
daaromtrent beslist. Deze doet hem den noodigen 
bijstand verleenen, zoo-wel bij de werkzaamheden 
tot het voorbereiden en stellen der inundatiën, 
als bij de bewaking van deze. 

De geïnundeerde terreinen mogen niet worden 
drooggelegd dan op last of krachtens eene machti. 
ging van Onzen Minister van Oorlog. 

32. Ten einde den voortgang der werkzaam
heden en oefeningen zoo weinig mogelijk te nr
tragen, zn!len behalve voor oefening. in ket begin 
niet meer wachtdiensten word.en verricht , dan 
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strikt aoodig zijn voor · de verzekering der veilig• 
heid, en de bewaking van '1 Lands goederen. 

De Stellingcommandant bepaalt, hetzij -voor de 
gaheele Stelling• hetzij voor een gedeelte daarvan, 
het tijdstip, waarop alleen gedurende den nacht, 
of wel dag en nacht, het daarvoor bestemde ge• 
deelte der bezettingen van de forten de waeliten 
moeten betrekken ; nlsmede wanneer de veiligheids
dienst voor de troepen bniten de forten moet 
W-Orden ingesteld. 

De Commandanten van Onderdeelen en van 
forten z~n evenwel bevoegd en, ind.ien zij znlks 
voor de veiligheid noudig achten, verplicht aan 
den Stellingcommandant machtiging te verzoeken 
reeds vroeger tot het wijzigen van den wachtdienst 
over te gaan. Zij znllen desvereischt dit :zelfe 
op eigen gezag moeten doen; zijnde zij in het 
laatste geval gehouden, daarvan onverwijld kennis 
te geven aan den Stellingcommandant. 

33. De Stellingcommandant mag zich nimmer 
b_niten de Stelling begeven zonder laat of machti• 
ging daartoe van de autoriteit, onder wier onmiddel• 
lijke bevelen hij staat. 

Hij is echter bevoegd om, wanneer het belang 
der verd.ediging zulks vereisoht, zich op zijne 
persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de Stel
ling van zijne standplaats naar elders te be~ven, 
zijnde hij gehouden alsdan een officier aan te 
wijiren, die tijden, ~ne afwezigheid de ont VIU'.lgen 
berichten en bevelen aanneemt en, zoo noodig, 
verder zendt ; welke officier bekend moet zijn met 
de plaats of plaatsen, waarheen de Stellingcom
mandant zich begeeft. 

34. De Stellingcommandanten zijn verplicM te 
zorgen , dat op kopieën van ke&Tten aa.nteekening 
wordt gehoud~n van de door de eigen troepen 
venichte werkzaamheden, als: aangelegde tnaaoben
en nevcnbatt.erijen, loopgraven en dergelijke. 

35. Door iederen Sto,lliugcommandant ; door 
iederen officie1·, die met een zelfst&ndig commando 
in eene Stelling of Onderdeel ie belnat, door de 
aa.n de Stellingcommandanten en commandnnten 
va.n organieke onderdeelen, Eerste toegevoegde 
Offieieren der verschillende Wapens en Dienst
va.kken , J.oor de Chefs der Inundatiën, ook die in 
de Innndatiestations, door de Chefs der Telegraphie 
en van den Luchtballondienst, alsmede door de 
ondste officieren der vr.rschillende Wapens en 
Dienstvakken op de forten, moet een dagboek 
wonlen aangehouden. 

36. De Gezondheids- en VerplegingBOOmmiuiën 
aanvaarden onmiddellijk hare taak. 

37. In elke Stelling wordt onmiddellijk een 
Raad van Verdediging door den Stellingcomm&n• 
dant ingesteld. 

De Stellingcommandant ia voorzitter van dien 
Raad en benoemt een secreta.ris daarvan. 

Deze Raad van verdediging mag niet bijeenkomen 
dan krachtens eene schriftelijke lastgeving van 
den Stellingcommandant. 

De Rand Ja slechts een all-viseerend licha.s111; 
de Stellingoommandant moet ateeds alleen besliuen 
en kan zelf, tegen de meening der leden van den 
Raad van Verdediging zijne besluiten nemen. 

De voorzitter, de leden en de secretari1 van 
den Raad van Verdediging moeten volkomen ge• 
heimhoud.ing bewaren omtrent alle za.ken, die in 
den Raad beha.ndeld sijn. 

FA,n proces--verb&al vnn elke zitting van den 
Raad van Verdediging moet staande de vergadering 
door den secretaris in een daarvoor bestemd 
regiater worden ingeschreven en door den voorzitter, 
de leden en den secretari1 worden ondertcekend. 

Elk lid van den Raad heeft het reeht te vor• 
derea, dat zijn advies in het prooea-verbnal wordt 
opgonomen met :i:ood.a~ ontwikkeling van zijne 
gevoelens, ale hij Î1I. bet bijzonder moeht verlangen, 

De samenstelling van den Raad van Verdediging 
wordt bepaald door Onze Ministers van Oorlog 
en van Marine, tenzij alleen officieren vnn de 
Landmacht daarin zitting moeten nemen, in welk 
geval lle samenstelling door Onzen Minister van 
Oorlog wordt bepaald. 

DERDE HOOFDSTUK. 

fT an den ,taat oait oorlog. 

38, De vool'SOhriften, opgenomen in het tweede 
Hoofdstuk dezer Instrnctie, gelden eveneens v~ 
deB staat van oorlog, voor zooveel in de volgende 
artikelen niet anders is bepaald. 

39. Behoudens het bepaalde in artikel 7 dezer 
Instructie wordt het militair gezag, bedoeld in 
de Wet van 23 Mei 1899 (Staat,6lad n°. 128), ia de 
Stellingen nitgeoefend door den Stellingcomman
da.nt en de autoriteiten durtoe van Onzentwege 
door Onzen Minister van Oorlog reeds in tijd van 
vrede aangewezen, dan wel door den Stelling• 
commandant aan te wijr.en; zijnde het Ons uit
drukkelijk verlangen, dat, hoewel die autoriteiten 
bij de uitoefening van dat gezag verpli.aht zijn 
met beslistheid en en111t tegenover de ingezetenen 
op te treden, deze daarbij ZOGveel m~elijk met 
zachtheid en mensehlievendheid worden behandeld, 
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40. Wanneer eene Stelling in staat van oorlog 
wordt verklaard, dan wel de staat van oorlog 
voor de Stelling wordt opgeheven, brengt de 
Stellingcommandant znlks, dadelijk na ontvangst 
of ni1gifte van de daartoe strekkende verklaring 
ter algemeene kennis van de bezettingen; en draagt 
hij zorg, dat de afkondiging, bedoeld in de late 
alinea van artikel 4 der Wet van 23 Mei 1899 
(Staat4b/ad n°. 128), zoodra mogelijk plaats heeft. 

41. De Stellingcommandant doet zoo mogelijk 
en voor zooveel hem nuttig voorkomt aan Onze 
Commissarissen in de provinciën en de Burge
meesters van de gemeenten, waarvan het gebied 
met dat der Stelling hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk 
samenvalt., mededeeling welke militaire antoriteiten 
zijn belast met de uitoefening van het militair 
gezag in den zin der wet van 23 Mei 1899 
(Staatablad n°. 128) en noodigt hen uit, de be
vollring te hrrinneren aan de wettelijke verplich
tingen in den staat van oorlog en den staat van 
belei,: op het burgerlijk gezag en de in wonen 
roetende, alsmede aan de bepalingen van de arti
kelen 41 tot en met 49 der wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128), van de artikelen 98, 100, 
101, 102, 103, 104, 105 en 107 van het Wetboek 
van Strafrecht en van de artikelen 7 (van den 
Eersten Titel), 65 , 70, 71 , 7 4, 7 5 en 78 van 
het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Lande. 

42. De Stellingcommandant zorgt, dat het in 
staat van verdediging bren~n der Stelling zooveel 
mogelijk bespoedigd wordt en dat de kondschaps
en spionnendienst in werking treedt. 

43. De Stellingcommandant waanchawt bij 
algemeene bekendmaking de bevolkini:r, dat zij, 
die komen lanjtll andere dan de gewone of voor
schreven wegen, poorten, brn,zgen of barrières 
of op plaatsen, die bij de politieverordening zijn 
verboden, en zij, die het aanroopen van schild
wachten of patronilles onbeantwoord laten , zich 
aan lijfsgevaar blootstellen. 

44. De Stellingcommandant neemt de maat
regelen, welke noodig knnnen zijn ter uitvoering 
van de artikelen 10, 11, 12, 18, 14, 15, 16 en 18 
der Wet van 28 Mei 1899 (Staat4b{ad n°. 128). 

45. De Stellingcommandant is verplicht voor 
zoover de hem bij artikel 11 dezer Instructie op
gelegde verantwoordelijkheid toelaat, bescherming 
te verleenen aan de bevolking buiten of v66r de 
lijn van verdediging ~vestigd, die bij het naderen 
van den vijand met bare have binnen of achter 
de Stelling mocht vluchten. Hij moet haar alsdan 

opnemen of doorzenden, naam111te het belang der 
verdediging zulks m1,debrengt. 

De Stellingcommandant zorgt dat de voorraden 
van allerlei aard, enz. , welke v66r of buiten de 
Stelling onbeheerd zijn achtergebleven, achter of 
binnen de Stelling in veiligheid worden gebracht 
of indien zij niet tijdig genoeg kunnen worden 
weggevoerd , zoodat zij den vijand in handen 
zonden vallen , worden vernield. 

De Commandant van een Afzonderlijk Fort 
echter mag in den regel geene personen, niet tot 
de bezetting behoorende, in het fort opnemen , 
noch voorraden daarbinnen brengen , welke voor 
de verdediging van geen nut zijn. 

46. De Stellingcommandant is verplicht voor 
zoover de hem bij artikel 11 dezer Instructie 
opgelegde verantwoordelijkheid toelaat, eigen 
troepen, en oorlogsvaartuigen, die van nabij door 
den vijand gevolgd. op de Stelling terugtrekken, 
steun te verschaffen en, zoo mogelijk, op te nemen. 

47. De Stellingcommandant is bevoegd het 
binnenlaten van deserteurs van den vijand, indien 
hij zulks nuttig acht, geheel te verbieden. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van den 4tf1at van bûeg. 

48. De voorschriften, opgenomen in het tweede 
en het derde Hoofdstuk dezer Instructie, gelden 
eveneens voor den staat van beleg, voor zooveel 
in de volgende artikelen niet anders is bepaald. 

49. Indien de belangen van de verdediging of 
de aard der te nemen maatregelen daarmede niet 
strijdig zijn, zullen - dringende gevallen nitge
gezonderd - de bevelen van het militair gezag 
aan de burgerlijke besturen en de daarbij in dienst 
zijnde ambtenaren, zoo eenigszins mogelijk, moeten 
worden gegeven aan of door tasschenkomst van 
daartoe na overleg met de hoogste burgerlijke 
autoriteiten ter plaatse, door het militair gezag aan 
te wijzen personen. 

50. Wanneer eene Stelling in staat van beleg 
wordt verklaard, dan wel de staat van beleg 
wordt opgeheven , zal de Stellingcommandant ten 
opzichte van mededeeling en afkondiging handelen 
op overeenkomstige wijze als in artikel 40 dezer 
Instructie ten aanzien van het verklaren van den 
staat van oorlog is voorgeschreven. 

51 . Met betrekking tot de temporaire krijgs
raden bedoeld in artikel 40 der Wet van 23 Mei 
1899 (Staatablad n°. 128), hebben de Stelling
commandanten de bevoegdheden bij den 4den titel 
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van de Rechtspleging bij de Landmagt toegekend 
aan den Commandeerenilen Generaal of Officier. 

Moeten in eene atelling meer dan één tempo
raire krijgsraad lwstaan , dan zal de Stelliogcom
manclant voor elk dier krijgsraden het gedeelte 
der Stelling aanwijzen, waarover hunne rech1s
macht zich zal uitstrekken. 

S2. De Stellingcommandant neemt de maat
regelen, welke noodig kunnen zijn ter uitvoering 
van de artikelen 23, 28, 29, S0, SS, 36, S7 en 
38 der Wet van 23 Mei 1899 (Staata6ladn°. 128). 

S3. De Stellingcommandant is verplicht te 
zorgen dat op de in artikel 34 dezer Instructie 
bedoelde kopieën van kaarten tevens, zooveel 
mogelijk, aanteekening wordt gebonden van de 
door den vijand ingenomen stellingen en van de 
aan vals werken. 

S4. Behoudens het gestelde in de lste alinea 
va:n art. 18 dezer Instructie komen troepen, offi
cieren en oorlogsvaartuigen, welke toevnllig in of 
nabij eene Stelling verwijlen en met deze door 
den vijand worden ingesloten, zoodanig dat hunne 
vrijheid van beweging verloren gaat, nit kracht 
van deze omstandigheid, zoolnng de ir.slniting 
duurt, ongeacht de Commandant dier troepen en 
oorlogsvaartnigeo, dan wel de bedoelde afzonder
lijke officieren hooger of onder in rang zijn dan de 
Stellingcommandant, ouder diens bevelen te staan. 

SS. De Stellingcommandant is verplicht de 
verdediging met de meeste hardnekkigheid en tot 
het niterste te voeren en mag nimmer eigenmach
iig, zonder het ad vies van den Raad van Ver• 
dedigiog of tegen het advies van de meerderheid 
van dien Raad, en, zoolang de gemeenschap oog 
niet is verbroken , zonder machtiging van de 
autoriteit onder wier oomiddell ijke bevelen hij 
staat, over de overgave van de Stelling of van 
een gedeelte daarvan met den vijand onderhande
lingen doen aanknoopen • . 

S6. Wanneer de middelen van verdediging 
dermate zijn nitgeput, dat de Stellingcommandant 
het niet mogelijk acht de verdediging van de 
Stelling of van een gedeelte daarvan langer vol 
te honden, moet de Raad van Verdediging wor• 
den bijeengeroepen. 

Indien alsdan, zij het ook door slechts één der 
leden van dien Raad wordt aangetoond, dat el' 

nog middelen van tegen weer, al ware het voot 
slechts enkele oren , aanwezig zijn , dan moet de 
Stellingcommandant , zoo mogelijk , daarvan ge" 

brnik maken en steeds naar het gevoelen van den 
moedigste handelen. 

De Stellingcommandant beslist echter, behoudens 
c1 hem verstrekte bijzondere Instrnctiën, zelf• 
n11ndig, onder zijne uitslnitende en persoonlijke 
verantwoordelijkheid, omtrent de wijze van ont
ruiming of overgave en het tijdstip en de voor
waarden eener capit11Iati11, tenzij de gemeenschap 
no~ niet is verbroken, in welk geval hij daartoe 
machtiging behoeft van de autoriteit onder wier 
onmiddellijke bevelen hij staat. 

S7. Tot eene capitulatie mag alleen dan worden 
besloten, wanneer de Stellingcommandant geen 
knus meer ziet om zich met de bezetting door den 
vijand heen te slaan, 

Bestaat die kans wel, dan moet zij worden 
gewaagd. 

Voordat echter de bezetting tot dat doel de 
Stelling verlaat, worden het oorlogsmaterieel en 
de mondvoorraad, voor zoover die niet kunnen 
wor-den medegenomeo, vernield of onbruikbaar 
gemaakt, tenzij overwegende redenen met be
trekking tot de bevolking, het wenschelijk maken 
ae levensmiddelen daarvan nit te zonderen. 

Onderkandelingen met den 1Jijand. 

S8. Het recht om met den vijand te onder• 
handelen komt, behoudens de uitzondering in dit 
artikel vermeld en met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 55 dezer Instructie, uitsluitend 
toe aan den Stelliogcommnndant. 

Indien de onderhandelingen echter eene wapen
schorsing voor weinige oren betreffen tot het 
ongestoord begraven vnn dooden en het opnemen 
van gewonden, zijn de commandanten van Onder
deelen, dan wel de fortcommandanten, welke 
onder de onmiddellijke bevelen van den Stelling
commandant staan , wanneer zij op dat oogenblik 
buiten de mogelijkheid zijn, om zoo tijdig als de 
omstandigheden dit vereischeo, de beslissing van 
den Stellingcommandant daaromtrent in te winnen, 
gemachtigd om over eene wapenschorsing voor 
voornoemd doel te onderhandelen en die ie al uiten. 

Blijkt het dat de vijand de onderhandelingen 
sleepeode houdt om tijd te winnen , tot schade 
der verdediging, dan moeten de onderhandelingen 
onmiddellijk afgebroken en de vijandelijkheden 
hervat worden. 

S9. Het aanhooren en beantwoorden van parle• 
mentairs mag nimmer door den Stellingcomman
dant of den Commandant van een onderdeel of 
van een fort in persoon geschieden. 

De betrokken commandant draagt dit op aan 
een of meer officieren, of bij ontstentenis van 
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dezen aan minderen, die hij daarvoor het best 
berekend acht. 

Parlementairs, die zich bij dnisternis bij de 
poaten aanmelden , worden teruggewezen. 

Nimmer mag een parlementair binnen een fort 
of een Afzonderlijk Fort worden toegelaten. 

Capitulatiën. 

60. Wanneer de Stellingcommandant het besluit 
heeft genomen met den vijand onderhandelingen 
over eene capitulatie aan te knoopen, is hij ver• 
plicht, alvorens daartoe over te gaan, de vaan• 
deis te doen vernietigen en het oorlogsmaterieel 
zooveel mogelijk onbruikbaar te doen maken. 

Na de vaandels komt voor de vernieling het eerst 
datgene in aanmerking wat door den vijand dadelijk 
tegenover het Vaderland kan worden aangewend, 
zooals munitie, kanonnen, o1foiten, geweren, enz. 

Ook de mondvoorraad moet worden vernield 
of onbroikbaar gemaakt, tenzij overwegende re• 
denen met betrekking tot de bevolking, het wen• 
sehelijk maken dien te behouden. 

Worden de onder handelingen gevoerd op last 
eener hoogere aotoriteit, dan doet deze bij het 
geven van dien last de noodige aanwijzingen in 
hoever aan de bepalingen van dit artikel moet 
worden voldaan. 

61. De Stellingcommandant draagt bij het 
sluiten van eene capitnlatie zorg, dat deze rechts• 
geldig zij, waartoe hij van den vijandelijken bevel
hebber, in geval van twijfel aan diens bevoegd
heid ter zake, het toonen van zijne volmacht vordert. 

Tevens zorgt hij bij het sluiten van de over
eenkomst nauwgezet te blijven binnen de grenzen 
van zijne bevoegdheid en van die van den vijan• 
delijken bevelhebber. 

Het ia hem verboden, behoudens hoogeren last, 
in de capitulatie te begrijpen gedeelten der Stel• 
li11g, die nog in staat zijn zelfstandig weerstand 
te bieden, of oorlog&- en andere rijke vaartuigen, 
die zich nog knonen verwijderen. 

S/ctrzrtikel. 

Door de in voering van deze Instructie zijn , 
vervallen, voor zoo veel zij aangelegenhP-den be

treffen, die in deze Instructie zijn geregeld , alle 
reglem,enten, aanschrijvingen, bepalingen en voor• 
schriften, niet bij de Wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

De Minister va,i Oorlog, 
De Mini,ter van Marine, 

One bekend, 
(get.) ELAND. 

RöELL. 

BI~LAGK J. 

0 PG AVE va,i de Stelli,igen in den zin 
1:an artikel 1 der In,tructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van .4.f~ 
derlijke Forten tJoor tijden van oer/cg of 
oorlog,gevaar , met aanduiding 11an h6t 
gedeelte de.r Lands tot die Stellingen be
lworende. 

J. STELLING VAN AMSTERDAK, 

A. Te land. 

PROVINCIE. 

No o r d n o l la n d. 

GJC)(EENTB. 

Amsterdam. Nieuwendam. Buiksloot. Lands
meer. Broek in Waterland. Monnikendam. 
Ilpendam. Katwonde. Edam. Pnrmerend. War
der. Middelie. Kwadijk. Oosthuizen. Beemster. 
Oostzaan. Zaandam. Koog aan de Zaan. Zaan• 
dijk. Westzaan. Assendelft. Beverwijk. Wijk 
aan Zee en Duin. Wijde Wormer. Wormer. 
Wormerveer. Krommenie. Uitgeest. Heeme• 
kerk. Jisp. de Rijp. Graft. Akersloot. Zuid
en Noord-Schermer. Schermerhorn. Velsen. 
Spaarndam. Schoten. Haarlem. Haarlemmer
liede en Spaarnwoude. Sloten. Haarlemmermeer. 
Aalsmeer. Nienwer-Amstel. Uithoorn. Wt.ter
graafämeer. Diemen. Onder-Amstel. Weesper
karepel. (a) Weesp. Muiden. Naarden. (b) 

Utrecnt. 
Nichtevecht. (c) 

Noor dnol land. 
Nederhorst den Berg. (d) 

Ut r ec n t. 
Abcoude-Baambrugge. Abcoude-Proostdij, 

Vinkeveen. Mijdrecht. Wilnis. 
Noordnolland. 

Ransdorp. 

Opmerkingen. (a) Met uitzondering van het 
gedeelte dezer gemeente gelegen ten Zuiden van eene 
lijn, welke aanvankelijk de aaneensluitende deelen 
der groote verboden kringen van de keelzijde der 
forten Hinderdam en Uitenneer, begrepen tns
echen de grensscheiding der gemeenten Weesper• 
karapel en Nigtevecht en den noordelijken teen 
van het tal ud van den Oosterspoorweg, volgt, 
en verdor loopt langs dien teen tot aan de grens• 
scheiding toBBchen de gemeenten Weesperkarspel 
en Naarden. 
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(&) Met uitzo11dering van het gedeelte dezer 
gemeente gelege.u. ten Oosten van eene lijn, welke 
van de oostwaarts nitspringende punt van het 
gebied der gemeente Wees perkarspel benoorden 
den Oosterspoorweg, loopt over het Provinciaal 
Magazijn aan den Westdijk tnsschen Muiderberg 
en Naarden. 

(c) Met ujtzondering van het gedeelte dezer 
gemeente g&legen binnen den grooten verboden 
kring van het fort Hinderdam. 

(d) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Oo11ten van eene lijn, welke 
loopt van het pont waar de grensscheidingen der 
gemeente Nigtevecht, Vreeland en Nederhorst den 
Berg elkander ontmoeten, naar den toren van Weesp. 

B. Te t1Jater. 

Het gedeelte van de Zuiderzee, begrepen tns
schen den vasten wal van de provincie Noordhol
land en eene lijn, welke aanvankelijk de oostelijke 
grens van de gemeente Muiden (in de Zuiderzee) 
volgende, loopt van de noordoostelijki, punt van 
het gebied der ge11oemde gemeente naar de meest 
oOitelijke punt van het eiland Marken, en verder 
in, de richting van den toren van Hoorn tot aan 

eene lijn, welke in recht oostelijke richting de 
grensscheiding tnsschen de gemeenten Beets en 
Oosthnizen verlengt, O!Il van daar bij die grens
stheiding aan den vasten wal aan te sluiten. 

Het gedeelte, van de Noord?Ale, ingesloten door 
de lijnen, welke in recht westelijke richting ver
lengen de grensscheidingen tosschen de gemeenten 
Castricum en Heemskerk, en Velsen en Bloemen
daal tot aan de lijn van 80 d.M. langs de Noord
hollandsche kust, en eene lijn, welke in de alge
meene strekking deze dieptelijn volgt. 

II. NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE. 

Noordholland. 
Naarden. (a) Bnss1U11. Hilversum. Laren. 

Blaricum. Huizen. We~perbrspei. (lJ) 
Utrecht. 

Nigtevecht. (c) 

No o r d k o l l a n d. 
Nederhol'llt den Berg. (d) Ankeveen, 's Gra

veland. Kortenhoef. 
U tr e c 1, t. 

Vreeland. Loenersloot. Loenen. Loosdrecht. 
Rnwiei. Breokelen-Nijenrode . .Breukelen-St. Pie
ter. Tienhoven. Maarsseveen. Maarssen. West
broek. Zuilen. Achttienhoven. Maartensdijk. 
de Bilt. Zeist. Utrecht. Onden Rijn. lntphaaa • . 

Bonten. Bunnik. Odijk. Vreeswijk. Schalk
wijk. Tull en 't Waal. Werkhoven. Cothen. 
Wijk bij Dnnrstede. 

Zuidholland. 
Vianen. Hagestein. Everdingen. 

Gelderland. 
Culenborg. 

Z II id Il o l la " d. 
Hei- en Boeicop. Schoonrewoerd. Leerbroek. 

Leerdam. 
Gelderland. 

Beesd. Buurmalsen. Boren. Zoelen. Tiel. 
Wadenoijen. Geldermalsen. Deil. Herwijnen, 

Z u i d ho l la " d. 
Asperen. Heukelum. Kedichem. Nieuwland. 

Hoog Blokland. Arkel. 
Gelderland. 

Vuren. 
Z u i d Il o l 1 a n d. 

Gorinchem. Schelluinen, 
No o r d lJ ra lJ a n t. 

Woudrichem. de Werken en Sleeuwijk. Wer
kendam. Almkerk. Rijswijk. Giessen. Andel. 

G e l de r la n d. 
Poederoijen. Brakel. Zuilichem. 

Opmerkingen. (a) Met uitzondering van het 
gedeelte dezer gemeente gelegen ten Westen van 
eene lijn, welke van de oostwaarts uitspringende 
punt van het gebied der gemeente Weesperkarspel 
benoorden den Oosterspoorweg, loopt over het 
Provinciaal Magazijn aan den Westdijk tn11BChen 
Muiderberg en Naarden. 

(ó) Met oitwndering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Noorden van eene lijn, welke 
aan~ankelijk de aaneensluitende deelen der groote 
verboden kringen van de keelzijde der forten Hin
derdam en Uitermeer, begrepen tnaschen de grens
scheiding der gemeenten W eesperkarspel en Nigte
veoht en den noordelij,ken teen van het talud van 
den Oosterspoorweg, volgt, en verder loopt langs 
dien teen tot aan de grenBScheiding tnsschen de 
gemeenten Weesperkarspel en Naarden. 

(c) Van deze gemeeute alleen het gedeelte be
grepen binnen den grooten. verboden kJ'ing van 
het fort Hinderdam. 

(d) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Westen van eeoe lijn, welke 
loopt van het punt waar de grenssoheidingeo der 
gemeenten Nigtevecht, Vreeland en Nederhont den 
Berg elkander ontmoeten naar den toren van 
Weesp. 
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III. STELLING VAN DEN HELDER. 

A. Te land. 

De gemeente den Helder ïn de provincie Noord
holland. 

B. Te 1Dater. 

De zeegaten en vaarwaters om de Stelling. 
Westelijke grens: de lijn loopende over de ver

kenningstonnen, in het Noorden aansluitende aan 
den vasten wal van Texel, in het Zuiden aan den 
vasten wal van N oordholland ; 

Oostelijke grens: een cirkelboog, getrokken 
uit het midden vun den Oostel ijken koepel van 
het fort op de Harssens als middelpunt, met een 
straal van 10 K.M., in het Noorden aanslui
tende aan den vasten wal van Texel, en in het 
Zuiden aan dien van Noordholland. 

IV. STELLING VAN DE MOND8'.'! DER MAAS EN 

VAN HET HARINGVLIET. 

A. Te land. 

In de provincie Znidholland de gemeenten: 
HellevoetsluiP, Nieuw-Helvoet, Rockanje, Oost

voorne, Brielle, Nienwenhoorn, Vierpolders en 
's Gravenzande. 

B. Te water. 

De vaarwaters der Stelling. 
Westelijke grens: de lijn loopende in recht 

westelijke richting van de gemeentegrens tusschen 
's Gravenzande en Monster naar de lijn van 80 d.M. 
langs de Zuidhollandsche kust, verder in alge
meene strekking langs deze lijn tot een punt ter 
hoogte van de uiterton van het Slijkgat en van 
daar aansluitende aan de meest westelijke punt 
van den vasten wal van het eiland Goeree; 

Oostelijke grens: in den Nieuwen Waterweg de 
gemeentegrens van 's Gravenzande; in de Nieuwe 
Maas eene lijn, vormende het verlengde van de 
grens tnsschen de gemeenten Vierpolders en Zwarte
waal, en die grens zelf, in het Haringvliet de 
grens tusscheu de gemeenten Nnmansdorp en 
Zuid-Beijerland en eene lijn t1Jsschen het Zuidelijk_ 
uiteinde van die grens en het Noordelijk niteinde 
van den Schenkeldijk ten Noorden van het dorp 
Ooltgensplaat. 

V. STELLING VAN 'T HOLLANDSCH DIEP BN VAN 

HET VOLKERAK. 

A. Te land. 

De gemeenten Willemstad, Fijnaart en ,Hei-

ningen en Klundert in de provincie Noordbrabant, 
en de gemeenten Ooltgensplaat en N nmansdorp 
in de provincie Zuidholland. 

B. Te 1/JQter. 

De vaarwaters der Stelling. 
Westelijke grens: in het Haringvliet de grens 

tusHchen de gemeenten Numansdorp en Zuid
Beijerland en eene lijn tnBSChen het Zuidelijk 
niteinde van die grens en het NoC?rdelijk uiteinde 
van den Schenkeldijk ten Noorden van het dorp 
Ooltgensplaat; in het Volkerak en de Krammer 
eene lijn van den toren vim Bruinisse naar en 
langs de Westkant van de haven van Battenoord 
(gemeente Nieuwe Tonge); 

Oostelijke grens: in het Hollandsch Diep eene 
lijn van het oostelijke hoofd van de haven van 
Moerdijk naar de oostelijke lantaarn bij de uit
monding van de Dordtsche Kil. 

BIJLAGE IJ. 

0 PG A V E van de /orten in den zin van 
artikel 4 der Instructie voor Stelling

commandanten en Oomm.andantenflan .J./zon
derlijke Forten, r;oor tifden van oorlog of 

oorlogageoaar. 

I. STELLING VAN AMSTERDAM. 

Het werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland. 
Het fort bij Jildam. 
Het fort bij Kwadijk. 
Het fort benoorden Purmerend. 
Het fort aan den Nekkerweg. 
Het fort aan den Middenweg. 
Het fort aan den Jisperweg. 
Het fort bij Spijkerboor. 
Het fort bij Marken Binnen. 
Het fort bij Krommeniedijk. 
Het fort aan den Ham. 
Het fort bij Veldhuis. 
Het fort aan den St. Aagtendijk. 
Het fort bij Velsen. 
Het fort Zuidwijkermeer. 
De positie bij Spaarndam. 
Het fort bij Penningsveer. 
Het fort bij de Liebrng. 
Het fort de Liede. 
Het fort bij Vijfhuizen . 
Het fort bij Hoofddorp. 
Het fort bij Aalsmeer. 
Het fort bij Kudelstaart. 
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Het fort bij de Kwakel. 
Het fort aan de Drecht. 
Het fort bij Uithoorn. 
Het fort W uver-Amstel. 
Het fort in den Botshol. 
Het fort aan de Winkel. 
Het fort bij Abooude. 
Het fort bij Nigtevecht. 
De vesting Weesp. 
De veating Mniden. 
Het werk aan het IJ v6ór Diemerdam. 
Het kustfort bij IJmuiden. 
Het fort aan het Pampns. 

Il. DE NIEUWE HOLLANDSCHE WATJ:RLINIE. 

De vesting Naarden. 
Het Ronduit. 
De werken aan de Karnemelkaloot. 
Het fort Uitermeer. 
Het fort Hinderdam. 
De redoute op de Kortenhoefsche Zawe (ge

woonlijk genoemd fort Kijkuit). 
De redo11te op de Bloklaan (gewoonlijk genoemd 

fort Spion). 
Het fort Nieuwerslnis. 
De redoute aan de Tienhovensche vaart. 
Het werk bij Maarsseveen. 
Het fort aan de Klop. 
Het fort de Gagel. 
Het fort op den Ruigenhoekschen dijk. 
Het fort Blau wkapel. 
Het fort op den Voordorpsehen weg. 
Het fort op de Bildtstraat. 
Het werk aan den Hoofddijk. 
Het fort Vossegot. 
De vier lun~tten op de Hontensche vlakte. 
Het fort bij Rijns.uwen. 
Het fort bij Vechten. 
Het fort bij het Hemeltje. 
Het fort te Jutphaas met de batterijen aan den 

Overeindschen weg. 
Het verdedingswerk te Vreeswijk. 
Het werk aan de Waalache Wetering.'. 
Het werk aan den Korten Uitweg. 
Het fort Honswijk. 
De Lunet aan de Snel. 
Het fort Everdingen. 
Het werk aan het Spoel. 
Het werk op den spoorweg bij den Diefdijk. 
Het werk bij Asperen. 
Het fort bij de Nieuwe Steeg. 
Het fort bij V nren. 

De vesting Gorinchem. 
De ·batterij onder Brakel. 
De batterij_ onder Po11deroyen. 
Het fort Loevestein. 
De vesting W ondrichem. 
Het fort Giessen. 
Het fort aan den Uppelschen dijk. 
Het werk aan de Bakkerskil. 
Het fort bij het Stenrgat. 

UI. DB ST.BLI,ING VAN DEN HELDER. 

Het fort op de Harssens. 
De batterij Wierhoofd. 
De Oostbatterij. 
Het werk bij de Vischmarkt. 
Het fort Erfprins. 
Het werk Kwiphoofd. 
Het fort Kijkduin. 
De Linie. 
Het fort Oostoever. 

IV. DJ!: STl!LLING VAN DE MONDEN DER MAAS 

EN VAN HET HARINGVLIET. 

De vesting Brielle. 
Het werk op den Penscherdijk. 
Het werk op den Noorddijk. 
De vesting Hellevoetsluis. 
Het fort aan den Hoek van Holland. 

V. DE STELLING VAN 'T HOLLANDSCH DIEP EN 
HET VOLKEBAK. 

De vesting Willemstad. 
Het fort de Hel. 
Het fort de Ruyter. 
Het fort Prins Frederik met voorwerken. 
Het verdedigingswerk aan den mond van de 

haven te N nmansdorp. 
Het verdedigingswerk bij de Bovenslnis ten 

oosten van Willemstad. 

Vf. AFZONDERLIJKE FORTEN. 

Het verdedigingswerk bij Westervoort. 
Het fort op den Hoofddam bij Pannerden. 
Het fort Nienw St. Andries. 
Het fort Creveooenr. 
De vesting Geertruidenberg. 
De vesting Neuzen. 
Het fort Ellewoutsdijk. 

9 Januari 1901. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk beslnit van 28 November 
1896 (Staatsblad n°. 176) en van de daarbij 
behoorende modellen. S. 24. 
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WIJ WILHELMINA, lllNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister V611 
Binoenlandsche Zaken van 1 Deoem ber 1900, 
n°. 6736, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 De,. 
cember 1900, o0

• 3); 
Gelet op het oad.er rapport van onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 7 Jannari 1901, 
n°. 7078, afdeeling Binoenlandsch Bestuur; 

Gelet op de artikelen 1, 2, 6, 9, JO, 11, 12 
en 13 der wet van den Beten December 1900 
( Staatsb/Ad n°. 208), tot nadere wijziging van 
eenige bepalingen der Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verataan : 
Art. 1. In artikel 1 van het Konink!ijk besluit 

van 28 November 1896 (Staatll,lad n°. 176) 
worden tnsschen de woorden .nog een p" en 
• toegevoegd" ingevoegd de woorden .en bij hen ; 
die hno kiesrecht geheel of gedeeltelijk aan het 
genot van eene lijfrente ontleenen, aan de aan
duiding b 2°. nog een l", 

2. Model I, behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 28 November 1896 (Staaubladn•.176) wordt 
vervangen door het bij dit besluit gevoegde model 1. 

3. Model II, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 28 November 1896 (Staatablad n°. 176) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model II. 

4. Model III .J., behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 28 November 1896 (i:itaatablad n°. 176) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model III .J.. 

Model 111 B, behoorende bij het Koninklijk be
sluit van 28 November 1896 (Staatsblad o0

, 176) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model IIIB. 

5. Model IV, behoorende bij het Koninklijk 
beslnit van 28 November 1896 (Staatabladn°. 176) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model IV. 

6. Model V, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 28 November 1896 (Staaûbladn°. 176) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegd.tl 
model V À. 

7. Voor de .aangifte ingeval van verwisseling 
van dienstbetrekking als bedoeld bij artikel 1b 
2°. der Kieswet, wordt vastgesteld het bij dit 
besluit gevoegde model (Model V B). 

8. Model VI, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 28 November 1896 (Staatablad n°. 176) 
wordt vervangen door het bij dit beslnit ge'foegde 
model VI. 

9. Model VII, behoorende bij het Koninklijk 
beslnit van 28 November 1896 (Staaublada0 .176) 
wordt vervangen door het bij dit bealnit gevoegd.e 
model VII, 

10. Model Vill, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 28 November 1897 (Staaubladn°. 176) 
vervalt. 

Voor de aangifte van plaatsing op de kiezers
lijst krachtens het bepaalde bij artikel 1 b , 2°., 
derde lid, der Kieswet, worden vastgesteld de 
bij dit besluit gevoegde modellen. (Modellen 
vm .A, VIII B, VIII 0.) 

11 . Indien het vereisehte bedrag, bedoeld in 
artikel 1 b, 2°,, eerste of derde lid, der Kieswet 
niet zonde zijn bereikt zonder rekening te houden 
met eene. of meer der bepalingen , bij artikel 2 der 
Kieswet gesteld omtrent ziekte of verwonding, 
omtrent ongevallenrente of omtrent pensioen en 
lijfrente van vrouw of kinderen , wordt op de 
modelien, VA, V B, VI, VII, VIII À, VIII B 
en VIII O boven de woorden: .Reden , waarom 
hij verzoekt geplaatat te worden op de kiezers
lijst" voldoende rnimte gelaten, ten einde van 
bovengemelde omstandigheden melding knnne wor-
den gemaakt. -

12. Indien het vereischte bedrag, bedoeld in 
artikel 1 b, 2°., eerste of derde Jid, der Kieswet 
niet zonde zijn bereikt zonder rekening te honden 
met de bepaling, hij artikel 2 der Kieswet ge
steld omtrent inkomen vau vrouw of kinderen, 
wordt aan de modellen VA, V B, VI, VII, VIII A, 
VIII B en VIII O een.e bijlage toegevoegd, ingie
richt overeenkomstig de bij dit beslnit gevoegcle 
modellen. (Bijlage-modellen 0 08• 1-,.) 

13. Model IX B, behoorende bij het Koniuklifk 
besluit van 28 November 1896 (Staat,bladn°.176) 
wordt vervangen door het bij dit beslnit gev~e 
model IXB. 

14. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagtookeoing van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst ia. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zoken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatablad en gelijktijdig in de Staats
CbUrant zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van Sta te gezondün zal worden. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1ll01. 

<.911t.) WILHELMINA, 

De Miniater van Binnenlandse/ie Z.k41J, 
(!/11t.) H. GolllKAN BonGEsrus. 

( Uitgeg. 13 Jan, 1901.) 
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Deze lijst aldns vastgesteld den 
22sten Maart 1901. 

Burgemee,f.l!r en 'lf'etlioNden r,an 

. , B,ergemeester. 

. ' Secretaru . 

Behoort hij Koni nkl ij k besluit 1·an Il Jam1-
ari 190 l (Staatsblad n°. 24.) 

Mij bekend, 
De Mini,l,er van Bi11M11l'l1uuclle Zaken, 

(get.) H. Go1nu.N Boao11sn•s. 

.... 
'° 0 .... 



Aanwijzing voor de invulling der 

aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehncht, bnnrt-

echap, straat, huisnommer. 

(3) Namen en voornamen van den erflater. 

(4) Dagteekening van het overlijden. 

(5) Naam, voornamen en woonplaats volgens 

het aanslagbiljet. 

(6) Handteekening. 

In geval de aangever niet tot handteekening 
in staat ia, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der gemeente te stellen 

handmerk volgens art. 14, 2de lid, der 
Kieswet. 

Model II. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij art. 1 a 

in verband met art. 2 vierde lid der Kieswet. 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) • . 

' 

verklaart dat hij is mede:eigenaar in de onroerende goederen behoorende tot de on,·er

deelde nalatenschap van (8) 

overleden den ( 4) • 

voor welke goederen (5). 

bl"k d k ' t d aanslagbiljet h t I t t 1 d " t" ' lJ ens nevensgaan ge w1 eer duplicaat-aanolagbiljet over e an s ver oopen 1ens Jaar 1s oan-

geslagen in de grondbelasting. 

Aangezien zijn aandeel in dien aanslag, voor zoover betreft de hoofdsom en Rijksopcenten 

• • • • . • bedroagt: verzoekt hij geplaatst te worden op de 

kiezerslijst. 

Te . den 

(6) 

Be hoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staataólad n°. 24). 

Mij bekend, 

De Miniater van Binnenlandsche Zaken, (get.) H. GoEJU.N BORGEBIUS. 
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Aanw~jzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, buurt
schap, strant, hnisnommer. 

(a) Door te halen , wanneer de 11angever wel 
in eene of meerdere der Rijke directe 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de no.ngever over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijke directe belastinl(en is aangeslagen. 

(8) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, buurt
schap, straat, hnisnommer. 

(4) De tusschen haakjes geplaatste woorden 
door te halen, ingeval geen grond of lokalen en 
bijgebouwen, als vermeld, bij het huis behooren. 

(5) Nnam en woonplaats (gemeente, wijk, dorp, 
gehucht, buurtschap-, straat, huisnommer) van 
den verhuurder. 

wekel\jks 
(6) Bedrag van den maandel\jks verschuldigden 

jaarljjks 
hnnrpri)s. 

(7) Week, maand , jaar. 

(8) H andteckening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen ho.nd
merk volgens o.rt. 14, 2de lid, der Kieswet, 

Model IILl. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 ó, 1 °. , tweede lid , der Kieswet (bewoning van één 
huis of gedeelte van een huis). 

GEMEENTE 

De on~ergeteekende (1). . wonende (2) 
• hoof<l van een gezin verklaart: 

alleenwonend persoon 

(a) dat hij over het lnatstverloopen dienstjn11r in geene der Rijks directe belastingen is aan 
geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslngenen en het door hem ter zake van zijn aanslng(en) verschuldigde heeft vol

daan, doch die aanslag(en) niet valall t onder nrtikel 1 a der Kieswet; 
v en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 b, 1 °., tweede Jid der Kieswet; 

dat hij toch op den Sleten Jannl\l'Î dezes jaars sedert 1 Augnstns van het vorige jaar bewoonde 
een huis t (B) 

een gedeelte van een huis e · 

welk hdnielt (met den daarbij behoorenden grond en lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning 
ge ee o 

bestemd) ( 4) hij in huur heeft gehad van (5) 

per (7) tege!l den werkelijken huurprijs van (6) • 

en dat hij bovendien over gemeldén tijd in huur heeft gebruikt een stnk gronds, hetwelk 

hij in huur heeft gehad van (5). 

werkelijken huurprijs van (6) per (7) 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te • , den 

(8) 

B~hoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staat1blad n°. 24). 

Mij bekend, 

• tegen een 

JJe Minuter van Binnenlandscne Zaken, (.qet.) H. GOEMAN BoBGESIUS. 

.... 
co 
0 .... 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, buurt
schap, etra11,t, huisnommer, 

(a) Door te halen, wanneer de aangever tDel 
in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstj11Br is aangeslagen. 

(6) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laat■tverloopen dienstjaar in geeri der 
Rijka directe belastingen is aangeslagen. 

(S) Naam der gemeente. 

(4) Wijk, dorp, gehucht, buurtschap, straat, 
hnisnorumer. 

(5) De tueschen haakjes geplaatste woorden 
door te halen iJ1geval geen grond of lokaleu. en 
bijgebouwen, als vermeld, bij het huis behooren. 

(6) Naam en woonplaats (gemeente, ,rijk, dorp, 
gehucht, buurtschap, straat, hnisnommer) van 
den verhnnrder. 

woke\Uk• 
(7) Bedng vnn den maando\Uk• verschnldigden 

hnnrprijs. 
jaarlU~• 

(8) Week, maand, jaar. 

(9) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model IIIB. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 b, 1 °., tweede lid, der Kieswet (bewoning van twee 
huizen of gedeelten van huizen}. 

GEMEENTE 
De ondergeteekende (l). • • . . • • • • . wonende (2) 

• hoofd van eon gezin verklaart: 
alleenwonend persoon 

(a) dat hij over het Iaatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan
geslagen; 

(6) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 
aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol-

dann, dooh die aanelag(en) niet va11
1t onder artikel la , der Kieswet; 

va~ . ~ 

dat hij echter voldoet aan het vereisohte, f_l'esteld bij art. 16, 1°., tweede lid, der Kieswet; . > 
dat hij toch in de gemeente (3) . • . . • • . sedert 1 Augustus van het Z 

vorig jaar tot • • • • . . , • . • • • . . • • • • • heeft bewoond een C::: 

gedeelte:: eon huis (4') . . . • welk ge~~~te (met den daarbij behoorcnden : 
grond en lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoniug · bestemd) (ö) hij in huur heeft gehad 
van (6) • • • • • , . tegen een werkelijken huurprijs van (7) 

per (8) • • • • • • • , • en sedert laatstgemelden datnm 

tot op den Slsten Januari dezes jaars een d !te l,uia 1 . (4) • • • • • • 
ge ee van een 1u111 

welk hdui•lt (met den daarbij behoorenden grond, lokalen en bijgebou.wen , niet ter bewoning 
go ee • 

bestemd) (6) hij in huur heeft gehad van (6) . • . • • . • • . • . . tegen een werke
lijken huurprijs van (7) • . . • • • • per (8) • • • • • • • • 

en dat hij bovendien sedert 1 Augustus van het vorige jaar tot op SI Jan. dezes jaars in 
huur heeft gebruikt een stok gronde, hetwelk hij in huur. heeft gehad van (6) 
tegen een werkelijken huurprijs van \ 7) • • • • per (8) • . • • • 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst 
Te • • • . • . •• , den 

(9) . • . • 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Jan11ari 1901 (Stilatäólad n•. 24). 

Mij bçkend, 
De Minister can Binnenlandltclie Zaken, (get.) H. GOEllAN BoBGBSIUS. 



~ Aanwijzing voor de invulling der 
!'"' aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Woonplaats. 
( a) Door te halen, wanneer de aangever wel 

in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het lnatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Naam en woonplaats (gemeente, wijk, dorp, 
gehucht, buurtschap, straat, huisnommer) van 
den verhuurder. 

De woorden .hem verhuurd door" door te 
halen, ingeval de aan vrager is eigenaar of vrucht
gebruiker van het vaartuig. 

(4) Handleekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model IV. 
Aangifte voor plaatsing · op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 b, 1 °., derde lid, der Kieswet. 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) 

wonende (2) 

verklaart: 

hoofd van een ge.zin 
alleenwonend persoon 

(a) dat hij over het Jaatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe bel11stingen is aan

geslagen; 
(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol

daan, doch die aanslag(en) niet va
11
1t onder artikel 1 a der Kieswet; 

va en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 b, 1 °., derde lid der Kieswet; 

dat hij toch op 31 Januari dezes je.ars sedert 1 Augustus van het vorige jaar als 
eigenaar . 

vruchtgebruiker heeft bewoond een vaartuig, genaamd • 
huurder 

groot .. .. . .. ... ..... kubieke Meter, hem verhuurd 
met een lJiadvermogen van . . .. . KUogiam , 

door (3). 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te .. _ 

(4) 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 9 Januari 1901 (titaatsblad n°. 24). 

den 

Mij bekend, 

]Je Minister van Binnenlandsche Zak1m, (get.) H. GoEl[iN Bo!IGEBIUS. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen, 

(2) Gemeente , wijk, dorp, gehncht, buurt
schap, straat, hnisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eene of meerdere der Rijke directe 
belllStingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(ó) Door te halen wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstje.ar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard der dienstbetrekking. 

(4) Naam en woonplaatt (gemeente, wijk, dorp, 
gehucht, buurtschap, straat, huisnommer) van 
den per,oo,, ' bij wien de BBDVrager in dienst
betrekking waa. 

Naam en plaat, van 1Jettiging der onderneming 
of óijzontkre imtelling, bij welke de aanvrager 
in dienstbetrekking WllS. 

Naam der openbare iutelli119, bij welke de 
aanvrager in dienstbetrekking was. 

(ó) Vr!I• woning of inwoning. 
Vr\)e koet on inwoning. 

VrlJe koet. 

(6) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat ia, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet, 

Model VA. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaal.de bij 

art. 1 b, 2°., eerste lid, eerste gedeelte, der Kieswet (ééne 
dienstbetrekking). 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) • • 
wonende (2) . . . • , , verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijke directe belastingen is aan
geslagen ; 

(ó) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 
aangeslagenen en het · door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol-

daan, doch die aanslag(en) niet n
11
1t onder artikel 1 a der Kieswet; 

va ein 
dat hij echter voldoet aan het vereischta, gesteld bij art. lb, 2°., eerste lid, eerste gedeelte, 

der Kieswet; 

dat hij toch op 31 Jan1111ri dezes je.an sedert 1 Januari van het vorige je.ar als (3) 
. . • . • , • • • in diei:st was van , • , , . • • 

. • , • en dat het door hem in die dienstbetrekking over het laatstverloopen jaar genoten 

inkomen, medt toepaasing van artikel 2 der Kieswet, met inbegrip van (Il) • , • 
zon er 

. • • . . . het door art. 1b , 2°. , gevorderd bedrag bereikt. 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te , . , den 

(6) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 190) (Staatsblad n°. 24). 

Mij bekend, 
De Miniater van Binnenlandscke Zaken, (get.) H. GoEKAN BoRGESIUS. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 
(2) Gemeente , wijk, dorp, gehncht, buurt

schap, straat, hnisnommer. 
(a) Door te halen, wanneer de 11angever wel 

in eene of meei-dere der Rijke directe 
belastingen over het laatstverloopen dienst
jaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjanr in geen der 
Rijke directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard der dienstbetrekking. 
(4) Naam en woonplaats (gemeente, wijk, dorp, 

gehucht, bunrtschap, straat, huisnommer) van 
den per1oon, bij wien de aanvrap;er in dienstbe• 
trekking was. 

Naam en plaats van 11eatiging der onáerne,ning 

of bijzondere instelling, bij welke de aan vrager 
in dienstbetrekking was. 

Naam der openbare instelling, bij welke de 
uan vrager in dienstbetrekking was. 

(5) Vr\le woning of inwoning. 
Vrtjo kost en inwoning. 

Vrl)e kost. 

(6) Ho.ndteekening. 

Ingeval de a11ngever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stallen hand
merk volgens ort. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VB. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 b, 2°., eerste lid, eerste gedeelte, der Kieswet (twee 
dienstbetrekkingen). 

GEMEENTE . 

De ondergeteekende (1) • 

wonende (2) verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der R(iks directe belastingen is aan• 

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol 

daan, doch die .aansla~(en) niet v::f:
0 

onder artikel la der Kieswet; 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 b, 2° •. , eerste lid, eerste gedeelte 

der Kieswet; 

dat hij toch van 1 Januari v11n het vorige jaar tot 

als (3) in dienst was van (4) 

en v11n tot 31 Januari dezes jaars . 

als (3) in dienst was van (4) • 

en dat het door hem iu die dienstbetrekkingen over het laatstverloopen jaar genoten inkomen, 

medt toepassing van art. 2 der Kieswet, met inbegrip van (5) • 
ton er 

het door art. 1 IJ, 2°. gevorderd bedrag bereikt. 

Reden , waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te ., den 

(6) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 24) . 
Mij bekend, 

lJe Miniater v11n Binnenlandsche Zaken, (get.) H. GoEKAN BoRGBSIUS, 
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Aanwijûng voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, buurt• 
schap, straat, huisuommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 

in eene of meerdere der Rijke directe be• 
lastingen over het laatstverloopeµ dienst
jaar is aangeslagen. 

(ó) Door te halen, wanneer de aangëver over 
het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijke directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Aard van het bedrijf. 

(4) Naam van vader, moeder of ouders. 

(5) Aard der werkzaamheden, door den zoon 
verricht. 

(6) Bedrag van het inkomen. 

(7) Vr\)6 woning of inwoning. 
Vg)s koet an inwoning. 

Vr\)e kost. 

Indien kostgeld werd betaald, op te geven het 
bedrag daarvan. 

(8) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot hand teekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
ter Secretarie der Gemeente te stellen hand• 

merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VI. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 b, 2°., eerste lid, tweede gedeelte, der Kieswet. 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) • 

wonende (2) • • . • . • • . . verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijke directe belast~ngen is aan

geslagen; 

(ö) dat hij behoort tot de over het lantstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake v11.n zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol

daan, doch de aanslag(en) niet -2."
1
-
1
~ onder artikel 1 a der Kieswet. 

VI\. en 
dat hij echter voldoet aan het vereischte, gesteld bij art. 1 ó, 2°., eerste lid, tweede gedeelte, 

der Kieswet; 

dat liij toch op 31 Januari dezes jaars sedert 1 Januari van het vorige jn:i.r als inwonellde 

zoon werkzaam was in het bedrijf van (S) 
z\)n vader, 

uitp;eoefend door zijne moeder , genaamd (4) . 
zijne ouders, 

verrichtte de navolgende werkzaamheden (6) en dat hij 

het lai.tstver!oopen jaar een inkomen heeft genoten in geld van (6) 

benevens (7) . • • • • . • . 

Redenen waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te . 

(8) 

. , den 

Behoort bij Koniuklijk beslnit van 9 Jan111.ri 1901 (Staatablad n°. 24). 

Mij bekend, 

dat hij daarin 

daarvoor over 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) H. Go1nu.N BORGESIU!. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornaam. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, bnnrt• 
schap, straat, huisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het laatstverloopen dienst• 
jaar is 113ngeslageu. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
, het laatstverloopen dienstjaar in geen der 

Rijke directe belastingen is aangeslagen. 

(3) Naam en plaat■ van vestiging der onder
neming of b~iondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(4) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot handteekening 
in staat is, kan worden volstaan met een 
oor Secretarie der Gemeente te stellen hand
merk volgens art. 14, 2de lid, der Kieswet. 

Model VII. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. lb, 2°., tweede lid, der Kieswet. 

Gl!JMEENTE. 

De ondergereekende (1) • • 

wonende (2) ~ . verklaart: 
{a) dat hij over het laatstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan• 

geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijks directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag{en) verschnldigde heeft vol-

daan, doch die aanslag(en) niet vlall t onder artikel la der Kieswet; 
va en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte gesteld bij art. 1 b, 2°., tweede lid, der Kieswet; 

dat hij toch op 1 
ten bedrage van / . 
door (3). 

Februari van h t 1 d . , h t t een pensioen e oopen e Jaar m e geno was van een lijfrente 

• . • hem verleend 

Reden , waarom hij verzoekt te worden geplaatst op de kiezerslijst. 

Te • , den 

(4). 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 24). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandacke Zaken, (get.) H. GOEMAN BORGESIUs • 
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Aanwijzing voor de. invulling 
der aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, bunrtschap, 
straat, hnisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eene of meerdere der Rijke directe be
lastingen over het laatetverloopen dienst

jaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 

het laatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijks directe belastingen is aangeslagen. 

(8) Aard der dienstbetrekking. 

(4) Naam en woonplaats (als bij model V.J..). 

(5) Vr\)e woning of inwoning. 
Vr\l• ko,t on inwoning. 
-- Vrije kost. 

(6) Naam en plaats van ve8tiging der onder
nnning of bijzondere iMtelling. 

Naam der openbare i,utelling. 

(7) Handteekening. 

Model VIIIA. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. lb, 2°., derde lid, der Kieswet (eene dienstbetrekking, 
pensioen, lijfrente). 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) • 

wonende (2) • • • . . verklaart: 
(a) dat hij over het laatstverloopen dienstj aar in geene der Rijks directe belastingen is aan

geslagen, 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 
aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol-

dae.n, doch die e.e.nslag(en) niet v
1
a
1
lt onder artikel la der Kieswet; 

va en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte gesteld bij artikel lb, 2°., derde lid, der kieswet; 

dat hij toch op 31 Januari dezes jaars sedert 1 Januari van het vorige jaar als. (3) . . 
• . • • . . . . in dienst was van ( 4) . . . • . 

en dat het door hem in die dienstbetrekking · over het laatstverloopen jaar genoten inkomen, 

mdct toepassing van art. 2 der Kieswet, met inbegrip van (5) • • • • • • • • 
20n er 

het pensioen h" l F b . 
en van de IUfrenle , waarvan IJ op e rnar1 

drage -van / .. • . , hem verleend door (6) • 
artikel lb, 2°. gevorde.rd bedrag bereikt. 

van het loopend jaar in het genot was ten be

• . . • . . . het door 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te • den 

(7) . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 24) . 

\ Mij bekend, 

IJe Minister van Biunenlanlhc!te Zaken, (get.) H. Go!!!ll!A.N BonGESIUS. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, bnurt
achap, straat, huianommer. 

(a) Door te halen, wanneer ,le aangever wel 

in eene of meerdere der Rijke directe 
belastin~n over het laatstverloopeu 
dienstjaar ia aangeslagen ; 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatstverloopen dienstjaar in gem der 
Rijka directe belastingen ia aangeslagen. 

(3) Aard der dienstbetrekking. 

(4) Naam en woonplaats (als bij model V .J.). 

(5) Vf\fe woning or inwoning. 
Vf\Je koot en inwoning. 

VrUe kost. 

(6) Naam en plaats van vestiging der onder
neming of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(7) Haudteekening. 

Model VIIIB. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. 1 b, 2°., derde lid, der Kieswet (twee dienstbetrekkingen, 
pensioen, lijfrente). 

GEMEENTE. 

De onilergeteekende (1) • 

wonende (2) • • • • . verklaart: 
(a) dat hij over het laststverloopen diens1jaar in geene der Rijke directe belastingen ia aan

geslagen; 
(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aauelag(en) verschuldigde heeft vol-

daan, doch die aansla11:(en) niet v
1
a
1
lt onder artikel 1 a der Kieswet; 

va en 
dat hij echter voldoet aan het vereiechte, gesteld bij artikel 1 b, 2°., derde lid, der Kieswet; 
dat hij toch van 1 Jan nari van het vorige jaar tot • . ale (3) 

. • • . in dienst was van (4) • . • . • en van • • . 
tot 31 Jan nari dezes jaars als (S) . . in dienst van ( 4) . . 
• . en dat het door hem in die dienstbetrekkingen over het laatstverloopen jaar 

genoten inkomen, ,
0
:~!r toepassing van artikel 2 der Kieswet, met inbegrip van (5) 

het pensioen h.. 1 F b . • . . , • en van de l~frente , waarvan IJ op e ruar1 van het loopende jaar in 
het genot waa, ten bedrage van / . . . hem verleend door (6) • • 
het door artikel 1 b, 2°. gevorderd bedrag bereikt. 

Reden , waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te • . ., den 

(7) • 

Behoort bij Koninklijk bealnit van 9 Januari 1901 (Staat8blad n•. 24). 
Mij bekend, 

IJ8 Minûter 1Jan Binnenland8cM Zaken, (gtl.) H. Go11::auN BoBG.BiBIUs. 
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Aanwijzing voor de invulling der 
aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, wijk, dorp, gehucht, buurt
achap, straat, nummer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever 111el 
in eene of meerdere der Rijks directe 
belastingen over het laatstverloopen 
dienstjaar is aangeslagen. 

(b) Door te halen, wanneer de aangever over 
het laatetverloopen dienstjaar in geene der 
Rijke directe belastingen is aangeslagen. 

(8) Aard van het bedrijf. 

(4) Naam van vader, moeder of ouders. 

(li) Aard der werkzaamheden, door den zoon 
verricht. · 

(6) Bedrag van het inkomen. 

(7) Vr\Je woning of inwoning. 
vrye kost en inwoning, 

Vrj)e kost. 

(8) Naam en plaa!B van vestiging der onder
neming of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling, 

(9) Handteekening. 

Model VIII C. 

Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 
art. 1 b, 2°., derde lid, der Kieswet (inwoaende zoon, 

pensioen , lijfrente). 

GEMEENTE 

De oudergeteekende (1) . 
wonende (2) . . . . verklaart: 

(a) dat hij over het Ju.atstverloopen dienstjaar in geene der Rijks directe belastingen is aan
geslagen; 

(b) dat hij behoort tot de over het laatstverloopen dienstjaar in de Rijke directe belastingen 
aangeslagenen en het door hem ter zake van zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol-

daan, docb die aaoslag(en) niet valall t onder artikel l a der Kieswet; 
v en 

dat hij echter voldoet aan het vereischte, itesteld bij artikel 1 b, 2°. , derde lid, der Kieswet; 
dat hij toch op 31 Jaunari dezes jaars s~dert l Januari van het vorige jaar als inwonende 

zoon werkzaam was in het bedrijf van (3) . uitgeoefend door 
zj)n vader 

zjlne moeder, genaamd (4) . . . . . . 
z\)ne ouden 

dat hij daarin verrichtte de navolgende werkzaamheden (6) . • . • . • 
en dat hij daarvoor in het laatstverloopen jaar ~en inkomen heeft genoten in geld van (6) 

. benevens (7) . . . • . . • • • • 

dat hij voorts op 1 Februari van het loopend jaar in het genot was van een pensioen ten be
eene lijfrente 

drage van / • . . • • . • hem verleend door (8) . • • • . 
Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst . 

Te . • . • . • • . , den 

(9) • 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 24). 

Mij bekend , 
De Mini,ter t1an B innenlandsche Zaken, (get.) H. GoBllAN B oRGBSIUs. 
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Aanwijzing voor de invulling 
der aangifte. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Gemeente, dorp, gebocht, bnortschap, 
straat, ~oisnommer. 

(a) Door te halen, wanneer de aangever wel 
in eeoe · of meerdere Rijke directe be
lastingen over het laatstverloopeo dienst
jaar is aangeslagen. 

(6) Door te halen, wanneer de aangever over 
het Iaatstverloopen dienstjaar in geen der 
Rijke directe belastingen is aangeslagen. 

(S) Naam en plaate van vestiging der spoarbaok. 

( 4) Handteekening. 

Ingeval de aangever niet tot haodteekeniog in 
staat is, kan worden volstaan met. een ter 
Secretarie der Gemeente te stellen haodmerk 
volgens art. l4o, 2de lid, der Kieswet. 

Model IXB. 
Aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij 

art. lb, 3°., der Kieswet (inlegging in eene spaarbank). 

GEMEENTE 

De ondergeteekende (1) . . • 

wonende (2) • . • . . • . . • verklaart: 

(a) dat hij over het laatstverloopeo dienstjaar in geeue der Rijks directe belastingen ia aan

geslagen; 

(6) dat hij behoort tot de over het laatetverloopeo dienstjaar in de Rijke directe belastingen 

aangeslagenen en het door hem ter zake no zijn aanslag(en) verschuldigde heeft vol

daan , doch die aauslag(en) niet ~~llt onder art. la der .Kieswet; v.,, en 

dat hij echter voldoet aan het vereiachte, gesteld bij art. 16, 3°. , der Kieswet; 

dat hij toch blijkens nevensgaande verklaring op 1 Februari van het loopend jaar sedert een 

jaar den eigendom met recht van vrije beschikking had van ten minste / 60.-, ingelegd 

in (3) • • • • . . • • • 

Reden, waarom hij verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst. 

Te. , den. 

(4) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staat8!Jlad n°. 24). 

Mij bekend, 

De Miniater van Binnenlanlkcl,e Zaken, (get.) H. Go1auN BoBGBSrus. 
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Aanwijzing voor de invulling. 

(l) Naam en voornamen. 

(2) Aard d~r dienstbetrekking. 

(8) Naam en woonplaats van den persoon. 

Naam en pl~ats van vestiging der onderneming 

of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(4) Handteekening. 

BI.JLAGE llODEL n°. 1. 

Inkomen van de vrouw (één of meer minderjarige inwonende kinderen) 
in ééne dienstbetrekking. 

De ondergeteekende (l) • 

verklaart, dat bij zijne nevensgaande aangifte rekening is gehouden met het inkomen van 

z ne vrouw . 
zUn\e) mlnderja:rig(e inwonend(e) kind(eren) • 

dat zijne vrouw, genaamd (l) 

op 31 Januari dezes jaars sedert 1 Januari van het vorige jaar als (2) 

. . . . . . in dienst was van (S). . . 

dat zijn(e) minderjarig(e) inwooend(e) kind(eren), genaamd (1) 

• • • • • • . . als (2) 

in dienst w::n van (3) • • . 

dat het in die dienstbetrekkiug(en) door hha.ar over het luatstverloopen jaar genoten inkomen 
en 

- het inkomen van zijn(e) kind(eren) slechts voor de Aelft in rekening gebracht -, ver• 

eenigd met zijn eigen inkomen, het door art. U, 2°., der Kieswet gevorderd bedrag bereikt. 

Te • . • • • • den 

(4) • 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staat8blad n°, 24). 

llij bekend , 

De Minuter t1an Binnenlandacl&e Zaken, '911t.) H. GoEKAN BoRGESIUS. 
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Aanwijzing voor de invulling. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Aard der dienstbetrekking. 

(S) Naam en woonplaats van den persoon. 

Naam en plaata van vestiging der onderneming 

of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

( 4) Handteekening. 

BIJLAGE llODEL n°. 2. 

Inkomen van de vrouw (één of meer minderjarige inwonende 
kinderen) in twee dienstbetrekkingen. 

De ondergeteekend e (1) • . . , • • • . • • . 

verklaart, dat bij zijne nevensgaande aangifte rekening is gebonden met het inkomen van 
z\lne VYOUW 

z\]n(e) minderjarig(e) inwonend(e) kind(eren) 

dat zijne vronw, genaamd (1) 

het vorige jaar tot . • als (2) 

in dienst was van (S) . • . • en van 

van 1 Jannari van 

tot 31 Jannari dezes jaars als (2). • . in dienst was van (3) 

. • dnt zijn(e) minderjarig(e) inwonend(e) kind(eren), genaamd (1) 

als (2) 

en van 

van 1 Jannari van het vorige jaar tot 

in dienst ~ van (8) . 
waren 

tot 31 Jannari dezes jaars als (2)-

in dienst ,;:;:n van (3) 

dat het in die dienstbetrekkingen door hhaar over het laatatverloopen jaar genoten inkomen 
en 

- het inkomen van zijn(e) kind(eren) slechts voor de !,,elft in rekening gebracht - , ver

eenigd met zijn eigen inkomen, het door art. 1 b, 2°., der Kieswet gevorderd bedrag bereikt . 

Te .• • . , den 

(4) • 

Behoort bij Koninklijk besluit van Il Januari lllOl (Staat8blad n•. 24). 

Mij bekend, 

De Minutn- flan B inne,ila,ukc!,,e Zaken, (§el,) H. GoEKAN Boao11:srus. 
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Aanwijzing voor de invulling. 

(1) Naam en voornaam. 

(2) Aard der dienstbetrekking. 

(8) Naam en woonplaats van den persoon. 

Naam en plaats van vestiging deT onderneming 
of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(4) Naam en plaata van vestiging der onder
neming of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(ó) Handteekening. 

BIJLAGE :U:ODEL n°. 8. 

Inkomen van de vrouw (een of meer minderjarige inwonende kinderen) 
in ééne dienstbetrekking, gepaard met het genot van ~;::: . 

De ondergeteekende (1) • • 

verklaart. dat bij zijue nevensgaanile aangifte rekening is gehouden met het inkomen van 

':lJ ne vrouw ) d t h t d haor t poneioon 
•IJn(e) 111Îllderjar1K(e) inwonend(e) kind(oron) a sme e me e oor hon geno en lijfrente ; 

dat zijne vrouw, genaamd (1) • • • • • • 

jaars sedert 1 Januari van het vorige jaar als (2) 

in dienst was van (8) • 

kind(eren), genaamd (1) 

w:.:. van (8) 

op 81 Januari dezes 

dat zijn(e) minderjarig(e) inwonend(e) 

. als (2) . . • • . • . . in dienst 

• dat het in die dieostbetrekking(en) door 

h
baar over het Jaatstverloopen jaar genoten inkomen - het inkomen van zijn(e) kind(eren) 

om 

slechts voor de "6ift in rekening gebracht -, vereenigd met ~: it":::~~:n, waarvan zij op 1 Fe-

b · h 1 · · wu ten bedragè v&Jl / 
roar1 van et oopend Jaar m het genot waren , w~rvan de helft bedraagt • • • • • • • • • • • • 

::": verleend door (4) • • • . • . • • . • . • alsmede met zijn eigen inkomen, 

het door art. 1 6, 2°., der Kieswet gevorderd bedrag bereikt . 

Te ...• • , den . • • • . • 

(ó) 

l3ehoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari lllOl (StaataMaà n•. 24). 

Mij bekend, 

De Minuter fJan B innenlanáacke Zaketl, (get.) H. GoDAN Boao11:srus. 
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Aanwijzing voor de invulling. 

(1) Naam en voornamen. 

(2) Aard der dienstbetrekking. 

(3) Naam en woonplaats van den persoon. 

Naam en plaats van vestiging der onderneming 

of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(4) Naam en plaats van vestiging der onder

neming of bijzondere instelling. 

Naam der openbare instelling. 

(5) Handt~ekening. 

BIJLAGE HODBL n°. 4,, 

Inkomen van de vrouw (één of meer minderjarige inwonende kinderen) 

in twee dienstbetrekkingen, gepaard met genot van pensioen 
lijfrente ' 

De ondergeteekende (1) • • • , . . • • • • • • · • . • , . . • 

verklaart, dat bij zijne nevensgaande aangifte rekening is gehouden met het inkomen van 

zjJne vrouw alsmede met door hhaar genoten pi etrneiO<ltn; 
zUniel Dli•derjarig(e) !nwonMd(e) klnd(eren) en \1 en e 

dat zijne vron w, genaamd (1) • • . . • • • • • . 

van 1 Jannari van het vorigo jaar tot 

als (2) • • in dien■t was van (3) 

en van • . • tot 81 Januari dezes jaars ale (2) 

in dienst was van (3) • • • . • • • • • • • • • • • . , 

dat zijn(e) mindèrjarig~e) inwonend(e) kind(eren), genaamd (1) 

van 1 Jannari van het vorige jaar tot . • . • • . . • 

ale (2) • • in dienst w:;:n van (3) • • 

en van • • . . tot 81 Januari dezes jaars als (2) 

in dienst w::;n van (3) . . . • • , . • • , 

. . 

dat het in die dienstbet,rekkingen door hhaar over het lnatstverloopen jaar genoten inkomen en 
- het inkomen van zijn(e) kind(eren) slechts voor de kelft in rekening gebracht - , ver-

eenigd met bed t Pll)efnsio
1
en, w11urvan zij op 1 Feb,·uari van het loopend jaAr in het genot ~ 

e ren o waren • 
ten bedrage van / haar l d d (4) 

waarvan de helft bedraagt · · · • hen ver een oor · • • • • • . • . 

alsmede met zijn eigen inkomen, het door art. 1 b, 2°., der Kieswet gevorderd bed.rag bereikt . 

Te •• • , den 

(5) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatablad n°. 24). 

Mij bekend, 

J)e Mi11iater van Binnenlandscke Zaken, (9et.) H. GoEHAN BoRGEsrus. 
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HO 9 JANUARI i901. 

9 Januari 1901. BESLUIT, tot WQZlgmg van 
het Koninklijk besluit von 26 Februari 1897 
(Staat,blad n°. 69) en van de daarbij be
hoorende modellen. S. 25, 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 December 1900, 
n°. 6787, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 De
cember 1900, n°. 4); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandeche Zaken van 7 .Januari 1901, 
n°. 7079, afdeeling Binnenlondsch Bestuur; 

Gelet op de artikelen 22, 24, 86, 88, 89 en 
40 der wet van den 8sten December 1900 (Staat,
/Jlatl n°. 208), tot nadere wijziging van eenige 
bepali ogen der Kies wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Model I, behoorende bij het Koninklijk 

bes! uit van 26 Februari 1897 (Staatablad n°. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model I. 

2. Model II, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1897 (Staaublad n°. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 

model Il. 
3. Model IV, behoorende bij het Koninklijk 

besluit van 26 Februari 1897 (Staatsblad n°. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model IV. 

4. Model V, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1897 (Staatablad n°. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model V. 

5. Model VI, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1897 (Staat,blad n•. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model VI. 

6. Model VII, behoorende bij het Koninklijk 
besluit von 26 Februari 1897 (Staatablad n•. 69) 
wordt vervangen door het bij dit, beelnit gevoegde 
model VII. 

7. Model VIII, behoorende bij het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1897 (Staau6lad n°. 69) 
wordt vervangen door het bij dit besluit gevoegde 
model VIII. 

8. Dit besluit treedt in werking op aen tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staat16lad 
en van de Staatscourant waàrin het geplaatst ie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staata6lad en gelijktijdig in de Staat,-

courant zal worden geplaatst en in afschrift a&n 

den Raad van State gezonden zal worden. 
's Gravenhage, den 9den Januari 1901. 

• (get.) WILHELMINA. 
De Minilter t1an B innenlandse/ie Zaken, 

(g11t.) H. GOil:IU.N BoRGil:SIUS. 

(Uiigegeg. 18 Jan. 1901. 

MODEL I. 

CANDIDAATSTELLING. 

Opgave van een canaidaat voor de op 
• plaats hebbende verkiezing van een 

Jid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 
het kiesdistrict . 

N A.lll, VOORLETTBRS. 1 WOONPLAATS. 

De ondergeteekenden , kiezen in heL kies
district • . • . . . 

bevoegd tot deelneming aan de verkiezing van 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
verklaren, dat zij bovengenoemden penoon can
didaat stellen. 

Handteekeningen 
der kiezers. 

1. 

2. 

3. 

4. 

enz. (tot en met 60). 

Gemeente, 
op welker kiezerslijst 

zij voorkomen. 

N.B. De kolom .Gemeente, op welke kiezenlijst 
zij voorkomen" vervalt indien het kiesdistrict niet 
meer dan ééne gemeente omvat. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Jnnn
ari 1901 (Staat,6lad n°. 25). 

Mij bekend, 
De Minilter t1an Binnenlanáache Zaken, 

(get.) H. Go:uuN Bo.RGJ:SICS. 



9 JANUARI 190f. 111 

MODEL II. 

CANDIDATENLIJST EN PROCES-VERBAAL, 
BEDOELD BIJ ART. 132 DER KIESWET. 

Op heden • zijn tusschen des 
voormiddags negen en des namiddags vier uur 
bij mij, burgemeester der gemeente . 
l]riesdistrict . .) ingeleverd de volgende 
opgaven van candidaten voor het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Namen. (1) Voorletters. (2) 1 Woonplaats. 

Aanteekeningen. (3) 
Ten vier ure is deze lijst door mij gesloten. 
[Aangezien daarop geen candidaat is gebracht, 

verklaar ik, dat niemand tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal is benoemd.) (4) 

[Mitsdien verklaar ik tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal te zijn benoemd . 

(5).) 
En is hiervan onmiddellijk proces-verbaal opge

maakt. 
Gedaan te den 

, Burgemee8'er. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Janu
ari 1901 (Staatsblad n•. 25). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandacke Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS, 

AANWIJZING VOOR DE INVULLING. 

(1) In alphabetische volgorde. 
(2) Bij gelijkheid yo.n naam in alphabetische 

volgorde. 
(3) Hier aan te teekenen de door den burge

meester overeenkomstig art. 53 der Kieswet ge
maakte opmerkingen. 

( 4) Deze verklaring te stellen in geval geen 
candidaat op de lijst is gebracht. 

(5) Deze verklaring te stellen in geval slechts 
één candidnat op de lijst is gebracht. 

MODEL IV. 

INLICHTINGEN VOOR DEN KIEZER. 

De kiezer teekent zijne stem op het biljet aan 
door in de kolom »Annwijzing der keuze" met 
potlood zwart te maken een wit stipje, geplaatst 
in een stemvak v66r den naam van den candidaat 
zijner keuze. 

De kiezer kan, wanneer hij zich bij de invnl
ling van zijn biljet 11ergist, eenmaal een nienw 
stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde 
door hem wordt teruggegeven. 

De kiezer mag aan den lessenaar niet langer 
vertoeven dan noodig is om zijn stembiljet in te 
vullen. · 

De kiezer vonwt het biljet dicht naar de zijde, 
waarop de namen der candidaten zijn gesteld en 
begeeft zich daarmede onmiddellijk naar het stem
bnrean. 

De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus 
te steken, de buitenzijde met den voorgeschreven 
stempel 118n den voorzitter van het stembnreau. 

Van on waarde zijn de stem biljetten : 

waarop geen der candidaten is gekozen ; 

waarop de namen van andere per,one11 dan de 
candidaten of waarop atulere hijooegi"9en zijn 
geplaatst; 

waarop meer candidaten gekozen zijn dan er 
plaatsen te veroullen zijn; 

waarop de aanwijzing vnn den candidaat op 
eene andere wijze is geschied dan hierboven is 
medegedeeld , en 

die eene aanduiding van den kiezer bevatten, 

Onder bij voegingen worden niet begrepen, punten, 
strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheuren, 
gaten en vlekken, tenzij deze blijkbaar opzettelijk 
zijn aangebracht. 

Behoort bij Koninklijk bes) nit van 9 Januari 
1901 (Staatsblad n°. 25). 

Mij bekend, 
IJe Minister oan Binnenlandacl,e Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
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MODEL V. 

Yoorzijde. 

STEMBILJET. 

Stemming te k" . l"d Hernemming r ver 1ez10g van een 1 van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal in het Kies• 
district . 

op (datnm, maand, jaar) 

CANDIDATEN (in alphabetische volgorde). 

a 
a 
a 

NAMEN. VOORLETTERS. 

Áanwijzing 1Joor de in1ntlling, 

In de- alphabetiscbe volgorde te stellen en bij 

gelijkheid van naam de alphabetische volgorde 
van de eente voorletter te volgen. 

ÁcMereijde. 

Dwars over de lijn, langs welke het 
stembiljet wordt dicbtgevonwen, te 
stempelen de handteekening van den 
burgemeester der gemeente, die 
hoofd plaats ie van het kiesdistrict 
of waarin het geheele kiesdistrict 
is gelegen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 

1901 (StaaulJlad n°. 211). 
Mij bekend, 

De Mini.rter 11an Binnenland.rche Zaken, 
(get.) H. GoBlliN BoRG11:Sros.' 

MODEL VI. 

PROCES. VERBAAL 1Jan de zitting 11an net 
atembureau, !Jedoeld IJ~· de artikelen 84 en 
91 der Ki1mcet. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem
bureau ten behoeve van de verkiezing v11n een 

lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
den . . . . . in de gemeente (stemdistrict • • • • .) 
(kiesdistrict . . • . .) 

Het stem bureau neemt in het stemlokaal plaat, 
des voormiddag& ten .•.•• ure. 

Een afschrift (afdruk) der kiezerslijst mitsgsden 

een exemplaar der Kieswet en van de Koninklijke 
besluiten van •.•.• wordt op de tafel voor 
het stembureau staande neergelegd. 

Het stembureau opent het verzegeld pak met 
stembiljetten, en bevindt dat hnn aantal be
draagt . •• •• 

De stembus, na onderzocht en volkomen ledig 
bevonden te zijn, wordt met twee slentels ge• 
sloten, waarvan de eene door den voorzitter van 

het stembnrean en de andere door den heer . • . •• 
als oudste lid in bewaring wordt genomen. 

In de atembna zijn stembiljetten geworpen door 
de op nevensgevoegde lijst door parapheering 
aangeduide kiezers. 

(Ingeval bPzwaren als bedoeld bij art. 82 der 
Kieswet zijn ingebracht, die Blhier te vermelden.) 

[Heeft zich het in art. 84 bedoeld geval voor
gedaan, bij te voegen : 

De voorzitter van he\ stembureau verklaart 
ten . . . . . ure, dat naar de bevinding van het 
stembureau wanorde den behoorlijken voortgang der 
stemming onmogelijk maakt. De stemming wordt 
daarop geschorst en tot . . . . dag, den . • . . , 
des voormiddags ten acht nre verdaagd. 

Onmiddellijk daarop is de stembns met het 
zegel der gemeente eu met_ de zegels van ons 
ondergeteekeuden in tegenwoordigheid der in het 
stemlokaal aanwezige kiezen behoorlijk verzegeld, 
naa'at die vooraf op de daartoe voorgeschreven 

wijze was gesloten. 
En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt. 
Gedaan te • . . • . , den . . • 

, Pooreitter. 
, Leden.] 

Ten vijf ure wordt door den voorzitter van 
het stembure11u aangekondigd, dat de voor stem• 
ming bepaalde tijd verstreken ie. De op dat 
tijdstip in het stemlokaal aanwezige kiezers worden 
tot de st~mming toegelaten. 

Aan de aanwezige kiezers wordt bekend gemaakt, 
dat bi ijken& het aantal ingeleverde kaarten . . • • 
kiezers aan de stemming hebben deelgenomen ; 
dtlt het aantal niet gebruikte stembiljetten be
draap.t •.••• en het aantal teruggegeven stem• 
biljetten • ••.• 
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Het (De) ter parapheering bestemde afschrift 
(afdrnk) der kiezerslijst wordt door het stembnresn · 
gewaarmerkt, met opgave, dat daarop zijn ge.
steld .... ·• paraphen. 

Zoowel dit afschrift (deze afdruk) als de niet 
gebruikte stembiljetten, de teruggegeven stembil
jetten èn de ingeleverde kaarten worden in af
zonderlijke verzegelde papieren gesloten. 

[Ingeval de stemming geschorst en hervat is, 
te vermelden : 

De zegels der stembne, welke bij de geschorste 
stemming gebezigd en voor den aanvang der her
vatte stemming aan het stembureau . is ingeleverd, 
worden onderzocht en (geschonden of ongeschonden) 
bevonden). 

Onmiddellijk daarna wordt de stembus (worden 
de stembussen) geopend. 

De stembiljetten worden dooreengemengd en 
geteld. Hno aantal bedraogt . • . . . 

Dit getal, met de opgave van het aantal der 
op het afschrift (den afdruk) van de kiezerslijst 
ge•telde paraphen vergeleken zijnde , is gebleken 
te zijn even groot ale (grooter, kleiner dan) het 
getal dier kiezers. 

De voorzitter opent de stembiljetten en deelt 
na opening · van elk biljet den naam mede van 
den candidaat of de candidaten op wie eene stem 
ie uitgebracht. 

Het stembureau heeft van waarde verklaard • • 
• . . • · van on waarde • : ••. stembiljetten. 

(In te vallen de redenen van ongeldigverklaring 
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 het geheele 
getal der geldig uitgebrachte stemmen mitsdien 
ie geweest ••.•• 

en dat van dit getal zijn uitgebracht op 
(In te vullen de namen en voorletten der 

candidaten, op wie geldige stemmen zijn uitge
bracht en het aantal, door ieder van hen verkregen.) 

Daarop worden de geopende, zoowel degeldige 
als de van onwaarde verklaarde stembiljetten in 
afzonderlijke verzegelde papieren gesloten. 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezen 
geen bezwaren ingebracht. 

(Ingeval bezwaren zijn ingebracht, die alhier 
te vermelden). 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal opge• 
maakt. 

1901. 

Het stembureau ie ~cl,nreade al deze werk• 
zaamheden onveranderd gebleven. 

In de eamenstelling van het stembureau ...!!__ 
zijn 

de volgende verandering(en) voorgekomell' . • .. 
.... ). 
Gedaan te . . . . . , den • . • 

, P' oorzillèr. 
, Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Janu
ari 1901 (Staatsblad n°. 25). 

Mij bekend, 

De Minuter van B innenlandsche Záken, 

(set.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

MODEL VII. 

PROCES· VERBAAL van de verzegeling, b•

doeld bij het derde lid flan art. 84 der 

Kiewet. 

Het proces-verbaal der zitting van het stem
bureau, gehondeu in de gemeente. . . . . . . . . 
(stemdistrict .•••... ) (kiesdistrict • . • . •• ) 
den ..... is, evenals de sleutels der stembus, 
de niet gebruikte stembiljetten, de teruggegeven 
stembiljetten, de ingeleverde kaarten en kiezers
lijsten in afzonderlijke verzegelde papieren ge
sloten. 

En is hiervan tentond proces-verbaal opgemaakt. 
Gedann te . . • • . , den • • . • 

P' oorzitier 

Ledettl 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 ~nu
ari 1901 (Staatsblad n°. 26). 

Mij bekend, 

De Minister flan !Jin1111nlandache Zake,,, 
(.get.) H. GoEllAN BORGESIUS. 

Monn VIII. 

PROCES-VERBA.AL oa,i de •itti"!I t1an het 

hoofdstembureau bedoeld bij artikel 93 der 

Kie=et. 

Proces-verbaal van de zitting van het hoofd
etembnresu tot het vaststellen van den uitslag 

der aiomming ter verkiezing van een lid van 
herstemming • • 

8 . 
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de Tweede Káme er.$ta(en-Generaal in het kies

district • . . . • op den • . . . . 
Het hoofdstem burean neemt zitting in het stem

lokaal jes ..... ten .••.. nre. 
De ;voorzitter maakt bekend, dat zijn uitge

bracht ....• 
f.1)., te vullen het getal der bij elk stembureau 

in b@I; geheel en op eiken candidaat uitgebrachte 
geldige stemmen en van onwaarde verklaarde stem-

1>i]jetten ). 
n; voorzitter maakt bekend, dat alzoo de 

vo}strekte meerderheid van stemmen (de meeste ,.. 
etem en) heeft (hebben) verkregen ..... 

('t; te v uilen de namen der. candidaten, die de 
eerder heid of de meeste stemmen hebben bekomen.) 

Is derhalve benoemd tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ...•• (is derhalve 

p:een volstrekte meerderheid verkregen). 
En zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers 

geene bezwaren ingebracht. 
(Ingeval · bezwaren zijn ingebracht, die alhier 

te vermelden.) 
En is na afloop van dit een en ander proces

verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, 

die zich in het lokaal bevonden. 

Gedaan te . . . . . , den . • . . 

r oorzitter. 
Leden. 

N.B. (Ingeval bij het opmaken van den uitslag 
der verkiezing bezwaren rijzen, welke aan
leiding geven tot eene nienwe opneming der 
stembiljetten , hetzij uit alle, hetzij uit één 
of meer stemdistricten, te vermelden het 

~ toe strekkend bes! uit, en de redenen , 
waarmede het is omkleed. Voorts te ver
•elden , dat de verzegelde pakken , bedoeld 
b1j de artikelen 86 en 91 der Kieswet, ge-

onden of ongeschonden zijn bevonden en 
zijn geopend; dut de inhoud is vergeleken 
met de processen-verbaal der etembnreaux. 

Bij de opneming te volgen model VI. 
Eindelijk de uitkomsten der vergelijking 

mede te deelen en den nitalag der verkiezing 
op te maken op de wijze als boven aan
gegeven.)' 

De voorzitter van het hoofdst embureau vo~r
~Qllmd heeft in overeenstemming met bovenstaand 
prtcea-verbaal der stemming de navolgende lijst 
opgemaakt van de ooudidaten over wie overeen
komstig artikel 134 der Kieswet de herstemming 
moet plaats hebben. 

Naam. Voor 1 et te ra. 

Gedaan te . . . . . , den . . . . . 

J)e fJOOrzitfer voornoemd, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Janu
ari 1901 (Staata!Jlad n°. 25). 

Mij bekend, 
J)e Minister flan Binnenlandsclie Zqien , 

(get.) H. GOEIU.N BonGESIUB. 

9 Januari 1901. BESLUIT, tot schorsing van de 
artt. 89a, 9/Jis en 60a respectievelijk van de 
politie-verordeningen der gemeenten Nieuwer
Àmatel, Ouder-Àmstel en Uitlioorn. S. 26. 

Gesclzorat tot 1 .~fei 1901. 

9 Januari 1901. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, beti·effende het 
opmaken der lijst en der mededeelingen be
doeld in art. 18 der Leerplichtwet. 

Voor eenigen tijd is mij door Burgemeester en 
Wethouders eener gemeente de vraag gesteld; hoe 
dat college, ter bevordering van eene richtige 
uitvoering van art. 18 der Leerplichtwbt, voort
durend kennis zal dra,,,aen van de mntatiën, welke 
plaats hebben met de leerplichtige kinderen, voor• 
komende in een der afzonderlijke bevolkings
registel"S, bedoeld in het Koninklijk besluit van 
27 Juli 1887 (Staata!Jlad n°. 142). 

Art. 11 vnn dit besluit bepaalt, dat h~t bestuur 

van elk der in art. 1 aangewezen gebouwen, ge
stichten en schepen te allen tijde aan het bestuur 
der gemeente , waar het ge bon w, gesticht of schip 
is gelegen, de door dat gemeentebestuur gevraagde 
inlichtingen geeft met betrekking tot het door 
eerstvermeld bestuur gehouden afzonderlijk ge
houden bevolkingsregister. 

In dit voorschrift vindt m.i. de bovenvermelde 
vraag hare beantwoording. 

Mochten de gemeentebesturen de inlichtingen 
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aan de beatnren van ge bon wen enz. wenschen te 

vragen, door maandelijks invulling te verzoeken 
van lijsten volgens de modellen, ingevolge art.18 
en 30 der Leerplichtwet vastgesteld, d11n ben ik 
bereid aan die gemeentebesturen exemplaren dezer 
lijsten voor dat doel beschikbaar te stellen. 

Ik heb de eer U te verzoeken, het bovenstaande 
ter kennis te brengen van de besturen der ge
o:eenten in Uwe provincie. 

De Minuter oan Binnen/anikclie 7,aleen, 
(get. ) H. G01nu.N BoRGJIBJUS. 

10 Januari 1901. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 8 Mei 1897 (Staat1-
blaá n°. l.44). S. 27. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bioneo!andsche Zaken van 22 December 1900, 
n•. 7181, afdeeling Bionenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord {advies van 8 Jann
ari 1901, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
vnn Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 1901, 
n°. 146 , afJeeling Binnenlandsch Beatunr ;. 

Gelet op de wet van 8 December 1900 (Staat1-

blad n°. 208) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art . 1. In artikel 1 van het Koninklijk besluit 
vnn 8 Mei 1897 (Staat1blaá n•. 144) worden in 
plants van de woofden .De bepalingen van het 
Koninklijk besluit van 26 Februari 1897 (Staat1-
blad n•. 69) gelden ook", gelezen de woorden 
• De bepalingen bij ulgemeenen mantregel van be
stnnr vastgesteld tot uitvoering van de artikelen 
61, 64, 66, 68, 69, 72, 81, 91, 96 en 182 der 
Kieswet gelden ook". 

2. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 
dng na dien der dngteekening van het Staatlblad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 
b elast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat1blad en gel ijl.tijdig in de Staatscourant 
.zal worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van Stnte gezonden zal worden. 

' s Grnvenhage , den l0den Januari 1901. 

(get .) WILHELMINA. 

De Minilter oan Bin,umlanikclie 7,alee,a, 

(get.) H. GoB1lAN 1:IOROIIIITTJS. 

{Uitgeg. 13 Ja,i , 1901.) 

11 Januari 1901. W"ft';- ho'ftdende erklaring 

van het algemeen nnt der onteigening ten 
behoeve van een· 1ocaalspoorweg van À1111jer
dam. naar Haarle1n. S. 28. 

11 Januari 1901. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigeninir, voor 
verplaatsing en uitbreiding van het shl.tion 
R.oo1endaal en voor verlegging van de &}>OOr• 
wegen van R.oolendaal naar Rotterda• en nur 
Breda. S. 29. 

11 Januari 1901. WET, houdende verkti ing 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een 1poorweg van Olib.nztJti 
naar .Denekamp en van Oldetuaal naar de 
PruiSBische grens in de richting van Gronau. 
s. 80. 

11 Januari 1901. WET, hondende opheffing van 
wettelijke maximn voor de nitgifte vnn pas
munt voor Nederland.rcl,,-J11dië. S. Sl. 

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

het wenschelijk is dat het maximnm van elke 
soort van nit te geven pasmunt voor NederlarukcA
Jndië, niet langer door de wet warde bepnald; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het derde lid van artikel 10 der wet van 

1 Mei 1854 (Staaublad n°. 76), artikel 1 der 
wet van 24 December 18ó7 (/Jtaat,blaá n°. 17~ 
alsmede de wetten van 21 J nli 1890 (Staat,blad 
n°. l 2ó) e~ 31 December 18117 (Staaublad n°. 28\lài 
worden ingetrokken . 
· 2. Na artikel 11 der wet van 1 Mei 18114 

(Staat1blad,n°. 76) wordt ingelascht een ar«ël lJ.-, 
lnidende : 

Door den Gonvernenr-Generaa\ worden de,lan~ 
kaSBen aan~ewezen, wanr de pnamnnt teg~rijks
daaldera , guldens en halve gulden■ knn wordlf 
ingewisseld, mits het nangehoden bedrag niet 
minder zij dan vijf en twintig golden in zilveren, 
of vijf gulden in koperen pasmunt. 

J.,aaten en bevelen, enz . 
Gegeven te '• Gravenhage, den 11 Januari 1901. 

(get.) WILHELMIN A. 
])e Minister van Koloniën , (get.) CIIEIIER. 

( Uitgeg. 24 Ja•. 1901.) 

11 Janwiri 1901. Wrr , tot wijziging van de 
begrooting van Nederland.rcl,, .Jndië voor het 
dienstjaar 1901. S. 82. 
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11 Januari 190L Wn, houdende ontbind.ing 
van het Hooggerechtshof van Nederlanáack
Indië. S. 33. 

Bjj,ii. Hand. 2• KatMr 1899/1900, n°. 185, 
1-li; 1900/1901, n°. 12, 1-5. 

Hand. id. 1900/1901 , 6ladz. 884-348, 
85'!~374. 

Hand. l• Kamer 1900/1901 , 6/adz. 187, 
141--144, 186, 187. 

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

het noodig ie ten behoeve van eene beperkte 
sameirstelling van het Hooggerechtshof van Neder
landsch-Indië dat college te ontbinden en de ge
~olgen van die ontbinding te regelen; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad vau State euz.' 
Art. 1. Het Hooggerechtshof van Nederlandsch

Indië ie ontbonden. 
2. 1. De president, vice-presidenten eu raade

heeren, die bij het iu werking treden dezer wet 
tot de llllmenetelling van het Hooggerechtshof 
behooren, worden eervol nit 's lande dienst ont
slagen en gepensionneerd, indien zij den ouder
dom van vijf en zestig jaren hebben bereikt. 
Beneden dien leeftijd behouden zij die bij de 
nieuwe samenstelling niet worden herbenoemd, 
soolang zij in Nederlandsch-Indië verblijven en 
in 's !ande di~nst zijn, hnnne volle wedde ale 
wachtgeld totdat zij: 

hetzij den gemelden leeftijd hebben bereikt, 
~ welk geval zij eervol nit 'a lande dienst ont-
0alagen en gepeneionneerd worden; 

hetzij met hunne toestemming in eene rechter
lijke of administrati eve bet1·ekking zijn aangesteld; 

'!ietzij._weigeren eene der in artikel 4 genoemde 
ambten ~e aanvaarden, in welk geval zij eervol 
uit ' s lande dienst ontslagen en gepeneionneerd 
ku11nell worden en zoolang dit niet geschiedt slechte 
het ~one wachtgeld, overeenkomstig de ter 
zal:e bestaande bepalingen, genieten. 

2. Voor de berekening van pensioen wordt ge
heel ala dienottijd besohonwd de tijd gedurende 

welken de vroegere wedde als wachtg,,ld wordt 
genoten, en wordt als diensttijd beschouwd het 
eerste jaar dat het gewone wachtgeld wordt ge
noten, behoudens toepassing van de bestaande 
bepalingen betreffende den tijd gedurende welken 
4tlprloopende dienst verrichtingen zijn bewezen. 

3. Bij aanneming van eene betrekking, waaraan 
eene mindere bezoldiging verbonden ia dan de 
laatstgenotene, wordt den betrokkene het verschil 
ale toelage toegekend. 

3. 1. Het derde en het vierde lid v11n het bij 
de wet van 7 Mei 1878 (Staat86lad n°. 40) 
vastgestelde artikel 95a ·van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië 
houden bij het in werking treden dezer wet op 
van toepassing te zijn op de alsdan, wegens toe
kenning van verlof buiten Nederlandsch-Indië, 
uit bun ambt van president, vice-president of 
raadsheer van het Hooggerechtshof van Neder
laudsch-Indië ontslagen rechterlijke ambtenaren. 

2. In Nederlandsch-Indië tern!(gllkeerd na de 
nieuwe samenstelling van het Hooggerechtshof 
van Nederlandech-Indië, genieten zij hunne vroegere 
wedde als wachtgeld en is verder artikel 2 op 
hen van toepassing. 

Hetzelfde geldt voor hen die voor die uienwe 
samenstelling zijn ternggelreerd, met dien ~eretande 
dat zij hnnne vroegere wedde ale wachtgeld eerst 
genieten van het tijdstip af dat deze wet in 
werking treedt. 

4. De navolgende ambten kunnen aan de in 
de artikelen 2 en 3 genoemde ambtenaren ook 
tegen hnn wenl!Ch worden opgedragen: 

aan den gewezen president, dat van president; 
aan_ de gewezen vice-presidenten en raadeheeren, 

die van president, vice-president of raadsheer 
van het Hooggerechtshof van Nederlnndsch-Indië, 
procnrenr-generaal of advocaat-generaal bij dat 
college, dan wel president, vice-president of lid 
van of officier van justitie bij eenen raad van 
justitie op Java. 

5. Deze wet treedt in werking op een nadeT 
bij ordonnantie te bepalen datum, 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den llden Jann

. ari 1901. 
(get.) W ILHEL MINA. 

JJe Minwter 11an Koloniën, !get.) CREJ4ER. 

(Uifgeg. 22 Jan. 1901.) 

11 Januari 1901. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van meting van Belgische zeeschepen. S. 34. 

W1~ WILHELMINA, IINZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 9 Januari 1901, n°. 25, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 6 der wet van 13 Juni 1875 (Staat8-
blad n°. 101) en de Koninklijke besluiten van 
21 Augustne 1875 (Staat86lad n°. 146) en 
18 September 18911 (Staat86lad n°. 208); 

Herzien het Koninklijk besluit van 8 Maart 
1885 (Staaublad n°. 71); 
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Overwegende dat in Nederland en België de
zelfde wijze van meten van zeeschepen wordt ge• 
volgd en dat de Nederlandsche schepen, voorzien 
van een geldigen meetbrief in België onder de 
noodige bepalingen van meting worden vrijgesteld; 

Hebben besloten en beslniten: 
Art. 1. Van de meting in Nederland worden, 

behoudens het bepaalde bij art. 2, vrijgesteld de 
zeil- en stoomschepen tehnis behoorende in België 
en voorzien van een meetbrief, door de bevoegde 
autoriteit in dat Rijk afgegeven. 

Met den voormelden meetbrief worden gelijk
gesteld de bijzondere meetbrieven voor Belgische 
stoomschepen, waarin de aftrek voor de rnimten, 
ingenomen door de machines, ketels en kolen• 
hokken, volgens de Engelsche voorschriften is 
bepaald. 

2. De gezagvoerders van Belgische stoomschepen, 
voorzien van een gewonen Belgischen meetbrief, 
knnnen vorderen, dat voor de berekening van 
den netto-inhoud dier schepen, de aftrek voor 
de ruimten, ingenomen door de machines, ketels 
en kolenhokken, wordt bepaald op den voet der 
artikelen 18 ' en 19 van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146), zoo
als die artikelen zijn gewijzigd bij Ons besluit . 
van 18 September 1899 (Staatablad n°. 208). 

Dienovereenkomstig wordt een Nederlaudsche 
meetbrief afgegeven, waarin de bijzonderheden 
nit den in België afgegeven meetbrief worden 
overgenomen. 

3. Dit bealnit komt in werking den laten Fe
brno.ri HJ0 1. 

Alsdan vervalt het Koninklijk besluit van 8 Maart 
1885 (Staatablad n°. 71). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, dat in het Staata
blad zal worden ~plaatst. 

's Gravenhage, den l lden Jannari . HJ0l. 
(gel.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PrnllllON. 
( Uitgeg. 18 Jan. I 901.) 

14. Januari HJ0l. WET, tot goedkeuring van 
Harer Majeoteito huwelijk en regeling van 

de wijze van voltrekking en van eenige ge
volgen van dit hnwelijk. S. 35. 

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

met het oog op artikel 18 der Grondwet, Ons 
voorgenomen huwelijk behoort te worden aange• 
gaan met gemeen overleg der Staten-Generaal en 

dat het wenschelijk is mecte de wijze van de vol
trekking en eenige gevolgen van Ons huwelijk 
te regelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het huwelijk, door Ons aan te gaan 

met Zijne Hoogheid HENDRIK WLADIMIR ALBBECBT 
ERNST. Herto@" van MECKLENBURG' Vorst van 
WBNDJIN' ScHWEBIN en RATZEBURG. Graaf van 
ScHWERIN, Heer van de landen RosrocK en 
STARGARD, enz., enz., geboren te Scltoerin, 19 April 
1876, wonende te Sckwerin, wordt goedgekeurd. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
13, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 
van artikel 149 van de wet van 29 Jnni 1851 
(Staatabtad n•. 85), regelende de zamenstelling, 
inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, 
zal de voltrekking van Ons voormeld · huwelijk 
plaats hebben teu overstaan van Onzen Minister 
van Jnstitie, als ambtenaar van den bnrgerlijken 
stand. 

3. Ons voormeld hnwelijk zal worden vol
trokken ten Onzen Paleize aan het Noordeinde, 
in de gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid 
van zes getuigen. 

De artikelen 131 en 132 van het Burgerlijk 
Wetboek blijven bniten toepassing. 

4. Ten aanzien van Zijne Hoogheid znllen niet 
gelden de wettelijke voorschriften betreffende d«. 
leeftijd waarop men tot eenige landsbedieniug be
noembaar is. 

5. Ten aanzien van Zijne Hoogheid en van de 
Kinderen uit Ons voormeld hnwelijk geboren, 
znllen in geval va~ naamsverandering of naams
bijvoeging, de artikelen 64 en 65 van het Burger• 
lijk Wetboek niet van toepassing zijn. 

6. Overal waar in wetten of wettelijke voor• 
schriften de uitdrukking .Lid van het Koninklijk 
Hnis", .Leden van het Koninklijk Huis", Prin
sen van Ons Huis", .Prinsen van het Konink
lijk Geslacht" of .de Vorsten uit Ons Huis" 
voorkomt, zal daaronder mede begrepen zijn Zijne 
Hoogheid. 

7. Deze wet treedt in werking op den dag harer 

afkondiging. 
Lasten en bevelen • enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 14den Jann

ari 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Jwtitie, (get.) CoRT v. D. LINDllN. 
De Minister r;an Buiteiilandacke Zaketi, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT, 

( Uitgeg. 16 Ja,a. 1901.) 
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14 Jar,uari 1901. Wm, houdende regeling van 
het inkomen van den Gemnal der Koningin 
~durende Hoogstdeszelfs weduwnaarstaat. 
s. 36. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, indien Ons hnwelijk met 
Zijne Hoogheid HENDRIK WLA.DIKfR ALBRECHT 
ERNST, Hertog van MECKLENBURG. Vont van 
WENDEN, SCHWERIN en RATZEBUBG, Graaf van 
Sc!JWERTN, Heer van de landen RoBTOCK en 
8TA1tGARD, enz., enz., door Ons overlijden mocht 
worden ontbonden, aan Hoogstdenzelven gedurende 
Zijn wedu wnaarstaat een jaarlijkach inkomen uit 
'a lands kas uit te keeren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan Onzen Gemaal wordt gedurende 

Hool(Stdeszelfs weduwnaarataat ten gevolge van 
One overlijden, zoolang Hij de hoedanigheid van 
Nederlander behoudt, een jaarlijkech inkomen 
nit 's lands kas van honderd vijftig duizend gul
den uitgekeerd. 

2. Deze wet treedt in werking terstond na de 
voltrekking van One huwelijk. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den 14den Janu

ari 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister 11ar, Financiën , (get.) P111:RSON. 

(Uitgeg. 16 Jar,. 1901.) 

14 Jar,uari 1901. M1ssrVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën be
treffende militie-, schutter- en inkwartierings
plicbtigheid van in Nederland gevestigde 
lmrgers vnn Liberia. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken deelt 
mij bij brief van 9 Januari j.J., lste Afdeeling, 
n°. 312, mede, dat bij hem is ingekomen eene 
miuive van de Regeering van Liberia, d.d. 6 No• 
vember 1900, waarbij die regeering verklaart in te 
trekken de op 9 _November 1899 gedane opzeg• 
ging van het tractaat van vriendschap , handel 
en zeevaart tnsschen Nederland en Liberia van 
20 December 1862. 

Tengevolge van de intrekking dier opzegging 
is de mededeeling, vervat in de laatste zinsnede 
van mijn schrijven van 6 Januari 1900, afd. M. 
en S., n°. 22 M. S., ale vervallen te beschouwen. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, het 

bovenstaande ter kennis te brengen van Burge
meesters en Wethouders der gemeenten in Uwe 
provincie. 

De Mi11i8ter t1at1 Binnerilandsclu! Zakm, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaa{, (get.) DIJCKHEESTER. 

18 Januari 1901. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandeche Zaken aan de Commis
sariesen der Koningin in de provinciën, be

treffende vrijdom van briefport in verband 
met de Leerplichtwet. 

Ik heb de eer voor zooveel noodig de aandacht 
van U H.E.G. te veatigen op het Koninklijk beslnit 
van 23 November 1900 (Staat8blad n°. 203). 

Ik merk hierbij op, dat het opschrift • vrij vnn 
port ingevolge artikel 33 der Leerplichtwet", hij 
dat bea)uit voorgeschreven, derhnl ve ook geplaatst 
moet worden op de enveloppen voorde toe.zending, 
waarvoor bij de tweede zinsnede van het tweede 
lid van art. 33 der Leerplichtwet vrijdom van 
briefport ie verleend. 

In die wetsbepaling is deze portvrijdom o. a. 
toegekend voor de verzending door de hoofden 
van scholen van de beschikkingen tot verlof om 
de school tijdelijk niet te bezoeken (artikel 16 
der wet) , alsmede voor de verzending door de 
commisaiëo tot wering van schoolverzuim van de 
oproepingen (url. 20, § 2, en art. 21 , § 2), 
waarschuwingen (art. 20, § 2, en art. 21, j 2) 
en kennisgevingen (art. 20, § 4). 

Ik heb de eer D te verzoeken de besturen der 
gemeenten in Uwe provincie hierop te wijzen en 
ze aan te schrijven, de aandacht van de hoofden 
der openbare en bijzondere lagere scholen en vnn 
de eommiaaiën tot wering van schoolverznim in 
hunne gemeente er op te veati!!l'n. 

Bij Koninklijk besluit van 19 December 1900, 
n°. 6, is voorts vrijstelling vnn port verleend 
voor de briefwisseling over dienstzaken van de 
eommiaaiën tot wering van achoolverznim in de 
zelfde gemeente onderling, wat het bestuur der 
gemeente, de binnen de gemeente werkzame arron
disaementa-sohoÓJopzieners en hoofden van openbare 
en bijzondere scholen, alsmede voor de briefwis
seling over dienstzaken van de leden derzel fde 
commissie onderling. 

U 11.E.G. gelieve dit ter kennis te brengen van 
de besturen der gemeenten in Uwe provincie en 
ze aan te schrijven, daarvan mededeeling te doen 
aan de hoofden der openbare en bijzondere lagere 
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scholen en aan de commiesiëu tot wering van 

schoolverzuim in hunne gemeente. 
IJe Minister van Binnenlandache Zaken, 

Voor den Minister, 
IJe Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 

21 Januari 1901. BESLUIT van "den Minister 

van Binnenlandeche Zaken , hondende uit

voering van art. 93, derde lid, der Kieswet. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

Gelet op artikel 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden: 
na ingewonnen advies der Gedeputeerde Staten, 

te bepalen: dat behalve in de kiesdistricten, die 
· slechte één stemdistrict bevatten, in de kiesdis

tricten der na te noemen gemeenten de zitting 
van het hoofdstembureau fot het vaststellen van 
den uitslag der verkiezing gehouden wordt on

middellijk na afloop van de werkzaamheden be

doeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet; 

(voor de verkiezing van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal): 

's Gravenhage, Leiden, Rotterdam; Amsterdam, 
Haarlem ; fltrecht; Groningen; 

(voor de verkiezing van leden van de Provin

ciale Staten): 
's Gravenhage, Leiden, Rotterdam; Amsterdam, 

Haarlem; Utrecht; Groningen; Zwolle; Maastricht; 

(voor de verkiezing van leden van den gemeente

raad): 
Bergen op Zoom, Beugen c. a., Etten c. a., 

Helmond, Made c. a., Oosterhout, Rozendaal, 

Terheyden; 
Apeldoorn, A.rnhem, Barneveld, Bergh, Ben

ningen, Epe, Ermelo, Ewijk, Gorssel, Herwen en 
Aerdt, Kesteren, Manrik, Nijmegen, Renkum, 

Valburg, Wamel, Winterswijk, Wisch; 
Aarlanderveen, Alphen, Alkemade, Geervliet, 

Gorinchem, 's Gravenhage, 's Gravenzande, Har

dinxveld, Katwijk, Leiden, Nieuw-Lekkerland, 
Looaduinen, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, 
Ridderkerk, Rotterdam, Stompwijk, Wassenaar, 
Woubrugge, Zoeterwoude; 

Amsterdam, Beemster, Haarlem, Heerhugowaard, 
Nieuwer-Amstel, Sloten, Velsen, Zijpe; 

Kattendijke, Krniningen, Neuzen, Vrouwen• 

polder, Zierikzee; 
Abcoude-Baambrugge, LooRdrecht, Soest, Utrecht, . 

Stad Almelo; 
Baflo, Beerta, Bellingwolde, Delfzijl, Eenrum, 

Ezinge, Groningen, Grootegast, Kantens, Leens, _ 
Loppersum, Midwolda, Nieuwe-Pekela, ~cheemda, 

jltedum, Uithuizermeeden, Ulrum,Veendam,Wedde, 
Zuidhorn; 

Anloo, (}ieten, Roden, Schoonebeek, Sleen, 
Hoogeveen; 

Arcen en Velden, Echt, Grubbenvorst, Heerlen, 

Maasbree, Roermond, Venlo. 
's Gravenhage, den 2lsten Januari 1901. 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

22 Ja11uari 1901. BESLUIT, betreffende vrijstelling 

van briefport. 
Bij dit besluit is vrijstelling voor briefport ver

leend voor de briefwisseling over dienstzaken van de 

afdeelinge-commandan ten van het korps Mariniers 

met de gemeentebesturen, de commissarissen van 

politie en met de directeuren der gevangenissen. 

25 Januari 1901. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatablad van het Khediviaal besluit 

d.d. 24 December 1900, tot regeling in Egypte 
der banken van leening. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Wij hebben to ,gestemd in 

de door de Egyptische Regeering voorgestelde 

regeling der banken van leening daar te laude; 
Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 1898, 

(Staatsblad n°. 254); 
Gezien het KheJiviaal besluit van 24 Decem

ber 1900, waarbij voorzegde regeling ie afgeko• 
digd, van welk besluit een afdruk met vertaling 

aan dit besluit gehecht is; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van 21 Januari 1901, n°. 98, 

Directie van het Protocol; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bekendmaking veu voorzegd Khediviaal 

besluit te bevelen door plaatsing van dit besluit 

in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen

van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van het

geen ten deze wordt vereischt. 
's Gravenhage, den 2ósten Januari 1901. 

(get.) WIL HEL MINA. 
IJe Minister van Buitenlandsclie Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUPORT. 
l Uitgeg. 6 Febr. 1901.), 

VERTALING. 
BESLUIT. 

Wij, Khedive van Egypte, 
Gezien het Reglement op de Rechterlijke Orga• 

ni6atie voor de gemengde rechtspraak in Egypte; 
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Ten einde de regeling der banken van leening 
te veroorloven; 

Na verkregen overeenstemming tusscheo Onze 
Regeering en de Staten , die zijn toegetreden tot 
de hervorming van het Rechtswezen; 

Op het voorstel van Onze Ministers van Binnen• 
laodsche Zaken en van J ostitie en overeenstemmend 
advies van Onzen Raad van Ministers; 

Bepalen: 
Art. 1. Het is verboden, zonder machtiging 

der Regeeriog, een bank van leeniog op te richten. 
Iotosschen zijn de bepalingen von dit besluit.niet , 
toepasselijk op de instellingen voor beleeoing van 
onlichamelijke zaken (aaodeelen, obligatiéo, enz.) 
noch op die welke uitleenen tegen verponding 
van nieo we koopwaren en voortbreogsel~n van 
den landbouw. 

2. De vergunning wordt verleend door den 
Minister van Binneolandsche Zaken, die i~ ge
noemde instellingen een onderzoek zal kunnen 
doen instellen wanneer hij zulks noodig oordeelt. 
De inspecteurs zullen het recht hebben tot kennis• 
neming van de boeken , tot onderzoek van den 
aard en den toestand der in pand gegeven voor
werpen en om na te gaan of aan de voorschriften 
der wet of der akte von vergunning is voldaan . 

Indien de eigenaar der instelling een vreemdeling 
it. zol het consulaat, waartoe hij behom·t, daarvan 
vooraf verwittigd worden, ten einde hetzelve, 
indi.en het zulks mocht wenschen, in de gelegec• 
heid te stellen het onderzoek bij te wonen. 

3. Alle banken van leeoiog zullen verplicht 
zijn de in onderpand gegeven voorwerpen, alsmede 
de lokalen waarin deze zich bevinden, te ver
zekeren tegen brandschade, bij eeoe door de Regee
riog goedgekeurde Verzekeringmaatschappij. 

In geval van brand of verlies der in onderpand 
gegeven voorwerpen zal de instelling verant
woordelijk zijn voor het bedrag hunner geschatte 
waarde, vermeerderd met een vierde. 

4. Bij de uitbetaling der geldsom zal aan den 
geldnemer een bewijs aan toonder worden uitge
reikt , bevattende · de volgende gegevens : 1 °. de 
geleende som; 2°. de nauwkeurige omschrijving 
van het onderpand; 3°. de schatting van het 
pand ; 4°. de vervaldag der leeoschuld. 

Ieder pandgever zal gehouden zijn de akte van 
inbewaargeviog te ooderteekeoeo, en zoo hij daar
toe niet bekwaam is, zal de akte worden onder
teekend door zijn borg. 

V on bovenbedoelde formaliteit zal kunnen wor
den uitgezonderd ·de akten van inbewaargeving be-

treffende voorwerpen, p;eschat op een waarde 
beneden 250 piasters tarief. 

5. De lwdoogen rente zal niet hoop;er mogen 
zijn dan 9 pCt. 's jaars. Er zal, daarenboven, 
een recht geheven mogen worden voor kosten van 
schatting, meting en opslag der goederen. 

Dat recht zal niet hooger mogen zijn dan 4 pCt., 
indien de geleende som minder bedraagt dan 
250 pi88ters ta1:ief, en 3 pCt., indien dat bedrag 
hooger is. Het recht zal voor een geheel jaar 
worden geheven, onverschillig welke de door is 
der leening. 

6. De leeningstermijnen znlleo zijn van drie of zes 
maanden en de leeningen kunnen, met wederzijdsch 
goedvinden van partijen, hernieuwd worden. 

1. Bij gebreke van wederiolossing op den ver
valdag zal het onderpand te gelde worden gemaakt 
r,vereeokomstig de bepalingen der wet op het stok 
van het handel•pand. 

Daarenboven zullen bij leeniogen, waarvan het 
bedflll!: 10 Egyptische ponden te boven gaat, de 
onderteekeoaars der akten van inbewaurgeving bij 
aangeteekenden brief kennis ontvangen, acht dagen 
vóór de indi~ninp; van het verzoekschrift bij den 
rechter van dienst. 

8. Indien de opbrengst van den verkoop het door 
den geldnemer verschuldigde bedrag in hoofdsom, 
rente, kosten van bewaring en van executie te 
boven gaat, zal het overblijvende gedurende een 
termijn van drie jaren ter beschikking blijven 
van den geldnemer. Dat bedrag werpt geene 
rente af. Indien het gedurende dien termijn niet 
is opgeëischt, vervalt het aan den geldschieter . 

9. Het openen of houden eeoer bank van leening 
zonder de voormelde vergunning zal gestraft worden 
met vrijheidsstraf van een tot zeven dagen. Het 
vonnis zal steeds de sluiting der instelling bevelen. 

'Alle andere overtredingen van dit besluit zullen 
gestraft worden met vrijheidsstraf van vier en 
twintig nren tot eene week en boete van 10 tot 
100 P. T., gezamenlijk of afzonderlijk. Ver
zachtende omstandigheden zullen kunnen worden 
aangenomen en de slniting der instelling bevolen 
kunnen worden. 

10. Het is verboden geld te leenen tegen onder
pand aan kinderen klaarblijkelijk beneden den 
leeftijd van 12 jaren, aan personen in kennel ijken 
staat van dronkenschap of onder den invloed van 
hachich, of die, wegens den toestand hunner 
geestvermogens, blijkbaar onbekwaam zijn om zich 
te verbinden. 

11. De achatting der verpande voorwerpen zal 
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plaats vinden door personen daartoe gemachtigd 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

12. Ingeval een in pand gegeven voorwerp 
wordt opgeëischt wegens diefstal of om welke 
andere reden ook, zal de eigenaar gehouden zijn : 

1 °. tot het bewijs, overeenkomstig de bepalingen 
der wet, van zijn eigendomsrecht; 

2°. tot terugbetaling, zoo in hoofdsom als in 
rente, van de pand.schuld, ten ware de geld
schieter, op het oogenblik der Jeening, had kunnen 
weten, dat de verpande zaak niet het eigendom 
was van den geldnemer, of dat deie niet bevoegd 
was haar in pand te geven. 

13. Deze bepalingen znllen in werking treden 
eene maand na hunne bekendmaking, die zal 

. plaats vinden in den vorm, voorgeschreven bij 
art. 35, titel I van het Reglement op de Rechter
lijke Organisatie. 

14. Onze Ministers ~an Binnenlandache Zaken 
en van Justitie zijn belast, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de nitvoering van dit besluit. 

Gtldann op het paleis van Abdine, den 24sten 
December 1900. 

(get.) ABBAS HrLMr. 

voor den Khedive: 
De Voorzitter va11 den Raad der Miniaters : 

Aliniater van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) MoUSTAPHA FEHMY. 

De Miniater t1an Ju.rtitie, 
(get.) IBRAHIM FoUAD. 

De Minister t1an Buitenlondsche Zaken, 
(get.) BoUTROS GHALI. 

25 Januari 1901. Mrssrn: van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sariBBen der Koningin in de provinciën, be
treffende uitvoering van de artt. 13 en 20 
der gewijzigde Kieswet. 

In verband met de wijzigingen, welke de Kieswet 
laatstelijk heeft ondergaan, zal de kennisgeving, 
ingevolge artikel 11 dier wet door den burge- · 
meester te pnbliceeren, mede moeten worden ge
wijzigd. Met verwijzing naar dezerzijdsche cir
culaires van 25 Januari 1897, n°. 379 en 
17 November 1897, n•. 6154, afdeeling Binnen
lnndach Bestuur·; merk ik op, dat in de eerste 
plaats thans de gewijzigde inhoud van de arti
kelen 1 en 2 zal zijn aan te halen. Voorts zal, 
wat aangaat de gevallen, waarin hernieuwde 
aangifte onnoodig is, sub 2°. zijn te vermelden: 
genot van pensioen of lijfrente, en sub 3°.: bezit 
van eene inschrijving in de Grootboeken der 

Nationale Schnld of van een inleg in eene 
apaarbank. Eindelijk $al, wat aangaat de ge
Tallen, waarin hernieuwde aangifte wèl noodig 
1s, sub 2°. in stede van .met of zonder genot 
van pensioen" zijn te lezen: .met of zonder 
genot van pensioen of lijfrente". 

De door den burgemeester ingevolge artikel 20 
'der Kieswet te verzenden aangiftebiljetten ter in
vnlling zullen thans moeten zijn ingericht over• 
eenkomstig model V À, V B , VI, VIII À, VIII B 
of VIII C, behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 9 Januari 1901 (Staatsblad n•. 24). Aan 
hen, die in 1900 aangifte deden overeenkomstig 
model V, znJJen in 1901 aangiftebiljetten ter 
invnlling, ingericht overeenkomstig de modellen 
V.J. en V B, zijn te zenden • 

Aan hen, die in 1900 aangifte deden overeen• 
komstig model VIII, zullen in 1901 aangifte• 
biljetten ter invnlling ingericht overeenkomstig de 
modellen VIII À, VIII B ea VIII C, zijn te zenden. 
In 1902 en volgende jaren zal, naar gelang van 
de in het voorafgaand jaar gedane aangifte, een 
aangiftebiljet ter invulling, ingericht overeen
kom&tig model V.J., V B, VI, VHI À , VIII B of 
VIII C, zijn te zenden. 

Aan het hoofd van het toe te zenden biljet 
blijven de woorden: .Kiesrecht-Aangiftebiljet ter 
invulling" geplaatst. Eveneens moet op het biljet 
blijven wo:rden vermeld;, dat formulieren voor 
de aangifte ook ter gemeente-secretarie verkrijg
baar zijn. 

Op de aangiftebiljetten ter. invulling, ingeriçht 
overeenkomstig de modellen V.J. en V B, zal de 
volgende aanteekening te stellen zijn: .Indien 
het in dienstbetrekking genoten ink11men over 
het laatstverloopen jaar is vervallen of beneden 
het volgens de wet vereischte bedrag is gebleven, 
doch de kiezer op 1 Februari in het genot was 
van een door eene onderneming, openbare of 
bijzondere instelling verleend pensioen of ver
leende lijfr4'nte, die afzonderlijk of te zamen met 
het ia dienstbetrekking genoten inkomen boven• 
bedoeld bedrag bereiken, gelieve hij een d.er voor 
deze gevallen vastgestelde formulieren ter gemeente
secretarie aan te vragen. 

Voorts zijn nog de volgende aanteekeningen te 
stellen: 

(op aangiftebiljetten ter invulling, ingericht 
overeenkomstig model V.J. of model VIII À): 

.Indien de belanghebbende over 1 Januari van 
het vorig jaar tot 31 Januari van het loopend 
jaar in twee dienst.betrekkingen werkzaam was, 



122 26-29 JANUARI 1901. 

gelieve hij een voor dit geval vastgesteld formu• 
lier ter ~emeente-secretarie nan te vragen;" 

(op aangiftebiljetten ter invnlling , ingericht 
overeenkomstig model V B of model VIJi B ) : 

"Indien de belanghebbende over 1 Jannari van 
het vorip: jaar tot 31 Januari van het loopend 
jaar in ééne dienstbetrekking werkzaam was, ge
liev~ hij een voor dit geval vnstgesteld formulier 
ter ~meente-secretarie aan te vragen." 

De burp:emeester drage zorg, dat ieder, die een 
aangiftebiljet ter invnlling ontvangt, d110rbij be
kome een exemplaar van elk der bijlage-modellen 
n•. 1-4, vastgedteld bij het Koninklijk besluit 
van 9 Januari 1901 (Staatablad n°. 24): 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande zoo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de bnrgemeesters in Uw gewest. 

lJe Minister van Bi1111enlandsche Zaken, 
(get.) H. Gmi:ll!A.N BonGESIUS. 

26 Januari 190L WET, houdende naturalisatie 
van Zijne Hoogheid HENDRIK WLADUl!R 
ALBRECHT ERNST, Hertog can Mecklenburg, 
Yor1t van Wenden, Schwerin en Hatzeburg, 
Graaf r,an Schwerin, Heer r,an de landen 
Rostock en Stargard , enz. , enz. , en regeling 
van eenige gevolgen dier naturalisatie. S. 38. 

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

redenen van Staatsbelang het noodig maken Neder• 
landerschap door naturalisatie te verleenen aan 
Onzen aanstaanden Gemaal, Zijne Hoo~beid HEN• 
DRIK WLADU[IR ALBRECHT ERNST, Hertog van 
MECKLENBURG, Vorst van WENDE~ , ScHWERIN en 
RAT'hEBURG , Graaf van ScHWll:RlN, Heer van de 
landen RosrocK en STARGARD, enz. , enz. , geboren 
te Schwerin 19 April 1876, wpnende te Schwerin, 
en dat het wenschelijk is mede eenige gevolgen 
dezer naturalisatie te regelen ; 

Gelet op de wet van 12 December 1892 (Staat3• 
Mad n°. 268); 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt 

bij deze verleend aan Zijne Hoogheid HENDRIK 
WLADUIIR ALBRECHT ERNST' Herto~ van MECK· 
LBNBURo, Vorst van WENDEN, SCHWERIN en RAT• 
ZltBUllG, Graaf van SCHWERIN, Heer van de landen 
RosTOcK en STAIIOARD, enz., enz., geboren te 
Schwerin 19 April 1876, en wonende te Schwerin. 

2 . Zijne Hoogheid de Hertop; van MECKLENBURG 
voormeld is, van het oogenblik waarop Hoogst-

dezelve de hoedanigheid van Nederlander ver
krijgt, ingezeten van het Rijk. 

3. Op het aan deze wet ontleende Nederlander
schap is artikel 7 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n". 268) niet van toepaPsing. 

Dit Nederlanderschap wordt echter na ontbin
ding van het huwelijk tnsschen Ons en Zijne 
Hoogheid verloren , zoowel overeenkomstig het 
bepnalde bij artikel 7 voormeld, als indien Zijne 
Hoogheid den wil om den staat van Nederlander
niet langer te behouden schriftelijk te kennen 
geeft aa,{ Onzen Minister van J nstitie, die daar
van onmiddellijk aankondiging doet_ in de Neder
landsche Staatscnurant. Het verlies van het 
Nederlanderschap ia niet van invloed op den 
staat der kinderen, uit dit huwelijk geboren. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag 
barer afkondiging en zal terugwerkende kracht 
hebben tot op den dag waarop Zijne Hoo11:heid 
nit het Staatsverband van MECKLENBUno-ScnWE
RIN zal zijn ontslagen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhnge, den 26sten Janu

ari 1901. 
(get .) 

(get.) 

WILHELMINA. 
IJe Minûter r,an Juatitie, 

CoRT v. n. LrNi>KN. 
(Uitgeg. 27 Jan. 1901.) 

29 Januari 1901. BESLUIT, houdende wijziging 
der attributen van het kantoor Nispen. S. 39. 

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

Financiën van 25 Januari 1901,- n°. 11, Invoer
rechten en Accijnzen en Personeel ; 

Gelet op de artikelen 37, _ 38, 44 en 66 der 
Algemeene wet van 26 Augustus I 822 (Staats
blad n°. 38) ; 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 
besluit vnn 20 Mei 1869, n°. 29, laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 3 November 1887, n°. 29 ; 

Herzien de Koninlilijke be9Juiten van 12 Jnni 
1839 (Staatablad n°. 22) en 4 Jannm·i 1857 
(Staat1lJlad n°. 3); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met intrekking van het Koninklijk be

sluit van 4 Januari 1857 (Staata!Jlad n°. 3) wordt 
te Nupm (Noord-Brabant) wederom gevestigd een 
:kantoor van expeditie bij invoer van accijnsvrije 
goederen, tevens gerief.Kantoor op den voet van 
a.rtikel 38 der algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staats!Jlad n°. 38). 
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2. Het in artikel 1 genoemde kantoor blijft 
aangewezen voor waarneming door een kommies• 
ontvanger der 2• r.ategorie. 

uitvoering van dit beelnit,•dat in het StaahlJ!ad 
en in de Staatscourant zal wordén geplaatst. 

's Gravenhage, den 29sten Jannari 1901. 
3. Dit besluit treedt in werking op 15 Febru• 

ari 1901. 
(.get.) WIL HEL MINA. 

De Mi11uter can Financiën, (ffel.) PIBRSON. 

(Uitgeg. 2 Febr. L901.) Onze Minister van Financiën is belast met de 

80 Januari 1901. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 40. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende de Hooge Oollege1 can Staat en liet Kabinet der Koningin, vMtgesteld zooals 
hierna verkort volgt : 

l • Afd. : De Staten-Generaal . . • 
2• De Raad van State . 

De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin . • . 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, 

vergaderingen van den Ministerraad. 
Onvoorziene uitgaven • 

f 

toelagen en kosten voor de 

355,150.-
106,410.-
123,850.-

31,450.-
35,215.-

36,765.-
5,000.-

/ 693,840.-

80 Januari 1901. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 41. 

. Bij deze .wet wordt het IJlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende het Departement oan Buitenland,ycl,e ?,aken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement , • • . . • • • / 89,780.-
2• • Kosten van buitenlandsche uudingen en oonsnlateu • • 697,480.-
3• • Verschillende uitgaven . • . . • 22,900.-
4• Pensioenen, wachtgelden en toelagen • • 33,108.-
5• • Onvoorziene uitgaven 10,000.-

/ 853,218.-

80 Januari 1901. WET, tot vaststelling van het cierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 42. 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der begrooting van StMtsuitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende het Departement cati JU1titie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: . 

l• Afd.: Kosten van het Departement . . • • . . . . • • • / 157,418.-
2• • Kosten van de rechterlijke macht . . • • • • . • 1,736,141.-
3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën ,in de militaire 

4• 
5• • 
6• • 
7• • 
8• • 
9• • 

10• • 
11• • 

arrondissementen . . . . . . . 
Gerechtskosten . . . . . • • • . • . , 
Kosten \'an algemeene of Rijkspolitie en in zake van ja.ebt en visscherij • 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten . • . • 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen • • 
Kosten der Rijkswerkinrichtingen · 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 
Verschillende uitgaven . 

Onvoorziene uitgaven . . 

53,800.-
347,500.-
630,685.-

1,422,122.-
668,626.-
937,898.-
312,332.-
33,400.-
60,000.-

/ 6,349,916.-
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1 Fe!Jrsari 1901. BESLUIT, tot onteigening van gronden in de gemeente Haarlemmerliede 11n Spaar11-
,ooude, welker bezit ten behoeve van den vestingbouw, vereischt wordt tot het maken van een 
weg door den R.ottepolder. S. 43. 

1 Fe!Jruari 11100. WET , tot vaststelling van het 1Jijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 11101. S. 44. 

Bij deze wet wordt het V de hoofdstuk der begrooting van de Staatenitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende het IJepartem.ent flan Bi11n11nlantUcne Za!tm, vastgesteld zooals hierna verkort vol!','t: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. .Jrt. 1-4.. • . . • . . . . / 225,694.-
2• a. Kosten van het bestnnr der provinciën : 
.Art. 5- 8. Noordbrabant 

9-12. Gelderland • 

. 13-16 . Znidholland • 

. 17-21. Noordholland . 22-25. Zeeland 

/ 150,828.50 
• 75,696.50 

84,900.-
• 81,815.-
• 94,700.-. 26-29. Utreèht. • • 66,610.-. 80-83. Friesland • . 84.-37. Overijssel . 

. 38-41. Groningen . . 42-45 . Drenthe 
46-49. Limbnrg • 

!J. Armwezen. Á.rt. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestnnr. 

Àrt. 53-65. . ... 

3• Afd.: Nationale militie en schntterijen. Á.rt. 66-68 
4• • Medische politie. .Jrt. 69-87 
5• • Onderwijs. 

Hooger onder,oija. 

• 67,577.-'-
60,754.-

• 63,1126.-
49,090.-

• 61,2118.50 
• 272,800.-

• 135,425.-

Àrt. 88-91. Rijks-universiteit te Leiden . 
112-94. Rijke-universiteit te Utrecht • 

• 116-117 . Rijks•universiteit te Groningen 

. f 880,856.-
608,647.-
419,072.-

Yerdere uitg11t1e. lJetre!t!telijk net lwoger oNlerwii8, 

.Art. 98. Uitgaven voor den dienst der Rijke-uni vereiteiten, 
niet begrepen in de artt. 88 tot en met 97, van zoodanigen 
aard, als, volgens beslissing van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, tot en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opge
heven fondsen, bedoeld bij art. 113 der wet van 28 April 187 6 
(Staatablad n°. 102) . • • . . . . . . . . . . . . • 

.Art. 99. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootschap vanwege dat genootschap . . . . . . . • • 

Á.rt. 100. Kweekscholen der ~dgeleerdhP.id voor de Evangelisch• 
Lutberschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten hij de Hersteld-Evangelisch-Lntherschen . . . . • 

.Art. 101. Semina.riën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenoot-
schap . . . . . • . • . . • . • . . • . • . • 

.Art. 102. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 
godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkjl:e-
nootschappen . . . • • . • • • • • ·. • . 

500.-

35,728.75 

10,000.-

18,580.-

19,600.-

• 1,253,919.50 
64,250.-

515,567.67' 

Transporteere • • • / 1,1187,1183.76 / 2,059,431.17' 
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Àrt. 103. Kosten der gunden eerepenniugen voor bekroonde 
prijsvragen, nitgeschreven door de Rijks-universiteiten . 1,000.-

Art. 104. Beurzen voor stndeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs. 

Àrt. 105. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
nitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten ·gevolge 
vnn destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen , die 
later zijn te gelde gemaakt . 

Art. 106. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia • . · • 
Àrl. 107. Reis•, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der gymnasia. 
Àrt. 108. Snbsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare 

gymnasia en pro-gymnasia 
Art. 109. Reis- en verblijfkosten, ncatiegelden en verdere uit

gaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in artt. 11 
en 12 der wet van 28 April 1876 (Staakblad n°. 102) 

Middelbaar 01tderwij1. 

Àrt. 110. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 
onierwijs . 

Àrt. 111. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van de inspectenrs 
van bet middelbaar onderwijs • 

Àrt. 112. J anrwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren, 
leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische School 

Àrt. ll3. Aanbonw en onderhand van gebonwen, aankoop van 
terrein, vuur en licht, hnlpmiddelen voor het onderwijs, lokaal
behoeften, kleeding der bedienden, reis- en· verblijfkosten, per
soneele hnlp, schrijftoonen en verdere nitgaven ten behoeve der 
Polytechr.ische School . 

Àrt. 114. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijke- hoogere 
burgerscholen . 

Àrt. 115. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten 
van gebouwen, aanbonw en onderhoud van gebouwen, vnnr en 
licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis
en verblijfkosten, personeele hnlp, schrijftoonen en verdere nit
gaven ten behoeve der Rijke- hoogere bnrgerscholen • 

À1·t. ll6. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel
baar onderwijs . 

Art. 117. Snbsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs . 
ll.8. Su bsidiën aan teekenscholen . 
119. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. • 

.• 120. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van do commiaeiën tot het afnemen der eindexamens voor de 

hoogere burgerscholen · en de Polytechnische School, benevens 
verdere kosten van die examens. 

bt. 121. Reis- en verblijfkosten en vacntiègelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen die wenschen te 
ontvaujten eene akte van bekwaamheid voor het middelbaar onder-

14,400.-

390.-
3,500.-

1,100.-

235,000.-

12,500.-

10,500.-

3,500.-

223,333.34 

317,600.-

544,307.-

86,650.-

269,751.-
153,932.-
50,095.-
38,710.-

55,000.-

Transporteere .. f 4,009,252.09 f 2,059,431.17• 

• 
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wijs, eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 66, of 
eene akte van bekw11amheid voor het handteekenen, nrmeld in 
art. 65bi.r der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst ie bekend gemaakt bij Koninklijk beslnit van 
28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 67), benevens . verdere kosten 
van die enmens, zoomede reis- en verblijfkosten en verde!II uit-
gaven van de commissiën aan welke zal worden opgedragen het 
voorbereiden van voontellen tot wijziginjl: van de artikelen der 
wetten tot regeling van het middelbaar en hooger onderwijs, be-
trekking hebbende op de akten van bekwaamheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs, met uitzondering van die voor het 
schoolooderwijs in de land- en tuinbouwkunde. • • 

Lager onderwijs • 

.J.rt. 122. Jaarwedden van drie inspectenrs van het lager 
onderwijs . 

.J.rt. 128. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspootenm van 
het lager onderwijs . 

.J.rt. 124. Jaarwedden nn de districts-schoolopzieners . 
126. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van de districta

sohoolopzieners . 
.J.rt. 126. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van de arrondiBBe• 

ments-schoolopzieners of abonnement deswege . 
.J.rt. 127. Kosten der vergaderingen · van de ambtenaren, aan 

wie het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen bij art. 67 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 28 Janu
ari 1897 (Staatsblad n°. 57). . 

Art. 128. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzen 
en van onderwijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholen.· • 

.J.rt. 129. Toelagen voor huisvesting en . verpleging van kwee-
kelingen , opgeleid bij de Rijkskweekscholen. • • 

.J.rt. 180. Aankoop en stichting van gebouwen; hnnr en 
onderbond van gebonwen; vnnr en licht; hulpmiddelen voor het 
onderwijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijftoonen; het 
gebr11ik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen. • 

.J.rt. 181. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van 
onderwijzen en onderwij~ressen 

.J.rt. 132. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen en koeten van opleiding voor het afleggen van 
het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de 
vrije en orde-oefeningen der gymnastiek • • •• 

.J.rt. 133. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van 
11cbolen voor door hen opgeleide personen , die de akte, bedoeld 
in art. 5 6 onder a der wet op het lager onderwijs , waarvan de 
gewijzigd& tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
28 Jnnuari 1897 (Staatsblad n•. 67), hebben verkregen 

118,000.-

10,500.-

8,400.-
66,000.-

19,240.-

66,800.-

100.-

226,000.-

171,400.-

72,755 .-

221,000.-

515,000.-

298,000.-

Transporteere ·. f 5,781,447.09 / 2,059,431.17• 
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.Lirt. 134. Snbsidiën en toelagen aan de arrondissements-school-
opzieners ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk beslnit van 
31 December 1891 (Staatsblad n°. 254). 8,000.-

Árt. 185. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks- lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder 13,100.-

.Art. 136. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulp• 
middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften ; buitengewoon op
zicht; personeele hnlp; schrijlloonen en verdere nitgaven voor de 
Rijks- lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en 
te Vledder. 4,670.-

Árt. 137. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar-
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen. • 72,425.-

Á.rt. 138. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de ge
meenten in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
28 Jannari 1897 (Staatsblad n°. 57), in verband met art. 5 der 
wet van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 175) . S,500,000,-

Àrt. 139. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 
de kosten van haar lager onderwijs over 1899 ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat 
artikel is gewijzigd bij die van 11 Jnli 1884 (Staaubladn°. l2S), 
in verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staats-
blad n°. 175). 18,000.-

.Art. 140. Tijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de nit
gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs; waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
het Koninklijk beslnit van 28 Januari 1897, Staatsblad n°. 57) •• 

Àrt. 141. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzera aan bijzondere scholen , ten gevolge van art. 54bi.f der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij het Koninklijk beslnit van 28 Januari 1897 

800,000.-

(Staatsblad n•. 57) . • 1,220,000.-
Á.rt. 142. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het enmineeren van hen die wenschen te 
ontvangen eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 
onder a en b of eene akte van bekwaamheid voor de handwerken 
of voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, nrmeld in 
art. 6óbia der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit 
van 28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 57), benevena verdere kosten 
van die examens. 

.lrt. 143. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen 
voor onderwija; gratificatien ; hnlp- en aanmoedigingsmiddelen, 

Àrt. 144. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissie, tot het examineeren vau hen die een diploma 
van geëxamineerd en ·beëedigd landmeter wenschen te ontvangen, 
benevens verdere kosten van die examens 

112,000.-

84,400.-

900.-

Trnosporteerè . / 11,014,242.09 f 2,059,431.17• 
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Art. 145. Kosten van vervaardiging, in pakking en verzending 

van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs. • 500 . ..,... 
Art. 146. Jaarwedden en v~rdere belooningen van deri bonw

knndige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge• 
bouwen voor onderwijs en van het personeel bij het bnreel van 
den bouwknndige . .,. • • 35,350.-

Á.rt. 147. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde ambtenaren, hnishondelijke en verdere uitgaven betref-
fende het aan hen opgedragen toezicht 12,300.-

------- • 11,062,392.09 
fi• Afd., Landbouw. 
Art. 148. Jaarwedde van den Inspectenr van den landbouw . / 3,500.-

149. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van den Inspectenr 
van den landbonw • 1,100.-

.Art. 150. Jaarwedde van den inspectenr van het middelbaar 
onderwijs, belast met het toezicht op de landbouwscholen . • 3,500.-

Art. 151. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van den inspectenr 
van het middelbaar onderwijs, belast met het toezicht op de 
landbouwscholen. 1,100.-

Art. 152. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbonwschool • 108,100.-

Art. 153. Kosten en snbsidiën voor stichting, uitbreiding, 
aanbonw, onderhoud, hnnr en lasten van gebouwen, onderbond 
en aankoop van menbelen, vnnr en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 
verblij fkosten; personeele hulp en schrijfloonen, administratieve, 
hnishondelijke en verdere uitgaven ten behoeve der Rijksland-
bonwschool 83,771.-

Art. 154. Snbsidiën ten behoeve van het onderwijs in land-
en tuinbouw en hontteelt, voor landbouw en znivelconsnlenten en 
toelagen voor het opleiden van landbouw- en tninbonwonderwijzers. • 

Art. 155. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand
houding van winterscholen en van daarbij behoorende proeftuinen. • 

Art. 156. Kosten voortvloeiende uit de oprichting en instand-
houding eener Rijksvakzni velschool te Bolsward . • • 

Art. 157. Jaarwedden van twaalf Rijks-landbonwleeraren en 
van zes Rijks-tninbonwleeraren . • • 

Art. 158. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der Rijke-land- en 
Rijks-tninbonwleeraren , benevens kosten van werktuigen, platen, 
boeken en bindwerk en van vergaderingen van Rijks-land- en van 
Rijka-tuinbouwleeraren en van zuivelconsulenten . • • 

Art. 159. Jaarwedden , toelagen en belóouiogen van de direc
tenren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbonw-
proefstatiÓns . . 

Art. 160. Aanbouw, onderhoud, huur en lasten van gebouwen, 
aankoop van grond en _gebouwen, voor en licht, werktuigen, ge-

reedschappen, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijflooneo en verdere uitgaven ten behoeve 
der Rijkslandbouwproefstations, en de proefznivelboerderij te Hoorn; 

91,722.-

39,200.-

2,000.-

38,500.-

22,0.75.-

58,050.-

Transporteere • • • f 452,618.- (13,121,823.266 
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subsidie ten behoeve der proefznivelboerderij te Hoorn, zoomede 
kosten voortvloeiende nit wetenschappelijke proefnemingen in het · 
belang van den landbouw ; kosten van toezicht op den aanleg en 
de exploitatie van proefvelden; reis-, verblijf- en bureelkosten van 
de leden der commissie van toezicht op deRijkslandbonwproefätations. • 101,895.50 

bt. 161. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 
van proefvelden en daarmede in verband staande uitgaven. 24,810.-

.&rt. 162. Subsidie aan het phytopathologisch laboratorium 
• WILLIB Co:r,n111:L1N•8cROLT~N" te Amsterdam • 7,000.-

Árt. 163. Reis- eil verblijl'Ji:osten ~n vacatiegelden der leden 
van de commissie tot het afnemen der eindexamens Toor de land-
bonwscholen benevens verdere kosten van die examens . 3,000.-

Árt. 164. Kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het geven 
van lager onderwijs in land- en tainbouwkunde en toelagen aan 
hen, die een of meer dezer examens met gunstig gevolg hebben 
afgelegd of zich daarvoor bekwamen • 8,500.-

Árt. 165. Snbsidiën voor de uitgave van boekwerken en tijd-
schriften in het belang van den landbouw . 1,650.-

.&rt. 166. Snbsidiën in de kosten van oprichting van leen-
banken ten behoeve van den landbouw en in de exploitatiekosten 
van coöperatieve centrale boeren leenbanken 5,000.-

Árt. 167. Jaarwedden en verdere belooningen van de vaste 
districts-veeartsen • 23,500.-

Árt. 168. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van de districta-vee• 
artsen, rei■• en verblijfkosten en vacatiegelden van hunne plaata• 
vervanl'llra en reis- en verblijfkosten en belooning van de geëxa
mineerde veeartsen, bedoeld in de artt. 14, 16, 17, 19, 21 en 25 
der wet van 20 Jnli 1870 (Staataólad n°. 131), de artt. 1 en 7 
der wet van 2 Jnni 1875 (Staataólad n°. 94) en de artt. 2 en 5 
der wet van 5 Jnni 1875 (Staataólad n°. 110) 48,100.-

Árt. 169. J aarwedden en verdere belooningen van den direc-
teur , de leeraren , ambtenaren , bedienden en arbeiders aan '• Rijke 
veeart■enijschool, mitsgaders schrijlloonen 54,500.-

Ärt. 170. Subsidiën voor de verzamelingen en andere inrich
tingen van onderwijs aan '1 Rijke veeartsenijschool ;_ kosten wegens 
het uitoefenen van de bniten-cliniek; aanbouw, onderhoud en laaten 
der g,ibon wen; onderhoud en aankoop van meubelen en gereed
schappen, vnnr, water en Jicht; aankoop en voeding van dieren; 
administratieve en verdere uitgaven 36,700.-

Árt. 171. Toelagen voor huisvesting en verpleging aan leer• 
lingen van 'a Rijke veeartsenijschool , die bij de opheffing van het 
internaat inwonend waren. I,650.-

Árt. 172. Subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van cur-
sus~n in hoefbeslag S,600.-

Ärt. 173. Kosten van de examens van hen die een diploma als 
veearts verlangen volgen& de wet van 8 Jnli 187 4 (Staataólad n°. 99). • S,000.-

Árt. 174. Snbsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de 
verbetering van de Nederlandsche paardenrassen . 105,550.-

Tranaporteere 
1901. 

. . f 881,078.50 f 18,121,823.26• 
9 



130 f FEBRUARI f901. 

Per transport . f 881,073.50 /13,121,823,266 

Àrt. 175. Snbsidiën en andere uitgaven ter bevordering van 
de veefokkerij. 30,000.-

Àrt. 176. Kosten, subsidiën en schadeloosstellingen tot afwen
ding van het gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den veestapel 
bedreigen, en dlL!lrtoe betrekkelijke uitgaven, wanronder de belooning 
van tijdelijke, bnitengewone districtsveeartsen en veeopzicbters • • 75,000.-

.d.rt. 177. Kosten voortvloeiende nit de wet van 5 Juni 1875 
(Staatsblad n•. llO) 250.-

.d.rt. 178. Traktementen, ontvangloonen, belooningen, bureel
kosten en toelagen der ambtenaren bij het beheer der domeinen, 
ressorteerende onder het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
alsmede vergoeding aan de Nederlandsche Heidemaatschappij • 28,300.-

.d.rt. 179. Grondbelasting, waterschnps- en andere lasten van 
de domeinen, ressorteerende onder het Departement vnn Binnen-
landsche Zaken • 51,000.-

.d.rt. 180. Koeten van verkoopingen van hout, gl'l\9, tiend-
vruchten, enz. van verpachtingen, van aanbestedingen en van 
inzameling van tienden 

.d.rt. 181. Aankoop van grond ter afronding of uitbreiding 
van bosschen en bebosscbingen . 

.d.rt. 182. Reis- en verblijfkosten van de ambtenaren in dienst 
bij het beheer der voormelde domeinen . 

.d.rt. 183. Druk- en bindwerk en verdere bnreelbehoeften voor 
het in het vorig artikel bedoelde beheer • • . 

Àrt. 184. Kosten van onderhoud en verbetering van voormelde 
domeinen , daaronder begrepen de kosten van verbetering, van 
nitwatering en afwatering, van bevloeiingswerken, van aanleg en 
onderbond van bosschen en ontginningen , van onderhoud en ver-
nieuwing van gebouwen, van onderbond van landerijen , dijken, 
wegen, waterleidingen, bemalingswerkeo, bemaling, bruggen, 
sluizen, duikers en vaartnif(en en alle andere uitgaven het beheer 
der -voornoemde domeinen betreffende, niet vermeld onder de 
arti}elen 178 tot en met 183 . 

Àrt. 185. Subsidie aan de Nederlundsche Heidemaatschappij 
tot het bevorderen van bevloeiing • 

.d.rt. 186. Snbaidie nao het Nederlandsch Landbouw-comité • 
U!-7. Kosten van onderzoek van boter en verdere uit

gaven in verband met de wet van 23 Juni 1889 (Staatsblad n°. 82) 
en die van 9 Juli 1900 (Staatablad n°. 112) . 

.J.rt. 187bu. Kosten voor het stichten van een Rijkszuivel
station te Leiden 

Àrt. 188. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 
en broeikBBsen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staatsblad n•. 248) . 

.d.rt. 189. Kosten voortspruitende uit de wet van 2 April 189i 
(Staatablad n•. 79), houdende bepalingen tot wering van voor den 
land-, tuin- of boschbouw schadelijke dieren en van plantenziekten .• 

Àrt. 190. Verslagen, berichten, verordeningen en ndvertentiën 
betreffende den landbouw. 

8,000.-

15,000.-

S,500.-

1,000.-

124,800.-

8,000.
IS,500.-

26,600.-

84,000.-

300.-

1,000.-

4,000.-

Transporteere . f 1,305,323.50 / 13,121,823.26; 
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Àrt. 191. Snbeidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be• 
lang van den landbonw . . • 5,500.-

• 1,310,823.50 
7• Afd.: Kunsten en wetenschappen. Àrt. 192-226 • • 768,645.78 

Nederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 
Staatsblad. Àrt. 227-231. 

Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden, enz. 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 239. 

Àrt. 232-238. • 
'75,202.-

719,655.-
40,000.-

/ 16,036,149.541 

1 Februari 1901. WET, houdende vaststelling van het 11eade hoofdstuk der Staatsbegrootiug voor 
het dienstjaar 1901. S. 45. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstj11ar 
1901, betreffende het Departement t1an Marine, vastgesteld zooals hierna verko11; volgt: 

1 • Afd.: Kosten van beheer en administratie . • / 373,856.336 

2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. • 7,116,561.-
3• Personeel der zeemacht . • 4,421,678.97 
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie • • 2,509,586.-
5• Pensioenen, onderstanden, wachtgelden enz. 2,104,541.50 
6• Onvoorziene uitgaven. 60,000.--

/ 16,586,223.80\ 

1 Februari 1901. WET , tot verhooging van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voo1· het 
dienstjaar 1901. S. 46. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een artikel met / 1,500.-, het totaa.l der 3de Afd. ge• 
hracht op/ 4,423,178.97 en het eindcijfer op / 16,587,723.80°. 

1 Februari 190l. WET, tot vaststelling van het zeoende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstj11ar 1901. S. 47. 

Bij deze wet wordt het Vilde hoofdstuk B der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaa.r 
1901, betreffende het Departement van Financiën , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

]• Afd.: Kosten van het Departement • . / 318,015.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebet&ling 

4• 

8• 

10• 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 121,525.-
99,414.12 

117,260.-
Kosten van 's Rijke schatkist . 
Kosten van het Muntwezen. 
Kosten van administratie der directe belastingen , invoerrechten en 

accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. . • • 5,290,961.-

Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de successie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij , de domeinen onder beheer van het Departement van Finan-
ciën, het geldelijk beheer der groote wegen, vaa11en en veeren en 
der visscherijen op de Schelde en Zeen wsche Stroomen . , • l,997,759.-

1,962,187.08• 
1,32] ,259.50 

Kosten der Eerediensten . 
Kosten van den Pensioenraad , pensioenen , enz . 
Uitkee1-ingen, verschillende uitgaven, wachtgelden , onderstanden, gra

tificatiën en toelagen . 
Onvoorziene uitgaven. 

13,776,886.-
36,000.-

f 25,041,266.70° 
o• 
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1 Februari 1901. WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 4.8. 

· Bij deze wet wordt het Xlde Hoofdstuk der begrooting van Staat.suitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende de Onvoorziene Uitgaoen, vastgesteld tot een bedrag van / 50,000.-. 

2 Februari 1901. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 49. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staat.suitgaven voor het dienstjaar 
1901, betrefende het IJepartement oan Water11taat, Handel en NijoerMid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l • Afd. : Kosten van het Departement. Árt. 1--4 

2• » Waterstaat. 
A. dlgemeene Zaken • 

.drt. 5. Kosten van oommissiën, met inbegrip van het drukken 
van verslagen en van reiskosten. • I 

Árt. 6. Exploten en proceskosten • 
7. Drok- en bindwerk, alsmede adl'ertentiën 
8. Telegrapbiscbe berichten . 
9. Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uit

gaven, betrekking hebbende op · de voorbereiding van werken; 
aankoop, herstel en berging van instromen ten . • • • 

9bill. Kosten wegens het instellen van een onderzoek naar 
verbeterde gemeenschap van Ameland met den Frieschen Wal, 
door middel van het tusschen Nes en den dam bij Holwerd in 
dienst stellen van een motorboot . 

.drt. 10. Herstel vo.n in o!lderhood zijnde werken, van winter
en stormschade 

B. Waterstaat • 

.drt. ll. Jaarwedden nn het korps ingenieurs •• 
• 12. Jaarwedden en toelagen van het korps opzichters , 

alsmede jaarwedden en toelagen van de adjunct-opzichters . 
.drt. 13. Reis•, bureel- en verpla.atsingsko3ten; vergoeding voor 

het verrichten van veldwerk en voor het gebruik van rijwielen 
ten behoeve van 's Rijksdienst; aankoop van boeken en kaarten 
ten behoeve van het korps ingenieurs en opzichters en het verder 
personeel van den waterstaat, voor zooveel niet in een der volgende 
artikelen begrepen, alsmede van den inspecteur voor de Rijnvaart. • 

.drt. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 
bnreelen der ambtenaren van den waterstaat. . • » 

.drt. 15. Bezoldiging enz. voor havenmeesters en de overige 
waterstaatsbeambten. 

bt. 16. Bezoldiging enz. voor de arbeiders bij de wegen, 
rivieren, kanalen , haven• en seewerken enz. 

.drt. 17. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 
den algemeenen dienst van den waterstaat • 

Àrt. 18. Waarneming van winddruk en waterhoogten enz., 
met inbegrip van materieel • 

Árt. 19. Waterstaatskao.rt 
20. Rivierkaarten 

• f 166,500.-

8,000.-
1,000;-

24,000.-
6,00Ó.-

4,000.-

2,500.-

60,000.-

lH,534.-

219,920.-

106,800.-

98,000.-

438,100.-

238,574.65 

28,000.-

20,000.-
1,000.-

12,000.-

Trnnsporteere . f 1,437,428.65 f 166,500.-
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Àrt. 21. Onderzoek enz. naar den waterstaatkundigen toestand 

des lands . 
..J.rt. 22. Onderbond enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamsche peil en van de nanwkenrigheidswaterpasaing . • 
.Jrt. 23. Buitengewone correspondentie enz. bij ijsgang en hoog 

opperwater • 
.Jrt. 24. IJaoprniming 

26. Belooning aan den inspecteur voor de Rijnvaart . 
26. Toelage aan den ontvaoger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de snmenstelling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvaart • 

.J.rt. 27. Beloooing der commi88iën van deskundigen ,·oor de 
Rijnvaart te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht . . 

.J.,·t. 28. Verbetering der rivieren de· Rijn en de Lek 
29. Verbetering van de rivier de Waal 
30. Verbetering van de rivier de lJ88el. 
31. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen .• 
32. Verbetering van de Dordtache waterwegen. . • 
33. Verbetering enz. van het Hollandsch Diep en het 

Haringvliet • . • 
Ärt. 34. Verbetering eoz. van de ri'rier de Maas in Limburg, 

Noordbrabant en Gelderland . • • 
.J.rt. 35. Verleggen van de nitmonding der rivier de Maas, 

ingevol~ de wet van 26 Januari 1883 (Staat85ku:l n°. 4). 
.J.rt. 36-39. Bezoldiging, bnreel- en lokaalbehoeften, reis

kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd BDb art. 36. • 

.Jrt. 40. Onderbond enz. van de werken voor het verleggen 
van de Maasmondiog en der werken en vaargenl op de Donge . • 

Art. 41. Onderhoud van de kribben in de Dintel bij Dinteloord. • 
42. Onderbond enz. van deu waterweg van Rotterdam 

naar zee, langs de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek 
van Holland; verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oost-
punt van Rozenburg • • 

.J.rt. 43. Onderhoud enz. van de werken van den Hollaodschen 
IJssel, met de verdieping van de rivier beneden Gouda 

.Jrt. 44. Onderbond enz. van de Liogewerken. 
45. Onderhoud enz. van het Zwarte Water. 
46. Onderbond enz. van het Zwolsche Diep 
47. Onder hond enz. van de Vecht in Overijssel 

• 48. Onderbond enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. • 
49. Onderhoud enz. van de drie overlaten in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijdschild , van de groote inundatie- of 
hulpslais in deu Waaldi;jk te Dalem, de alnizen, heulen en duikers 
te Gorinchem • 

.J.rt. 60. Onderbood enz. van de duikersluizen in den Krommen 
Rijn te Wijk bij Duurstede • • • 

.J.rt. 61. Onderbond enz. van de peilachalen te Elbnrg, Nijkerk 
en Dnrgerdam 

7,000.-

250.-

6,000.-
15,000.-

1,000.-

600.-

6,000.-
199,800.-
275,800.-
110,000.-
199,500.-

71,600.-

77,600.-

234,550.-

458,600.-

83,500.-

110,000.-
100.-

610,748.-

16,200.-
2,500.-
4,600.-

24,000.-
246,000.-

3,900.-

17,700.-

180.-

600.-

Transporteere . / 4,066,906.65 / 166,500.-
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Per transport • f 4,066,1106.65 f 166,500.-
Àrt. 5 2. Onderhoud, herstel en verbetering van de zee• en 

oeverwerken, helm- en stroobeplantingen ; onder hond, verbetering 
en vernieuwing vun peilschalen; havens te Hellevoetsluis en Goede
reede; cn daarmede in verband staande nitgaven in Zuidholland. • 
· Art. 53. Id. in Noordholland, alsmede van .de havens te 
Vlieland, Urk en Marken. • • • 

.ilrt. 54. Voorziening in de verdediging van de Noordzeeknst 
in de provincie Noordholland, tnBBchen de Heldersche en Honds• 
bossche zeeweringen, ingevolge de wet van 15 Juli 1898 (Staau
blad n°. 187). 

.J.rt. 55. Onderhoud, herstel en verbetering van de zee• en 
oevcrwerken, helm• en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering 
en vernieuwing van peilschalen in Zeeland, alsmede van de havens 
te Veere, Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven 

.J.rt. 56. Id. in Friesland 
57. Id. in OverijBBel . 
58. Id. in Groningen . 
611. Verbetering van de Slenk, zijnde het bnitendijkach 

vaarwater tnsschen Zoutkamp en het Dokkumerdiep . . •. 
Àt·t. 60. Bijdrage in het tekort der uitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening vnn de calamitense polders in de provincie 
Zeeland, ingevolge de wet van 19 Juli 1870 (Staatabladn°. 119) . • 

.J.rt. 61. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. • 
62. Onderbond, herstel en verbetering van de ha vena en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens 
te Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernien wing 
van peilschalen, en daarmede in verband staande uitgaven in Noord· 
brabant. 

.J.rt. 63. Aanleg van eene bnitenhaven tot toegang naar eene 
door de gemeente 's Gravenhage aan te leggen visschershaven te 
Scheveningen, ingevolge de wet van 24Jnli 18119(Staatablad n°.194): • 

.J.rt. 64. Onderhoud, herstel en verbetering yan de havens en 
hare toegangen, daaronder begrepen het Krab bersgat; onder hond, 
herstel en vernieuwing van peilschalen, en daarmede in verband 
staande uitgaven in Noordholland • • 

.J.rt. 65. Id. in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg• en 
losplaats bij de Isabella-sluis en het posthaventje te Gorishoek. 

.J.rt. 66. Id. in Friesland • 
67. Id. in Overijssel • 
68. Id. in Groningen • 
69. Onderhoud enz. van het Merwedekanaal met het 

Zederik kanaal. 
.J.rt. 70. Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart. 

71. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphische 
verbindingen , meubilair en verder materieel 

Àrt. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze • . 
7S. Onderbond enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 

den IJSBel. 
.J.rt. 74, Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne . 

37,000.-

342,000.-

300,000.-

42,000.-
68,400.-
22,000.-
5,600.-,-

7,000.-

150,000.-
30,000.-

J0,000.-

250,000.-

44,450.-

16,500.-
53,100.-
3,200.-

180,000.-

170,000.-
187,200.-

8,982.-
12,000-

14,500.-
60,000.-

Transporteere • . f 6,080,888.65 f 166,500.-
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Per transport • f 6,030,8S8.6G f 
.Jrt. 75. Onderbond enz. van slniien en brnggen op den 

waterweg van Amsterdam naar Rotterdam . 
bt. 76. Onderhoud enz. van het Noordbollandsch kanaal. 

77. Onderhoud enz. van het kanaal van Amsterd11m naar 
de Noordzee • 

.Jrt. 78. Verbetering van het Noordzeekanaal , ingevolge de 

wet van 24 Juli 1899 (Staat,blad n°. 195) .. 
.Jrt. 79. Uitbreiding van de haven- en sluiswerken te IJmuiden, 

ingevolge de wet rnn 31 Mei 1887 ( StaatJ/Jlad n°. 98). 
.Jrt. 80. Onderhoud enz. van de visschershaven te IJ mniden. • 

81. Onderhoud enz. van het 'rïenhovensche kanaal. 
82. Onderhoud enz. van de vaart tnsschen Amsterdam 

en Vreeswijk: . · . 
.Jrt. 83. Onderbond enz. van het jaagpad langs het Spaarne. • 

84. Onderbond enz. van het kanaal van Ter Neuzen. 
85. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, 

8,000.-
131,000.-

460,000.-

1,000,000.-

18,000.-
103,325.-

600.-

6,000.-
600.-

100,000.-

ingevolge overeenkomst met België van 29 Juni 1895 . . • 2,000,000.-
.J,-t. 86. Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge. • 300.-

87. Onderbond enz. van het kanaal door Zuid-Beveland. • 105,000.-
88. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren. 108,000.-
89. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Alles verlaat en Kollnm, de Kiestrazijl , de Burgwerderbrug 
en de brug in de Leegte, het oostelijk kanaalboord van de 

Munnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde • 
.Jrt. 90. Onderhoud en werking van de stoomwerktuigen van 

het Noord-Willemskanaal. • • 
.Jrt. 91. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep 

92. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel . • 
98. Onderhoud enz. van het Veenhnizerkanaal. 
94. Onderbond enz. der Drentache Hoofd- en Beilervaarten. • 

95. Onder hond enz. van het Noorderkauaal of de Noorder
vaart in Limbnrg en het zijkanaal uaar de Mans in de richting 
tnsachen Neer en Kessel . 

.Jrt. 96. Onderbond enz. van het Geldercsche .Nierskanaal 
97-:-107. Onder hond, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij behoorende werk:eo, beplantingen, benevens 

daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provinciën. • 
.Jrt. 108. Onderbond enz. van veren en schipbrnggen • 

109. Snbsidiën voor onder werpen, waarvoor reeds bij de 
laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan • 

.J.rt. 110. Bijdrage aan de gemeenten Dnivendijke, Elkerzee en 
Ellemeet in de kosten van aanleg van eene haven in de inlaag bij 

Kloosternolle op Schouwen • 

4rt. 111. Bijdrage aan de gemeenten Noordwelle en Seroos
kerke in de kosten van aanleg van eene haven aan de schelphoek 
onder Serooskerke • 

.Jrt. 112. Bijdrage aan de gemeente Elbnrg in de kosten van 
aanleg van eene haven aldaar • · . 

.J,·t. 113. Bijdrage aan het waterschap de watering Cadzand, 

8,000.-

13,000.-
14,000.-
9,000.-
5,500.-

26,000.-

5,500.-
100.-

697,600.-
63,550.-

422,349. 12• 

12,000.-

10,600.-

12,500.-

135 

166,500.-

Tre.nsporteere . /11,871,162.775 f 166,600.-
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Per transport • . . 
in de kosten van aanleg van eene ha,en bij de uitwateringsslnis 
aan de Wielingen . . . . • . . • . . . . . • 

Àrt. 114. Bijdrage aan de commiBBie in zake den aanleg van 
een straatweg Valthermond (Zniderhoofddiep)•Munstersche veld, 
en van een weg ter verbinding van dien weg met den knnstweg 
Ter Apel-Rütenbroek-Haren • • . • . . . . . 

bt. 115. Bijdrage aan de gemeente Westdorpe in de kosten 
van aanleg in die gemeente van een keiweg ter verbinding met 
den weg Zuiddorpe-Selzaete • . . . . . . . • 

Àrt. 116. Bijdrage aan de Drentsche Veen- en Middenkanaal• 
maatschappij in de kosten van aanleg van een kanaal uit den 
zijtak van het Oranjekanaal bij Odoorn naar en in de W eerdinger 
venen, aansluitende aan het Groninger Stadskanaal met zijkanaal 
in zuidelijke richting naar de Emmer Veenmarke. . . . .• 

bt. 117. Bijdra!lll aan de gemeenten Zaandam, Koog aan de 
Zoan, Zaandijk en Wormerveer in de kosten van den bonw van 
een nieuwe schutsluis te Zaandam . • . . . . . • . . 

bt. 118. Bijdrage aan de gemeente Alphen (Zoidholland) in 
de kosten van verlaging van de Poatbrng en wijziging van de 
W eeabrng in een draaibrug . . • 

.Jrt, 119. Nieuwe aubsidiën. . 

C. LantUgeb<iUwen. 

Àrt. 120. Jaarwedden van de beide Rijksbouwmeesters, als
mede jaarwedden en toelagen van het vei-der vaste personeel, be
last met het toezicht op de landsgehouweu en op de bij de 
Departementen van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën in gebruik zijnde gebouwen . . . . . . . • 

bt. 121. Toelagen van het vaste personeel voor het houden van 
toezicht bij de uitvoering van bouwwerken . . • . • 

Àrt. 122. Reis•, bureel- en verplaatsingskosten van het per-
soneel der landsgebouwen. . . • . 

bt. 128. Bezoldiging en toelagen van de vaste werklieden 
bij de landsgebouwen • • . . . . . . . . . . 

Àrt. 124. Onderho11d, lasten, herstel en verbetering van de 
landsgebouwen en terreinen te 's Gravenhage . 

bt. 125. Brandweer en braudweertelegraaf; duinwater voor 
de · fontein op het Binnenhof; verlichting vsn het Binnenhof. . • 

Art. 126. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . • 

Arl. 127. Voortzetting van het onderzoek en de henitelling 
van de Grafelijke zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage. . . • 

Art. 128. Uitbreiding en betere beveiliging tegen brandgevaar 
van gebouwen, behoorende tot het Departement van Oorlog te 
'a Gravenhage. . • • . . • • • . • • • 

D. Spoorwegen. 

4rt. 129. Jaarwedden van den Raad en het verder personeel 
voor het toezicht op de spoorwegdiensten . 

Àrt. 130. Reis• en verplaahingskoaten . . . . . 

fll,371,162.77 5 / 

13,365,-

22,500.-

7,128.-

20,000.-

50,000.-

S,000.-
2.000.-

87,000.-

2,000.-

12,000.-

8,280.-

66,000.-

2,5S5.-

18,500.

S0,000.-

42,000.-

119,100.-
17,100.-

166,500.-

Transporteere .- . / 11,848,665.776 / 166,500.-
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Per transport 
Árt. 131. Materieel en arbeidsloon voor dat toezicht 

• f 11,843,665.771 / 166,1100.-
16,500.-

132 en 133. Jaarwedden, benevens bnreel- en reiskosten 
van den Rijkscommissaris en van den adjnnct-Rijbcommissaris bij 
de Maatschappij_ tot Exploitatie van Staateepoorwegen en bij de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij • 

.Art. 134 en 135. Jaarwedde, benevens bnreel- en reiskosten 
van den Rijkscommissaris voor spoorwegen met beperkte snelheid. • 

.Art. 136. Bijdrage aan de internationale commiSBie voor spoor
wegcongressen 

.Art. 137. Bijdrage van Nederland in de kosten van het inter
nationaal bnreel voor spoorwegvervoer te Bern. 

.Art. 188. Vernieuwen van den kaaimunr langs de spoorweg
haven te Feijenoord 

.Art. 139. Brug over den IJ8sel bij Westervoort. 
140. Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw 

op het station Hengelo 
.Art. 141. Wijziging van het goederenstation te Nijmegen . • • 

142. Vercienwing van de westelijke viadnct te Amsterdam. • 
143. Station van den Staateepoorweg van Amersfoort naar 

Nijmegen, te Amersfoort. • 
.Art. 144. Uitgaven, voortvloeiende nit artikel 10, enb 1°., 

2°., 3°. en 5°., der overeenkomsten van 21 Jannari 1890, goed
gekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) • 

.Art. 145. Uitgaven, voortvloeiende nit art. 20, al. 7, der 
overeenkomsten van 21 Januari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) • 

.Art. 146. Uitgaven, voortvloeiende nit de toepaseing van 
art. 15 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

Árt. 147. Renten over het jaar 1901 aan België nit te keeren, 
van de kosten vaµ. werken tot uitbreiding van het station Esschen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen, tot uitvoering 
van art. 17 der, voor zoo veel noodig, bij de wet van 22 April 1880 
(Staatsblad n•. 68) bekmchtigde overeenkomst van 31 October 1879 .• 

.Art. 148. Uitkeering aan België voor de exploitatie der ge
deelten van den spoorweg van Tilburg naar Turnhout, gelegen 
op door Nederlandech grondgebied ingesloten, tot Belgisch grond
gebied behoorende perceelen, vaatgeeteld in art. VII, 2de lid, 
van de bij de wet van 2 April 1898 (Staatsblad n•. 81) goed
gekenrde overeenkomst met België van 23 April 1897 . 

.tlrt. 149. Koeten van het in voldoenden staat van onderhoud 
brengen der krachtens de wet van 2 April 1898 (Stgatsblad n•. 81) 
van België overgenomen Nederlandeche gedeelten der spoorweg
lijnen van Tilburg naar Turnhout; van Antwerpen naar de 
Prnissische .grens in de richting van Gladbach; van Hasselt naar 
Maaeticht; van Maasticht naar Aken en van Maastricht naar 
Luik, ingevolge art. 8 der bij de wet van 22 J nli 1890 (Staats
blad n°. 184) goedgekenrde overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsepoorwegen • • • 

.Art. 150. Rentelooze voorschotten, bij de wet nit 's Rijke schat-

8,300.-

8,000.-

100.-

800.-

120,000.-
520,000.-

800,000.-
41,100.-
30,000.-

400,000.-

40,000.-

40,000.-

25,000.-

4,800.-

960.-

84,000.-

Tranaporteere • • f 18,928,225.776 / 166,500.-
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Per transport • . . / 13,923,226.776 / 166,500.
kist beschikbaar gesteld, voor den aanleg van spoorwegen, be-
doeld bij de wet Yan 9 Juli 1900 (Staatablaá n°. ll 8) en van 
een paardentramweg . . • . . . . . • • 

Àrt. 161. Stortingen op door den Staat genomen aandeelen 
in het · maatschappelijk kapitaal der Noordoosterlocnalspoorweg
maatschappij . • . . . . . . • • . . . . 

Art. 11>2. Aanleg vnn een haven te Numansdorp 
163. Annleg van havens aan het Zijpe . . 
154. Werken, in verband met den aanleg van stoomtram

wegen, ingevolge de wet van 23 Mei 1899 (Staota1Jlaá n°. 14o0). • 

S• Afd. : Handel en Nij verheid. 
A. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch- Instituut . 

300,000.-

400,000.-
40,000.-
57,000.-

750,000.-

.Art. 155-167 . . . . . / 48,775.-
B. ZeeviliSCherijen. Art. 158-164 . . . • 35,860.-
C. Wetenschappelijk onderzoek der zee. Hydrographisch 

biologisch bureel. Art. 166-168 
D. IJkwezen. ht. 169-171 
E. Mijnwezen. _Art. 172 en 173 . 
F. Verschillende uitgaven. A1·t. 174,-187 

4• Afd.: Ar beid en Fnbriekswezen. 
A. Stoomwezen. bt. 188-190. 
B. Toezicht, bedoeld bij de Veiligheidswet en bij de 

Arbeidswet. Àrt. 191-193. . 
C. Hinderwet. Art. 194 . 
D. Knmers van arbeid. Á.rt. 196 en 196 
E. Ongevallenwet 1901. Art. 196bia en 196ter 

F. Verschillende uitgaven. bt. 197-199. . 

6• Afd.: Posterijen. 

31,900.
• 109,000.-

6,100.
• 53,400.-

f 68,650.-

95,720.-
2,ó00.

• 30,100.-
250,000.

• 13,500.-

A. en B. Postdienst. Àrt. 200-212 . . • . . / 6,778,035.-
C. Telegraafdienst. Àrt. 213-221 . . . . . . • 2,817,070.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. bt. 222--227. • 2,566,625.-
E. Vereenigde poeten. Àrt. 228-230. 11,700.-
F. Rijkspostspaarbank. .J.rt. 231-236. . 457,300.-

• 15,470,225.77" 

284,035.-

460,470.-

------ • 12,630,730.-
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. Á.rt. 237-243. 
Onvoorziene uitgaven. Á.rt. 24o4 . . 

690,778.-
60,000.-

f 29,662,738.77• 

2 Februari 1901. WET, tot vaststelling der begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienst 1901. S. 50. 
Wr.J WILHELMINA , ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dnt, ingevolge de wet van 3 December 1874, (Staats-
6lad n°. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de nitga,en voor dit onderwerp, voor den dienst 
van 1901 , bij de wet behoort te worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. ) . De begrooting van nitgaven ten behoeve van de voltooiing vnn het vestingstelsel aange-
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,vezen bij de wet van 18 April 1874, (Staat81Jlad n°. 64), wordt voor den dienst van 1901 v11&tge
steld als volgt: 

Àrt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijde:ijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, reis-
en verblijfkosten, bnreel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten en 
verdete benoodigdhedeu • f 

.Jrt. 2. Nienwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen , veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten e~ processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering van de Nieuwe Holland.,cl,e Traterlinie: 

1 °. verbeteren van inundntiemiddelen in de geheele linie; 
2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

Árt. 3. Als voren voor de onvermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder; 

1 °. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge
heele stelling; 

2•. maken vun gedekte opstellingen voor de afstandsmeting in en verbetcri"ng van de 
open knstbatterijen. 

Àrt. 4. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
À.materdam: 

1°. onteigening van gronden en nitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 
verschillende werken in de stelling; 

2°. maken van aard werken, zandophoogingen, metsel- en betonwerken, enz. voor 
verschillende werken in de stelling; 

3°. maken van bomvrije gebonwen met toebehooren in verschilJende werken in de 
stelling; 

4,0 • maken van pantseringen voor verschillende werken in de stelling ; 
5°. ophoogen en maken van wegen en inundatiekaden en maken van bruggen en steigers; 
6°. inrichten en verbeteren van in undatiemiddelen ; 
7°. maken van loodsen, munitie- en bnskruitmagazijnen; 
8°. aanleg van beplantingen ; 
9°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheele 

stelling; 
10°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van de drinkwater• 

voorziening ; 
11 °. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van het inrichten van 

groepdepots en sectorparken. 

.Jrt. 5. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
•t Hollandsck Diep en ket Volkerak: 

verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positie van Willemstad 
en Ooltgen,plaat. 

.J.rt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
de Monden der Maas en van het Haringvliet: 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling. 

70,000 

30,200 

30,900 

622,700 

500 

500 

Transporteere . f 754,800 
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Per transport . / 
Árt. 7. Materieel der genie voor het in staa_t van verdediging brengen der werken 

in verschillende Stellingen 
Árt. 8. Doen nn opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de verschillende 

liniën en vestingen, alwaar, ·ingevolge de wet van 18 April 187'1, (Staat8':1lad n°. 64), 
werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten worden en 
voor welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn uitgetrokken 

Árt. 9. Onvoorziene nitgaven 

754,800 

55,800 

2,000 
50,000 

Totaal . f 862,600 

2. Tot dekking der nitgaven, begrepen in de bij arikel 1 dezer wet vastgestelde bel(l'ooting, 
wordt aangewezen: 

a. de som van acktkonderd oijftig duize11d gulden, beschikbaar gesteld bij . het VIIIste hoofdstuk 
der begrootiog van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1901; 

ll. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten be, 
behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1900; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1901 nit den aanleg der vestingwerken knnnen 
voortvloeien. 

3. Wanneer het bedrag nitgetrokken bij een der artil:ele,, 2, 3, 4, IS, 6, 7 en 8 van artikel 1 
àezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschriti van het 
tweede lid van artikel 24 der wet van den !Sden October 18"1 (Staatal!lad n°. 40), door overschrijving 
uit artikel 9 van hetzelfde artikel 1 worden aangev nld. 

4. Op artikel 9 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1901 behoorende 
uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet vinden in een 
der andere artikelen van genoemd artikel en moeten dienen ter voorziening in behoeften , die in 
den loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elke eoort afzonderlijk, in de rekeninp: gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den 2den Febrnari 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Miniat61' 11011 Oorlog, (get.) ELAND. 

(Uitgeg. 21 &br. 1901.) 

2 Pe/Jrvari 1901. WET, tot vaststelling van het ac!&tate hoofdstuk der Staatsbegzooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 51. 

Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrootiug van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende het JJepartement 11an Oorlog , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd. : Kosten van het Departement . f 162,650.-
2• Traktementen en toelagen, mitsgaders schadeloosstelling voor uniform• 

verandering en voor verlies van bagage, voor het aausch&ffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor verhniokosten bij verpla&taing 

van den grooten staf, den generalen staf, de intendance en de 
provinciale en plaatselijke staven • 249,100.-

3• Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aansch&ffen · en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen• 
korpsen, vergoeding voor onderhoud van rijwielen van officieren, 
tegemoetkoming aan reserve-officieren voor eerste aanschaffing van 
uniform en daggelden van militaire wachters • 3,212,449.-

Trsnsporteere f 3,62~199.-
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Per transport 
4,• Afd.: Soldijen en verdere kosten van dê verschillende staven, diensten en 

wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten, in die afdeelingen en in de 9de en 
12de afdeelingen omschreven, doch met inbegrip van de kosten van 
instructeurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en 
vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en 
van vrijwilligers voor het resevekader 

5• Geneeskundige dienst . 
6• Studie en onderwijs 
7• Artillerie-inrichtingen , asnmaak, aanschaffing, samenstelling, wijziging, 

herstelling, onderhoud en verwerken van het materieel der artillerie, 
der draagbare wapenen, der torpedo's en der pyrotechnische voor-
werpen, met alles wat daarop, alsmede op het beheer van een en ander 
betrekking heeft, toelagen aan magazijnmeesters der artillerie, zoo-
mede praetische oefeningen en proeven bij het wapen der artillerie, 
een en ander met inbegrip van al wat de inrichtingen vau onder
wijs en het wapen der marechaussee betreft . 

8• Materieel der genie en kazerneering, met hetgeen gerekend wordt 
daartoe te behooren, een en ander echt.er met uitzondering van al 
wat de Hoogere Krijgsschool, de Koninklijke Militaire Academie, de 
Cadettenschool, den Hoofdc11rsus te Kampen, de Normaal-schietschool, 
de Artillerie-inrichtingen, de Artillerie-schietschool en het wapen 
der marechaussee betreft. • 

9• Aa11koop van brood en kosten van de militaire bakkerijen, van de 
militaire slachterijen en van de militaire magazijnen van levens-
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f 8,624.,199.-

• 6,762,987.-
882,863.-
377,656.-

2,255,885.-

948,820.-

middelen . • 2,429,693.---

H• 

Kosten van de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting, 
en van de garnizoens-maga.zijnen van kleeding en uitrusting, beniwens 
van vernieuwing en wijziging van ledergoed en paardetuig en van 
vernieuwing en onderhoud van kampements-effecten en van nacht
leger . 

Militaire verkenningen en Topographische inrichting 
Verplaatsing van personen en goederen. 
Verschillende uitgaven . 
Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrenten , toelagen en wachtgelden 
Onvoorziene uitgnen 
Wapen der marechaussee 
Buitengewone uitgaven . 
Voltooiing van het vestingstelsel . 

465,350.-. 
66,830.-

331,900.-
94,908.4,(). 

2,558,819.- . 
50,000.-

784.,4.65.- . 
492,440.-
850,000.-

f 22,925,315.40-

2 FelJruari 1901. WBT, tot definitieve vaststelling van de koloniale h11isho11delijke begrooting van. 
Suriname voor het dienstjaar 1901. S. 52. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Surituzme voor het dienstjaal'-
1901, voor zooveel de uitgaon betreft, definitief vl\Stgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afdeeling: Gouvemements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst . f 149,922.50 
2• Justitie en Politie . . • 354,372.-
8• Schutterij te Paramaribo. 6,760.-
4• Administrati~ van Financiën 307,600.-:-

Transporteere .f 818,644,.5~ 
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Per transport . / 818,644.50 

5• Afdeeling: Immigratie en kolonieatie 
Il• Eerediensten, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige 

dienst . 
Bouwdepartement . 
Koloniale vaartuigen, betonniug, bebakening, seinwezen en brand

weer. 
Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelagen 
On voorziene uitgaven . 

48,885.-

561,239.-
467,525.815 

543,957.85 
215,066.095 

50,000.-

/ 2,705,318.26 

Artt. 2 en 3 handelen over af. en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goelmaking der uitgaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte bellllltingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden e.a.rd. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

2 Februari. 1901. W Jt.T, tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting vau 

Ouraçao voor het dienstjaar 1901. S. 53. 
Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Dilraçao voor het dienstjaar 1901 

voor zooveel de uitga1Jtm betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
l• Afdeeling: Gewestelijk Bestuur • / 77,086.83 

127,784.-
54,886.50 

• 117,261.39 
88,366.-
61,131.-

2• . Justitie en politie. 
3• Geldelijk Beheer . 
4• Eeredienst en onderwijs. 
5• Plaatselijke kosten 

Openbare Werken. • • 
Pensioenen , wachtgelden, onderstanden en andere uitgaven van 

algemeenen aard 
Onvoorziene uitgaven 

155,911.781 

20,000.-

f 702,427.505 

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven 
Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden e.a.rd. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale middelen . 

.2 Fe/Jrwzri 1901. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 54. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1901, betreffende het I>epartem.,,nt flan Koloniën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1° Afd.: Kosten van het Departement. . .f 237,294.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname 874,679.44' 
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 331,764.465 

-4• Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 
Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen 

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in ver
band staande uitgaven 

Onvoorziene uitgaven . 

11,815.-

25,625.-
40,000.-

/ 1,521,177.90 
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2 Februari 1901. WET, houdende wijûging van 
het Regeeringsreglement voor Suriname. S. 55. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 193, 1, 2; 
1.899/1900, n°. 35, 1-6; 1900/1901,n~.11, 1- 11. 

Hand. id. 1900/1901, bladz. 294-334, 375. 
Hand.!' Kamer 1900/1901, bladz.136, 189,323. 
Wr1 WILHELMD IA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het wenschelijk is sommige bepalingen der wet 
van 31 Mei 1865 ·(Staatsblad n°. 55), houdende 
vaststelling van het Reglement op het beleid der 
regeering in de kolonie Suriname, te herzien; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De b ieronder vermelde artikelen der 

wet van 31 Mei 1865 (Staatablad n•. 55), hou
dende vaststelling van het Reglement op het be
leid der regeering in de kolonie Suriname, wor
den gewijzigd als bij de volgende artikelen dezer 
wet is vermeld. 

2. In artikel 2, in litera c en in den eersten 
zin van litera d van artikel 22, in artikel 123, 
late lid, en in artikel 143 wordt voor .algemeene 
verordeningen" gelezen: .wettelijke regelingen". 

3. ·Art. 3 wordt gelezen als volgt: 
.De wettelijke regelingen, in de kolonie geldig, 

zijn: 
1°. de verdragen met vreemde Mogendheden 

door den Staat aangegaan, voor zooverre zij in 
de kolonie van toepassing zijn; 

.2•. de algemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan : 

• a. de wetten, die, volgens de bepalingen der 
Grond wet van het Koniogrijk, voor de kolonie 
gemaakt of voor baar toepasselijk verklaard zijn; 

.b. de besluiten des Konings, genomen in den 
vorm, bij de Grond wet van het Koningrijk voor
geschreven voor algemeene maatregelen van bestn ur ; 

,c. de koloniale verordeningen, vastgesteld door 
den Gouverneur, met goedkeuring van de Koloni
ale Staten; 

.3°. de besluiten, houdende algemeene maat
regelen, door den Gouverneur, den Raad van 
Bestuur geboord, binnen de grenzen zijner be
voegdheid uitgevaardigd; 

.4°. de keuren en reglementen door de in art. 115 
genoemde besturen binnen de grenzen hunner be
voegdheid uitgevaardigd." 

4. In artikel 7 wordt voor .Nederlanders, in 
den zin der wet bedoeld in art. 7 der Grond wet 
van het Koningrijk", gelezen: .Nederlanders vol
gens de wet op het N ederianderschap en het 
ingezetenschap". 

5. Het eerste lid van artikel 18 wordt gelezen 
als volgt: 

Hij mag geen handel drijven en geen deel 
hebben, regtstreeks of zijdelings, in dien van 
anderen, noch in eeni11;e concessie of onderneming 
van welken aard ook op de kolonie betrekking 

. hebbende of daarbinnen gevestigd". 
6. Het eerste lid van artikel 19 wordt gelezen 

als volgt: 
,Bloedverwantschap of zwagerschap , tot den 

derden graad ingesloten, mag niet bestaan tns
schen den Gouverneur eenerzijds en den onder
voorzitter of de leden van den Raad van Bestunr, 
den gouvernements-secretaris den procurenr-gene
raa 1, of een der hoofdambtenaren met het beleid 
eener bijzondere afdeeling van algemeen bestuur 
door den Koning belu.st, anderzijds." 

7. Artikel 20 wordt gelezen als volgt : 
• Wanneer er vermoeden bestaat, dat de Gou

verneur krankzinnig is, belegt de ondervoorzitter 
van den Raad van Bestuur eene vergadering van 
dien Raad, opdat de gegrondheid van het ver
moeden onderzocht wo1·de. 

.De Raad van Bestuur, oordeelende dat daartoe 
termen bestaan , beveelt het ins tellen van een 
geneeskundig onderzoek aan ee.ne commissie, te 

· zamen ll(esteld nit de twee hoogst in rang aan
wezige officieren vun gezondheid der zee- of land
megt en twee burgerlijke geneesheeren. 

.Deze commissie is bevoegd den gewonen ge
neesheer des Gouverneurs in haar midden te 
roepen en dient den Raad van Bestuur van berigt • 

• Van het in den Raad van Bestuur verhandelde 
worden naauwkenrige processen-verbaal in dubbel 
opgemaakt en door den ondervoorzitter, de leden 
en den secretaris onderteekend. 

Als de Raad vun Bestnur oordeelt, dat het 
berigt der commissie het bestaande vermoeden 
bevestigt, wordt onverwijld een der dubbelen van 
de processen-verbaal gezonden aan den Koning, 
en belegt de ondervoorzitter van den Raad van 
Bestuur eene zitting van de Koloniale Staten. 

.De zitting wordt gebonden met gesloten deuren. 
De vergadering verklaart, na de personen, die 
inlichtingen geven knnneu, onder eede gehoord 
te hebben, en -bij volstrekte meerderheid van 
stemmen der aanwezige leden, of er termen be
staan om den Gouverneur tot de uitoefening zijner 
waardigheid niet in staat te achten. 

··• De verklaring, dat zoodanige termen bestaan 
ontheft, zoolang zij niet, lla gelijk onderzoek, op 
gelijke wijze is ingetrokken en in afwachting van 
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de beslissing des Konings, den Gonvernenr van 
de nitoefening zijner waardigheid. 

• Van het in de Koloniale Staten verhandelde 
wordt een naanwkenrig proces-verbaal in dnbbel 
opgemaakt en door al de leden en den griffier 
onderteekend. 

.Een der dnbbelen wordt onverwijld gezonden 
aan den Koning. 

• Wanneer de Gouverneur door een plotselingen 
ziektetoestand buiten staat is geraakt om zijne 
waardigheid uit te oefenen en om overeenkomstig 
art. 28bia het dagelijksch beleid van zaken aan een 
ander op te dragen, worden de in dit artikel 
opgenomen bepalingen eveneens toegepast, met dien 
verstande echter, dat de Gonverneur, nadat hij 
voldoende hersteld is, het bestunr weder op zich 
neemt en daarvan bij proclamatie aan de inge
zetenen kennis geeft. 

8. In de artikelen 21 en 25 wordt voor .art. 159 
der Grondwet" gelezen: .art. 164 der Grondwet". 

9. De beide laatste leden van artikel 22 wor
den vervangen door de volgende bepalingen: 

.De feiten in dit artikel vermeld worden be
schonwd als misdrijven. 

• De feiten vermeld onder litt. a, b, c en d 
worden gestraft met de straf genoemd in art. 355, 
en het feit, vermeld onder litt. e, met de straf 
genoemd in artikel 356 van het Nederlandsch 
Wetboek van Strafrecht." 

10. Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer de Gonvernenr overeenkomstig art. 20 

tijdelijk van de uitoefening zijner waardigheid is 
ontheven, of wanneer hij bniten staat geraakt om 
haar uit te oefenen zonder in de gelegenheid te 
zijn. om het dagelijksch beleid van zaken, over
eenkomstig artikel 28/Jia, aan den daar bedoelden 
persoon op te dragen, treedt als waarnemend 
Gonvemenr op de persoon, van 's Konings wege 
daartoe aangewezen, of, bij gebreke van zoodanige 
aanwijzing, gelijk mêde wanneer en zoolaug de 
aangewezen persoon niet kan optreden, de onder
voorzitter van den Raad van Bestuur. 

• Hetzelfde geschiedt wanneer de Gonvernenr 
overlijdt, verlof erlangt of zijne betrekking neder
legt en zijn opvolger nog niet is aangewezen of 
nog niet kan optreden." 

11 . Artikel 27 wordt gelezen .als volgt : 
.Al wat in deze wet bepaald is omtrent den 

Gouverneur is toepasselijk op deu waamemenden 
Gouverneur, met nitzonderiug der voorschriften 
in de artikelen 12, 13, 15 en 19, en met dien 
verstande, dat de verbodsbepalingen van artikel 18 

niet gelden voor het deel dat de waarnemende 
Gouverneur in de daarbij bedoelde ondernemingen 
had vóór dat hij het bestuur aanvaardde." 

12. De aanhef van artikel 28 wordt gelezen 
als volgt: 

.De waarnemende Gouverneur brengt zijne aan
vaarding van het bestunr bij proclamatie ter 
kennis van de ingezetenen, en legt zoo spoedig 
mogelijk, in eene daartoe te houden en zoo noodig 
bnitengewoon bijeen te roepen vergadering der 
Koloniale Staten, in handen van den voorzitter 
der vergadering, den eed (of de belofte) af: 

.Ik zweer" enz. 
13. In de artikelen 42, 47, 49 en 54 vervalt 

het woord .inwendig''. 
14. Aan het slot van artikel 47 wordt, met 

verandering van de punt in eene komma, toege
voegd: .tenzij daartoe bij zoodanige wet of zoo
danig beslnit vrijheid is gelaten". 

15. Artikel 48 wordt gelezen als Yolgt: 
.Behondens de regeliniren, bedoeld in het tweede 

lid van artikel 114 en in de artikelen 148 en 
151, kan elk onderwerp, waarin volgens dit 
reglement bij koloniale verordening is of kan 
worden voorzien, worden geregeld bij Koninklijk 
besluit, genomen in den vorm, bij de Grondwet 
van het Koningrijk voorgeschreven voor algemeene 
maatregelen van bestnur. 

• De koloniale verordening in wier onderwerp 
wordt voorzien bij de wet of bij een Koninklijk 
besluit als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, vervalt op het oogenblik dat zoodanige 
wet of zoodanig Koninklijk besluit in de kolonie 
begint te werken." 

16. Artikel 53 wordt gelezen als volgt: 
• Ten aanzien van de werking der afgekondigde 

verordening geldt het bepaalde bij artikel 45." 
17. Artikel 58 wordt gelezen als volgt: 
.De Raad van Bestunr bestaat uit den Gouver

neur als voorzitter, den ondervoorzitter en drie 
leden. 

• De ondervoorzitter en de leden worden door 
den Koning benoemd, geschorst en ontslagen . 

.De rang der leden regelt zich naar den onder
dom van benoeming." 

18. In artikel 60 wordt voor • De door den 
Koning benoemde leden en bnitengewone leden" 
gelezen: • De ondervoorzitter, leden en bniten

. gewone leden". 
In het eedsformulier in dit artikel wordt voor 

.lid (bnitengewoon lid)" gele;en : .ondervoorzitter 
(lid, bnitengewoon lid)". 
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19. Artikel 68 wordt gelezen als volgt: 
.De leden der Koloniale Staten worden door 

de kiezers regtstreeks gekozen in verrouding van 
één op twee honderd kiezers·, doch nimmer min
der dan dertien of meer dan vijf en twintig." 

20. In artikel 69 wordt in 1°. a voor .Neder
landers in den zin der wet, bedoeld in art. 7 
der Grondwet van het Koningrijk" gelezen: Neder
lanàers volgens de wet op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap" en wordt 1°. b gelezen: 
•Vreemdelingen, wanneer zij gedurende de laatste 
vijf jaren, voorafgegaim aan 1 Jnnuarij van het 
jaar, wnnrin de kiezerslijst wordt vastgesteld, in 
de kolonie zijn gevestigd geweest". 

De laatste zin van artikel 69 wordt gelezen 
als volgt: 

.4°. of het betalen van belasting over een 
jaarlijksch inkomen van / 1400 or meer, 

of het betalen in de gezamenlijke directe be
lastingen eener som, waarvan het j niste bedrag, 
mits niet beneden dnt van / 20 noch boven dat 
van f 100, bij het kiesreglement wordt bepaald." 

21. Artikel 72 wordt gelezen als volgt: 
• Uitgesloten zijn de Gouverneur, de ondervoor

zitter en de leden van den Raad van Bestuur, 
de gon vernements-secretaris en de krijgslieden vau 
den Staat in werkelijke dienst." 

22. Artikel 7 4 wordt gelezen als volgt: 
.De leden hebben zitting gedurende zes jaren. 
.Om de twee jaren treedt een derde hunner 

af, met dien verstande dat, wanneer het getal 
der leden niet door drie deelbaar is, bij de eerste, 
of bij de eerste en tweede aftreding één lid meer 
aftreedt dan bij de volgende. 

• De nitvallenden zijn dadelijk weder herkiesbaar. 
.Na de eerste benoeming, evenals na eene 

ontbinding en na eene verandering van het getal 
leden, wordt de rooster van aftreding door het 
lot geregeld. 

.Hij, die ter vervulling eener tusschentijds 
opeugevallene plaats gekozen is, treedt af op het 
tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij ver
kozen is , moest aftreden." 

23. Artikel 115 wordt gelezen als volgt: 
• De verdeeling der kolonie in districten en 

gemeenten, de oprigting en opheffing va.n water
schappen, de zamenstelling, inrichting en bevoegd
Ïleid der districts-, plaatselijke en waterschaps
besturen , mitsgaders al hetgeen betreft de politie 
van land en stad , worden geregeld bij koloniale 
verordening." 

. 24. In artikel 118 wordt voor de woorden .en 
1901. 

tegen voorafgaande schadevergoeding", gelezen: 
.en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde 
schadeloosstelling". 

In het tweede lid vnn dat artikel wordt voor 
.schadevergoeding", gelezen: .schadeloosstelling". 

25. In artikel 128 worden in plaats van de 
woorden .bij de wet" gelezen de woorden .door 
den Koning." 

Aan gemeld artikel wordt toegevoegd eene tweede 
alinea van Jen volgenden inhoud: 

• Bij het in werking treden van zoodanig Konink
lijk beslnit vervalt, voor zooveel de kolonie Suri
name aangaat, de wet van 4 April 1869 (Staat•
blad n°. 36)". 

26. In de artikelen 131 en 146 vervalt het 
woord .geschorst" en de d&Arv66r staande komma. 

27. In artikel 148 vervallen de woorden: .ten 
behoeve van het Rijk of van de kolonie". 

28. Artikel 151 wordt gelezen als volgt : 
.Geldleeningen ten laste der kolonie knnnen 

niet worden aangegaan dan nit kracht van de 
wet of van koloniale verordeningen, goedgekeurd 
bij de .;et." 

29. De laatste twee zinnen van artikel 154 
worden gelezen als volgt : 

.Zij kunnen te dien einde vereenigd worden 
in schutterijen. 

.De sterkte en inrigting dier schntterijen wor
den alsdan bij koloniale verordening geregeld." 

30. In artikel 166 wordt, achter • vergunning 
verleenen" ingevoegd : • voor mijnbouwonderne
mingen en". 

31. Aan artikel 168 wordt het volgende toe
gevoegd: 

.Op deze regelingen is artikel 47 van dit 
reglement niet van toepassing." 

32. Aan de in artikel 1 bedoelde wet worden 
de twee volgende artikelen toegevoegd. 

Na artikel 28 wordt opgenomen een artikel 
28 bi&, lnidende : 

• Wanneer ziekte or korte afwezendheid van 
den Gouverneur eene voorziening nooclzake.lijk 
maakt, draagt hij het dagelijksch beleid van zaken 
tijdelijk op aan den persoon, die volgens artikel 26 
in de bij dat artikel bedoelde gevallen als waar

. nemend Gouverneur zal moeten optreden. 
.zoodanige opdragt wordt door den Gouver

neur bij proclamatie ter kennis van de ingeze
tenen gebragt." 

Na artikel 32 wordt opgenomen een artikel 32 bis, 

luidende: 
.Onverminderd het geval, voorzien in artikel 

10 



146 2 FEBRUARI 1901. 

32, en behoudens de bepnlinl(en van dit regle
ment , is de Gouverneur bevoegd om in dringende 
omstandigheden, voor de gebeele kolonie of be
paalde gedeelten daarvan , onder nadere bekrach
tiging door de wet, wetten geheel of gedeeltelijk 
te schorsen. 

• Van deze handeling wordt door dep Koning 
on verwijld kennis gegeven aan de Staten-Generaal. 

.De Gonvernenr heeft ten aanzien van Konink
lijke beslniten en koloniale verordeningen, als 
vermeld onder 2°. van artikel 3, onder nadere 
goedkeuring des Konings, gelijke bevoegdheid 
als hem in het eerste lid van dit artikel is ge
geven." 

Overgang8'Jepaling. 

De leden van de Ko!oniale Staten, door den 
Gou vernenr benoemd, treden o.f op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt. 

Indien er dan door de kiezers gekozen leden 
zijn, die volgens arlikel 72 van het Regeerings• 
reglement, zooals het luidt volgens artikel 21 
dezeT wet, zijn uitgesloten, treden deze eveneens af. 

De verkiezing van leden in de plaats van de 
afgetredenen geschiedt binnen den termijn, bij 
het kiesreglement voor de vervulling van tusschen
tijds openvallende plaatsen voorgeschreven. 

Na afloop van de~e verkiezing wordt. de rooster 
van aftreding, bedoeld iu het vierde lid vau ar• 

tikel 7 4 van het R~geeringsreglement, op nieuw 
door het lot geregeld. 

De eerste aftreding beeft plaats op het einde 
van het zittingjaar, volgende op dat, waarin de 
nienwe rooster van aftreding is vastgesteld. 

Vreemdelingen, wier namen bij het in werking 
treden dezer wet op de kiezerslijst voorkomen, 
worden ten aanzien van het kiesrecht als ingeze
tenen aangemerkt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Febru

ari 1901. 
(get.) WIL HE LMIN A. 

J)c Minister van Koloniën, (get.) ÜREllER. 

( Uitgeg. 22 Febr. 1901.) 

2 Februa,·i 1901. WET, houdende wijziging van 
het Regeeringsreglement voor Oivaçao. S. 56. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n". 193, 1, 2; 
1899/1900,n°.35,l-6;1900/1901,n°.ll,l-ll. 

Hand. id.1900/1901,bladz. 294-330, 334,375. 
Hand. l • Kamer 1900/1901, bladz.136, 189,323. 

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

het wenschelijk is sommige bepalingen der wet 
, van 3 l Mei 1865 (Staatsblad n°. 56), houdende 

vaststelling van het Reglement op het beleid 
der regeering in de kol on ie Ouraçao, te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. De hieronder vermelde artikelen der 

wet van Sl Mei 1865 (Staatsblad n°. 56), hou
dende vaststelling van het Reglement op het be
leid der regeering in de kolonie Otlraçao, wor
den gewijzigd ale bij de volgende artikelen dezer 
wet is vermeld. 

2. In artikel 2, in litera c en in den eersten 
zin van litera d van artikel 22, in artikel 144, 
late lid, en in artikel 164 wordt voor .algemeene 
verordeningen" gelezen: • wettelijke regelingen". 

In de artikelen ll0 en 120 wordt voor .alge
meene verordeningen en plaatselijke keuren" ge
lezen : • wettelijke regelingen". 

Artiktil 116 wordt gelezen als volgt: 
.Hij zorgt voor de getronwe uitvoering en 

handhaving der wettelijke regelingen, met wier 

uitvoering en h,mdhaving hij door den Gouverneur 
is belast." 

3. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
.De wettelijke regelingen, in de kolonie geldig, 

zijn: 
1°. de verdragen met vreemde Mol(endheden 

door de11 Staat aangegaan, voor zooverre zij in 
de kol on ie van toepassing zijn ; 

.2•. de algemeeue verordeningen, waaronder 
worden verstaan ; 

.a. de wetten, die, volgens de bepalingen der 
Grondwet van het Koningrijk, voor de kolonie 
gemaakt of voor haar toepasselijk verklaard zijn; 

.IJ. de besluiten des Konings, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet van het Koningrijk voor• 
geschreven voor algemeene maatregelen van best1rnr; 

.c. de koloniale verordeningen, vastgesteld door 
den Gouverneur · met goedkeuring van den Kolo
nia1en Ra.ad; 

.s•. de besluiten, houdende algemeene maat
regelen, door den Gouverneur, den Raad van 
Bestuur gehoord, binnen de grenzen zijner be
voegdheid nitgevaardigd; 

.4°. de keuren en reglementen door de in de 
artikelen 129 en 136 bedoelde collegiën en be
sturen binnen de grenzen hnnner bevoegdheid 
uitgevaardigd"'. 

4. In de artikelen 7 en 68 wordt voor .Neder
landers, in den zin der wet, bedoeld in art. 7 
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der Grondwet van het Koningrijk", gelezen: 
.Nederlanders volgens de wet op het Nederlan-
derschap en het ingezetenschap." 

1

, 

5. Het eerste lid van artikel 18 wordt gelezen 
als volgt: 

• Hij mag geen handel drijven en geen deel 
hebben, regtstreeks of zijdelings, _ in dien van 
anderen, noch in eenige concessie of onderneming 
van w,ilken aard ook op de kolonie betrekking 
hebbende of daarbinnen gei"estigd." 

6. Het eerste lid van artikel 19 wordt gelezen 
als volgt: 

.Bloedverwantschap of zwagerschap, tot den 
derden graad ingesloten , mag niet bestaan tus
schen den Goovernenr eenerzijds en den onder
voorzitter of de leden van den Raad van Bestuur, 
den goovernements-secretaris, den procnrenr-ge
neraal of een der hoofdambtenaren met het beleid 
eener bijzondere afdeeling van algemeen bestuur 
door den Koning belast, anderzijds." 

7. Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer er vermoeden bestaat, dat de Gon

verne11r krankzinnig ia, belegt de ondervoorzitrer 
van den Raad van Bestuur eene vergadering van 
dien Raad, opdat de gegrondheid van het ver
moeden onderzocht worde. 

• De Raad van Bestnnr, oordeelende dat daar
tQ6 termen bestaan, beveelt het instellen van een 
geneeskundig onderzoek aan eene commissie, te 
zamen gesteld uit de twee hoogst in rang aan
wezige officieren van gezondheid der zee- of land
map:t en twee burgerlijke geneesheeren. 

• Deze commissie ia bevOCl(d den gewonen ge
neesheer des Gou vernenrs in haar midden te roe
pen en dient den Raad van Bestnnr van berigt. 

• Van het in den Raad van Bestuur verhan~elde 
worden naauwkeurige processen-verbaal in dobbel 
opgemaakt en door den ondervoorzitter, de leden 
en den secretarie onderteekend. 

.Ale de Raad van Bestuur oordeelt, dat het 
berigt der commissie het bestaande vermoeden 
bevestigt, wordt onverwljld een der dobbelen van 
de processen-verbaal gezonden aan den Koning, 
en belegt de ondervoorzitter van den Raad van 
Bestuur eene zitting van den Kolonialen Raad. 

• De zitting wordt gehouden met gealoten deuren. 
De vergadering verklaart, na de ptrsonen, die 
inlichtingen geven kunnen, onder eede gehoord 
te hebben, en bij volstrekte meerderheid van 
stemmen der aanwezige leden, of er termen be
staan om den Gouverneur tot de uitoefening zijner 
woordigheid niet in staat te achten. 

.De verklari_ng, dat zoodani6e termen bestaan, 
ontheft, zoolang zij niet, na gelijk onderzoek, op 
gelijk,i wijze is ingetrokken en in afwachti van 
de beslissing des Konings, den Gonvernenr van 
de uitoefening zijner waardigheid . 

• Van het in den Kolonialen Raad verhandelde 
wordt een naanwkeurig proces-verbaal in dubbel 
opgemaakt en door al de leden en den griffier 
onderteekend. 

.Een der dobbelen wordt onverwijld gezonden 
aan den Koning. 

• Wanneer de Gonverneur door een plotselingen 
ziektetoestand buiten staat ia geraakt om zijne 
waardigheid uit te oefenen en om overeenkomstig 
artikel 28bi., het dagelijksch beleid van zaken 
aan een ander op te dragen, worden de in dit 
artikel opgenomen bepalingen eveneens toegepaat, 
met dien versiande echter, dat de Gouverneur, 
nadat hij voldoende hersteld is, het bestnnr we
der op zich neemt en daarvan bij proclamatie 
aan de ingezetenen kennis geeft." 

8. In de artikelen 21 en 25 wordt voor .art. lö9 
der Grondwet" gelez,in: .artikel 164 der 
Grondwet". 

9. De beide laatste leden van artikel 22 wor
den vervangen door de volgende bepalingen : 

• De feiten in dit artikel vermeld worden be
schouwd als misdrijven. 

• Ue feiten, vermeld onder litt. a, b, c en d, 
worden gestraft met de straf genoemd in artikel 
355, en het feit, vermeld onder litt. e, met de 
straf genoemd in artikel 356 van het N ederlandsch 
Wetboek van Strafrecht". 

10. Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer de Gon vernenr overeenkomstig arti

kel 20 tijdelijk van de uitoefening zijner waar
digheid is ontheven, of wanneer hij bniten staat 
geraakt om haar uit te oefenen zonder in de 
gelegenheid te zijn om het dagelijksch beleid van 
zaken , overeenkomstig artik~l 28bis aan den daar
bedoelden persoon op te dragen, treedt als waar
nemend Gonvernenr op de persoon, van 'a Konings 
wege daartoe aangewezen, of, bij gebreke van 
zoodanige aanwijzic.11:, gelijk mede wanneer en 
zoolang de aangewezen penoon niet kan optreden, 
de ondervoorzitter van den Raad van Bestonr . 

.Hetzelfde geschiedt wanneer de Gonverneur 
overlijdt, verlof erlangt of zijne betrekking neder
legt en zijn opvolger nog niet is aangewezen of 
nog niet kan optreden." 

11 . Artikel 27 wordt gelezen ala volgt: 
.Al wat in deze wet bepaald is omtrent den 

10• 
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Gouverneur is toepasselijk op den waarnernenden 
Gouverneur , met uitzondering der voorschriften 
in de artikelen 12, 13, 15 en 19, en met dien 
verstande, dat de verbodsbepalingen van artikel 
18 niet gelden voor het deel dat de wurnemende 
Gouverneur in de daarbij bedoelde ondernemingen 
had v6ór dat hij het bestnnr aanvaardde." 

12. De aanhef van artikel 28 wordt gelezen 
als volgt: 

.De waarnemende Gouverneur brengt zijne 
aanvaarding van het bestuur bij proclamatie ter 
kennis van de ingezetenen, en legt, zoo spoedig 
mogelijk, in eene daartoe te honden en zoo noo
dig buitengewoon bijeen te roepen vergadering 
van den Kolonialen Raad , in handen van den voor
zitter der vergadering, den eed (of de belofte) af: 

.Ik zweer" enz. 
13. In de artikelen 42, 47, 49 en 54 vervalt 

het woord .inwendig". 
14. Aan het slot vnn artikel 47 wordt, met 

verandering van de pnnt in eene komma, toege
voegd: • tenzij daartoe bij zoodanige wet of zoo: 
daniic besluit vrijheid is gelaten." 

15. Artikel 48 wordt gelezen als volgt: 
.Behoudens de regelingen, bedoeld in het 

tweede lid van artikel 106 en in de artikelen 
169 en 172, kan elk onderwerp, waarin volgens 
dit reglement bij koloniale verordening of plaat
selijke keur is of kan worden voorzien , worden 
geregeld bij Koninklijk besluit, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet van het koningrijk voor
geschreven voor algemeene maatregelen van bestnnr. 

.De koloniale verordening of plaatselijke keur 
in wier onderwerp wordt voorzien bij de wet of 
bij een Koninklijk besluit als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, vervalt op het oogen
blik dat zoodaoige wet of soodauig Koninklijk 
besluit in de kolonie begint te werken." 

16. Artikel 53 wordt gelezen als vol(lt: 
• Ten aanzien van de werking der afgekondigde 

verordening geldt het bepaalde bij artikel 45." 
17. Artikel 58 wordt p:elezeu als volgt: 

De Raad van Bestuur bestaat uit den Gouver
neur als voorzitter, den ondervoorzitter en drie 
leden. 

.De ondervoorzitter en de leden worden door 
den Koning benoemd, geschorst en ontslagen. 

.De rang der leden regelt zich naar den onder
dom van benoeming." 

18. Ju artikel 59 wordt voor .De door den 
Koning benoemde leden" gelezen : • De ondervoor
zitter en de leden.'' 

In het eedsformnlier in dit artikel wordt voor 
.lid" gelezen .ondervoorzitter (lid)". 

· 19. Artikel 67 wordt gelezen als volgt: 
.Do Koloniale Raad is za.mengesteld nit dertien 

leden door den Koning te benoemen." 
20. Artikel 70 wordt gelezen als volgt: 
• Uitgesloten zijn de Gonvernenr, de onder

voorzitter en de leden van den Raad van Bestnnr, 
de gonvernements-eecreta.ris en de krijgslieden van 
den Staat in werkelijke dienst." 

21. Artikel 78 wordt gelezen als volgt: 
.De voorzit.ter en de ondervoorzitter van den 

Raad worden voor elke vergadering nit zijn mid
den benoemd door den Koning." 

22. Artikel 136 wordt gelezen als volgt : 
.De onderverdeeliog der onderscheiden eilanden 

in districten, gemeenten of wijken en de zamen
stelling, inrigting en bevoegdheid der districts-, 
gemeente- en wijk besturen, mitsgaders al hetgeen 
betreft de politie in land en stad , worden bij 
koloniale verordening geregeld. 

.Aa.n de in het vorig lid bedoelde besturen kan, 
met afwijking van de artikelen 129 en 135, de be
voegdheid worden verleend om , voor het gebied 
waarvoor zij zijn ingesteld, keuren uit te va.ardigen. 

.Zoodanige keur wordt ann de bekrachtiging 
van den Gouverneur onderworpen. 

.Indien de Gouverneur, na verhoor van den 
Raad van Bestuur, de keur bekrachtigt, wordt zij 
afgekondigd, op de wijze bij de in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde koloniale verordening 
te bepalen, en verbindt allen, die zich op het 
deel van het eiland bevinden waarvoor de keur 
gema.akt is. 

.Indien de Gon verneur, na verhoor vnn den 
Raad van Bestuur, de keur niet bekrachtigt, 
blijft de afkondiging achterwege. 

.Indien echter, naar het oordeel vnn het be
trokken college of bestuur een spoedeischend ge
val aanwezig is, kan de keur, in afwachting van 
de beslissing des Gouverneurs, inmiddels worden 
afgekondigd en verbindt alsdan, totdat zij wede!." 
is ingetrokken." 

23. In artikel 139 wordt voor de woorden 
.en tegen voorafgaande schadevergoeding" gelezen , 
.en tegen vooraf genoten · of vooraf verzekerde 
schadeloosstelling". 

In het tweede lid van dat artikel wordt voor 
.schadevergoeding" gelezen: .schadeloosstelling''. 

24. In artikel 14,9 worden io plaats van de 
woorden • bij de wet" gelezen de woorden .door
den Koning''. 
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Aan p;emeld artikel wordt toegevoegd een tweede 
alinea van den volgenden inhond : 

• Bij het in werking treden van zoodanig Ko
ninklijk beslnit vervalt , voor zooveel de kolonie 
Curaçao aangaat, de wet van 4 April 1869 
(Staatsblad n°, 36)." 

25. In de artikelen 152 en 167 vervalt het 
woord .geschorst" en de daarvóór staande komma. 

26. In artikel 169 vervallen de woorden • ten 
behoeve van het Rijk of van de kolonie". 

27. Artikel 172 wordt gelezen als volgt: 
• Geldleeningen ten laste der kolonie knnnen 

niet worden aangegaan dan nit kracht van de wet 
of van koloniale verordeningen, goedgekeurd bij 
de wet." 

28. De laatste twee zinnen van artikel 175 
worden gelezen als volgt: 

.zij kunnen te dien einde op de verschillende 
eilanden vereenip;d worden in schutterijen. 

• De sterkte en inrigting dier schutterijen wor
den alsdan bij koloniale verordening geregeld." 

29. In artikel 187 wordt achter • vergnnning 
verleenen" ingevoegd • voor mijnbouwonderne
mingen en". 

30. Aan artikel 189 wordt het volgende toe
gevoegd: 

.Op deze regelingen is artikel 47 van dit regle-
ment niet van toepassing." · 

31 . Aan de in artikel 1 bedoelde wet worden 
de drie volgende artikelen toegeveegd. 

Na artikel 28 wordt opgenomen een artikel 
28bis, luidende: 

•Wanneer ziekte of korte afwezendheid van den 
Gouverneur eene voorziening noodzakelijk maakt, 
draagt hij het dagelijksch beleid van zaken tijde
lijk op aan den persoon, die volgens artikel 26 
in de bij dat artikel bedoelde gevallen als waar
nemend Gouverneur zal moeten optreden. 

.Zoodanige opdragt wordt door den Gouver
neur bij proclamatie ter kennis van de ingeze
tenen gebragt." 

Na artikel 32 wordt opgenomen een artikel 
32bis, luidende: 

.Onverminderd het geval, voorzien in artikel 
32, en behoudens de bepalingen van dit regle
ment, is de Gouverneur bevoegd om in dringende 
omstandigheden, voor de geheele kolonie of be
paalde gedeelten daarvan , onder nadere bekrach
tiging door de wet, wetten geheel of gedeeltelijk 
te schorsen. 

• Van deze handeling wordt door den Koning 
onverwijld kennis gegeven aan de Staten-Generaal 

.De Gonvernenr heeft ten aanzien van Konink
lijke besluiten en koloniale verordeninge , als 
vermeld onder 2°. van artikel 3 , onder nadere 
goedkenring des Konings, ~lijke bevoegdheid als 
hem in het eerste lid van dit artikel is gegeven." 

Na artikel 85 wordt opgenomen een artikel 
ij6bis, luidende: 

• De Gouverneur kan in persoon of door eenen 
gemagtigde de beraadslagingen bijwonen en eene 
raadgevende stem uitbrengen." 

Ooerga11{11bepali11{1 . 

De leden van den Kolonialen Raad , die bij 
artikel 70 zijn uitgesloten, treden af op den door 
den Koning te bepalen dag. · 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den 2den Febru

ari 1901. 
(jet.) WIL HEL MINA . 

JJe Minister van Koloniën, ( get.) CREMER. 

( Uitgeg. 22 Febr. 1901.) 

2 Februari 1901. BESLUIT, tot regeling van de 
grens van het stranddistrict Rottumeroog ten 
Zuiden en ten Westen. S. 67. 

Wil WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 31 Decem
ber 1900, n°. 266, Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de grens 
van het stranddistrict Rottumeroog , bepaald bij 
het Koninklijk besluit van 3 November 1871 
(Staatsblad n°. 120), ten Zuiden 'en Westen nader 
te regelen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
22 Januari 1901, n°. 62); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 30 Ja
nuari 1901, n°. 168, Afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit van 

3 November 1871 (Staatsblad n°. 120) te bepalen: 
De Znidelij ke en Westelijke grens van het 

stranddistrict Rottumeroog loopt van het Zuid
Oostelijk punt van het Horabornzand in de Eem1 

over de Uitkuizer• en Groningerwadden langs de 
van wege het loodswezen gestelde bakens tot 
tegenover het Zuidelijkste baken in de Spruit, 

van waar de grens Noordwaarts op dat baken 
aanloopt en langs de bakens in deze geul tot het 
Noordelijkste baken, van daar de gen! volgend 
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tot de Zuidelijkste zwarte ton in deze gen!, en 
verder iaogs de lijn, die de groot&te diepten in 
deze geul en in de Lautoera verbfodt, tot in zee. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoei-iog van dit 
besluit, dat in het Staai8'1lad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Grav,mhàge, den 2deo Februari 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minizter oan TfTaterataat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. L111LY. 

( Uitgeg. 22 Fe"[. 1901.) 

4, Februari 1901. BBSLUJT, tot uitvoering van 
art. 1b, 4°. der Kieawet. S. 58. 

Wu WILHEL~INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 
oenlaodsche Zaken van 18 December 1900, n°. 7052, 
afdeelio11: Biooeolaodsch Bestoor; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
25 Januari 1901, no. 9); 

Gelet op het nader :rapport van Onzen Minister 
van Bioneolaodsche Zaken van 31 Januari 1901 
n°, 538, afdeeliog Biooeolandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 1b, 4°. der Kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Nevens de uameos, ingesteld door of 
krachtens de wet, worden de na te·noemen eramens 
in verband staande met de benoembaarheid tot 
eenig a.m bt, de , vervulling van eeoige betrekking 
of de uitoefening van eeoig ~edrijf of beroep, 
aangewezen als examens, waarvan de aflegging 
met goed gevolg krachten• artikel 1b, 4°. der 
Kieswet aanspraak geeft op het Kiesrecht; 

1. De erameos ter verkrijging van het radi~l 
voor benoembaarheid- tot gezantschapsattaché en 
tot leerling-consul ; 

2. Het eramen, afgenomen vanwege den Neder
landseben Politiebond; 

3. De examens, van gemeentewege afgenomen 
'in verband met de benoembaarheid tot surnumerair 
of volontair _of inspecteur van politie; 

4,. Het examen afgenomen vanwege de Neder
landsche Vereeoigiog voor gemeentebelan11:en ter 
verkrijging van het diploma van bekwaamheid als 
gemeentesecretaris of als ambtenaar ter secretarie 
van eene gemeente; 

5. Het examen, vanw~ de Maatschappij voor 
Toonkunst afgenomen ter verkrijging van een 
diploma van onderwijzer in de muziek; 

6. Het eindexamen aan de Rijks-Normaalschool 
voor teekenonderwijzers te Amsterdam ; 

7. Het eindexamen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid te Amsterdam; 

8. Het einde:tamen aan het Koninklijk Conser
vatorium te 's Gravenhage; 

9. Het eindexamen aan het Conservatórium te 
Amsterdam; 

10. Het eindexamen aan de Tooneelschool te 
Amsterdam; 

ll. De eiode:rameos van door het Rijk, de 
provmc1e of de gemeente onderhouden of gesub
sidieerde kunstnijverheid-, muziek- en tooneel
scholen. 

12. De examens ter verkrijging van het diploma 
van ziekenverpleger, afgenomen vanwege de ver
eeniging .Ziekenverpleging'' te Utrecht, de directie 
van het gemeentelijk ziekenhuis te Rotterdam, 
het .Haagsche comité ter opleidin11: tot zieken
verpleging'' te 'a Gravenhage, ,het Hoofdcomité van 
het Roode Kruis" te 's Gravenhage, de Noord
hollandsche vereeniging ,het Witte Kruis" te 
Amst-erdam en de afdeeling Groningen van de 
vereeniging ,het Roode Kruis" te Groningen. 

13. De examens ter verkrijging van het diploma 
' van krankzinnigenverpleger, afgenomen va.nwe11:e 

de .Nederlaodsche vereeniging voor Psychiatrie 
en Neurologie" te Amsterdam, de Vereeoiging 
tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en 
zenuwlijders id" Nederland, gevestigd te Utrecht; 
de vereeniging .Ziekenverpleging" te Utrecht en 
de N oordhollandsche vereeniging .het Witte 
Kruis" te Amsterhm. 

14. Het eindexamen van de winterscholen. 
16. Het e:ramen ter verkrijging van een diploma 

van bekwaamheid in fruitteelt, uitgereikt door 
de Nederlandsche Pomologische vereeoiging; 

16. Het examen ter verkrijging vao een diploma 
van bekwaamheid in boomteelt en in groententeelt, 
uit~reikt door de Vereeniging ter bevordering 
van tnin- en landbouw in Limburg; 

17. Het examen, gebonden na afloop van den 
cursus aan een van de G. A. van Swieten-scholen 
der Maatschappij van Weldadigheid ; 

18. De eindexamens bij het Koninklijk instituut 
voor de marine eo bij de opleidi n11:eo van adspirant
admioistrateors en leerling-machinist; 

19. De examens, afgelegd in11:evolge de ver
ordeningen voor de Koninklijke Nederfandsche zee
machi voor den korperaalsgraad en hoogere !1:f8den; 

l!O. Het examen voor surnumerair bij den 
dienst van 's Rijke schatkist; 
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21. ,Het examen voor snrnnmerair der directe 

belastingen en van het kadaster; 
22. Het eerste examen voor surnumerair der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen; 
23. Het examen, bij beschikking van Onzen 

Minister van Financiën vastgesteld voor de eerste• 
klerken 111m het Departement van Financién, in 
eene der afdeelingen voor het beheer der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen werkzaam, 
kommiezen-verificateurs, boekhouders en Rijks
klerken om in aanmerking te komen voor de 
vervnlliug of waarneming van ontvangkantoren 
der directe belastingen , invoerrechten en accijnzen; 

24. Het examen voor klerken ter directie der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen om 
te knnnen worden benoemd tot commies ter directie 
der genoemde middelen ; 

25. Het examen voor adspirant-verificateur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen; 

26. Het e:ramen voor Rijksklerk der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen of der 
directe belastingen en van het kadaster; 

27 . Het examen voor kommies van den actieven 
dienst der directe belastingen, invoerrechten en 

accijnzen; 
28. Het examen voor deurwaarder der directe 

belastingen ; 
29. Het examen voor surnumerair der registratie 

en domeinen ; 
30. Het examen voor landmeter, boekhouder 

en adspirant-landmeter van het kadaster; 
31. Het examen voor teekenoar bij het kadaster; 
32. Het examen vereischt voor benoeming tot 

commies voor den dienst te water bij de directe 
belastingen, in voerrecbteo en accijnzen; 

33. De examens ter verkrijging van een diploma 
als bedienaar van den godsdienst, afgenomen van• 
wege de onderscheidene kerkgenootschappen ; 

34. De examens, afgelegd in verband met het 
verkrijgen van eenigen graad of rang of van de 
kenze van corps en garnizoen bij de landmacht; 

35. De examens voor toelating als adspirant
korporaal of als adspirant-onderofficier, als vrij
williger bij het Instructie-Bataljon, de Instructie
Compagnie, de fnstructie-Batterij en voor toelating 
tot het Reservekader; 

36. _De examens ter verkrijging van het diploma 
van stuurman of machinist op koopvaardijschepen; 

37. De examens voor surnumerair en klerk der 
posterij en en telegraphie; 

38. De examens voor telegrafist en adspirant
opzichter der telegraphie en voor telepbonist; 

39. De examens, afgelegd ingevolge beschikking 
van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, in verband met benoeming tot adsistent, 
conducteur, besteller, kantoorknecht, postbode en 
brievengaarder; 

40. Het examen, vereischt voor benoeming tot 
opzichter van den Rijkswaterstaat; 

41. De examens, afgenomen vanwege de Ver
eeniging van leeraren in het boekhouden te 
Amsterdam, de Vereeniging van handelsbedienden 

9 Mercnrins" te Rotterdam en den N ationalen 
Bond van handels- en kantoorbedienden in Neder
land te Utrecht ; 

42. Het eindexamen aan de openbare hnndels
school te Amsterdam ; 

43. Het examen afgenomen vanwege het Neder
landsch Instituut van Accountants te Utrecht; 

44. De einde!'amens aan de kweekschool voor 
zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen te 
Rotterdam, Amsterdam, Helder en Delfzijl; 

45. Het eindexamen aan de Neclerlandsche 
school voor nijverheid en hnndel te Enschedé; 

46. De door de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwe~n ingestelde examens voor de 
betrekking van arbeider-telegrafist, perron-contro
leur, wagenmeester, leerling-mnchinis.t lste klasse, 
leerling-conducteur, oanteekenaar-·weger, opzichter, 
teekenaar bij den dienst van tractie eu materieel, 
opzichter-machinist 2de klasse, adspirant opzichter, 
en opzichter bij den dienst van weg en werken, 
opzichter-teekenaar bij den dienst van weg en 
werken , adspirant-werkmeester , en werkmeester 
bij den dienst -.an tractie en materieel, techniseh
ambtcnaar bij den dienst van tractie en materieel, 
snrnamerair, derde-klerk en klerk-telegrafist 3de 
klasse, adspirant-adjunct-commies en p;oederenklerk; 

47. De door de Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij ingestelde examens voor de betrekking 
van klerk-commies bij den dienst voor het vervoer
commies bij den stationsdienst, assistent voor den 
bnitenclienst , adj unct•inspcctenr bij den dienst 
voor het vervoer, opzichter-machinist, conducteur 
2de klasse, conducteur lste klasse, hoofd-conduc
teur, assistent voor de çontrolè der plaatskaarten 
en ladingmeester; 

48. De door de Nederlandsche Centrnalspoorweg• 
maatschappij ingestelde examens voor de betrekking 
van snrnnmerair, derde-klerk en derde-stations
klerk; 

49. De examens voor klerk aan een Depar
tement van algemeen bestuur, eenc provinciale 
griffie en bij de Algemeene Rekenkamer. 



152 5-6 FEBRUARI 1901. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en "an de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de t>taats• 
courant geplaatst en in afschrifi aan den Raad 
van State gezonden zal worden. 

's Gmvenhage, den 4den Febrnari 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

.De Minister van Bi11nenlandsche Zaten, 
(get.) H. GOEHAN BoROESllTS. 

(Uitgeg. 6 Fel»·. 1901.) 

5 Februari 1901. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden in de Gemeente Sloten, welker bezit, 
ten behoeve van den vestingbouw, vereisoht 
wordt tot het maken van wme installatie ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening in de 

Stelling van .Amsterdam. S. 59. 

5 Feb"'ari 1901. BESLUIT, houdende WIJZigrng 
van het Koninklijk besluit van 8 September 
1900 (Staatsblad n°. 159), tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der pest en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 60. 

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

Binnenlandsche Zaken , van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 Decem
ber 1900, n°. 2632, afdeeling Medische Politie, 
v11n 4 December 1900, n°. 49, Invoerrechten en 
Aécijnzen en van 6 December 1900, La. :M. , af
deeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij ar
tikel 19 van de wet van 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) en op de wet van 14 Juli 1898 
(Staatsblad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord, (ad vies van den 
15den Januari 1901, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlondsche Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 31 Janu
ari 1901, n°. 218, afdeeling Medische Politie, 
van 2 Februari 1901, n°. 24, Invoerrechten en 
Accijnzen en van 2 Februari 1901, La. N. , af
deeling Handel en Nijverheid~ 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 6 van Ons 

besluit van 8 September 1900 (Staatsblad n~. 159), 
tot nadere vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwending der pest en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen wordt gelezen als 
volgt : 

.De burgemeester vnn elke gemeente is bevoegd, 
· op personen , die aan pest lijden of ziektever

schijnselen vertooiren, welke het ontstaan van pest 
doen verwachten, en op hen, die met zoodanige 
personen in aanraking zijn geweest, na ingewonnen 
advies van den geneeskundigen inspecteur of van 
een met voorkennis van dezen gerruidpleegden 
geneeskundige, door hem noodig p:eachte maat
regelen van onderzoek, afzondering en ontsmetting 
te doen toepassen en hen naar eene openbare in
richting of andere verblrjfplaats in de gemeente 
ter verpleging te doen overbrengen." 

2. Ons tegenwoordig besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van 
Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staat3l,{aá en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 5den Februari 1901. 
(get.) WIL HELMI N Ä. 

J)e Minister van Bi1tnenlandsclze Zaken, 
(get.) H. GoEMAN BoRG.11:Sil'S. 

J)e Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 
J)e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 19 Febr. 1901.) 

6 Februari 1901. BESLUIT, waarbij nan Zijne 
Hoogheid HENDRIK WLA.DIMIR ALBRECHT 
ERNST, Hertog van Mecklenburg, Vorst van 
Wenden, &kwerin en Ratzeburg, Graaf van 
&kwerin, Heer van de landen I/,ostock en 
Stargard, enz. , enz., wordt verleend de titel 
vnn Prins der N etler landen, met het prae
dicaat : Zijne _Koninklijke Hoogheid. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 65 der Grond wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
na de voltrekking van Ons huwelijk aan Zijne 

Hoogheid HENDRIK WLADIHIR ALBRECHT ERNST, 
Hertog van Meckle1tburg , Vorst van Wenden, 
Sckwerin en Ratzeburg, Graaf van Sckwerin, 
Heer van de landen Jlo3fock en Stargard enz., enz., 
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te verleenen den titel van Prins der Nederlanden, 
met het praedicaat: Zijne Koninklijke Hoogheid. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uit
vDering van dit besluit , dat in de Staatscourant 
en in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1901. 
(get.) WILHE L MINA. 

De 1lfinister van Justitie, 
(,get.) ÜORT v. D. LINDEl'f. 

( Uitgeg. 7 Febr. 1901.) 

6 Februari 190]. WET, tot wijziging en aan
vulling van de bepalingen in het B11rgerlijk 
Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de 
voogdij en daarmede samenhangende arti
kelen, alsmede van een daarmede verband 
houdend voorschrift in het Wetboek van 
Burgerlijké Regtsvordering. S. 62. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 189, 212, 
219,220;1898/99,n°.27,84,86,87; 1899/1900, 
n°. 29, 80, 81, 82, l-195. 

Hand. id. 1899/1900, bladz. 1498-1518, 
1515- 1584, 1586- 1553, 1555-1574, 1582-
1618, 1616- 1628, 1864, 1865. 

Hand. l• Kamer 1900/1901, bladz. 35, 40, 
107-111, 165-170, 325-333. 

WrJ WILHELMI NA , ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

wijziging en aanvulling wenschelijk is van de be
palingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de 
vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samen
hangende artikelen , alsmede van een daarmede 
verbandhoudend voorschrift in het Wetboek van 
Bnrgerlijke Regtsvordering; 

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

Art. I. 

Algemeene bepalingen. 

Overal waar in wetten of wettelijke voorschriften 
de nitdrukking .de vaderlijke magt" voorkomt, 
wordt daaronder verstaan .de ouderlijke magt." 

Àrt. II. De vierde titel van het eerste hoek 
van het Bnrgerlijk Wetboek ondergaat de vol
gende wijzigingen : 

Art. 78 wordt gelezen als volgt: 
.Eene getronwde vrouw, die niet van tafel en 

bed is gescheiden, heeft geen andere woonplaats 
dan die van haren man; minderjarigen volgen 
de woonplaats van dengene hunner ouders, die 
de oU<lerlijke magt over hen nitoefent, of van 

hnnnen voogd; meerde1·jarigen die onder curatele 
zijn gesteld, die van hunnen curator." 

Á.rt. III. De vijfde titel van het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek ondergaat de vol

gende wijzigingen : 
Art. 92 wordt gelezen als volgt: 
• Voor het aangaan van een hnwelijk behoeven 

minderjarige echte kinderen de toestemming hunner 

onders. 
Indien slechts een der ouders toestemming 

heeft verleend en de andere van de oud.erlijke 
magt of van de voogdij over het kind is ontzet, 
is evenwel de kantonregter, binnen wiens gebied 
de woonplaats van het kind is gelegen, op diens 
verzoek bevoegd het verlof tot het aangaan des 
hnwelijks te verleenen, na verhoor of behoorlijke 
oproeping van hen, wier toestemming vereischt 
wordt , mitsgaders van de bloed verwanten of aan
gehuwden overeenkomstig de artikelen 388 en 389. 

Indien een der ouders overleden is of zich_ in 
de onmogelijkheid bevindt zijnen wil te verklaren, 
wordt alleen de toestemming van den anderen 
der ouders vereischt." 

Art. 93 wordt gelezen als volgt: 
.Behalve de toestemming, vereischt volgens 

het voorgaande artikel, behoeven minderjarige 
echte kinderen, indien een ander dan de vader 
of de moeder de voogdij over hen uitoefent, nog 
de toestemming van den voogd of, wanneer het 
een hnwelijk geldt met dezen of met een van 
diens bloed verwanten in de regte linie, die van 
den toezienden voogd. 

Indien de voogd of toeziende voogd of de van 
de onderlijke magt of van de voogdij over het 
kind ontzette vader of moeder toestemming wei
gert of zich niet verklaart, is het tweede lid 
van het voorgaande artikel van toepassing, mits 
de ouders, voor zoo ver zij niet van de ouderlijke 
magt of van de voogdij over het kind zijn ont
zet, toestemming hebben verleend." 

Art. 94 wordt gelezen als volgt: 
.Indien de vader en de moeder heiden over

leden of in de onmogelijkheid zijn h11nn~n wil 
te verklaren , wordt ieder van hen vervangen door 
zijne ouders voor zoover zij in leven zijn en zich 
niet in gelijke onmogelijkheid bevinden. 

Wanneer een auder dan de genoemde personen 
de voogd\i over de minderjarigen nitoefent, be
hoeven deze, iu het geval bedoeld in het voor
gaande lid, nog de toestemming van den voogd 
of den toezienden voogd naar de onderscheiding 
in het voorgaande artikel gemaakt. 
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Het tweede lid van artikel 92 is van toepas
sing, inclien tusschen de personen, wier toe
stemming volgens het eerste of het tweede lid van 
dit artikel vereischt wordt, verschil van gevoelen 
bestaat of een of meer zich niet verklaren." 

Art. 95, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 
• Indien zoowel de voogd als de toeziende voogd 

of een van beiden weigeren de toestemming te 
geven of zich niet verklaren, is de kantonregter, 
binnen wiens gebied de woonplaats d-,s minder
jarigen is gelegen, op verzoek van den minder
jarige be;oegd het verlor' tot het aangaan des 
h.n1Velijks te verleenen, na verhoor of behoorlijke 
oproeping van den voogd en den toezienden voogd, 
mit,gaders van de bloed verwanten of aangehnwden 
overeenkomstig de o.rtikelen 388 en 389." 

Het derde en het YierdP. lid van dit artikel vervallen. 
Art. 96 wordt gelezen als volgt : 
• In de gevallen in de vier voorgaande arti

kelen en in artikel 97 voorzien zijn zoowel dti 
minderjarige als ieder van ben wier toestemming 
tot het, hnwelijk vereischt wordt en elk der opge
komen nabestaanden bevoegd bij de arrondissements
regtbank door middel van een verzoekschrift tegen 
de nitspraak van den kantonregter op te komen. 

Indien de kantonregter het verlof heeft ver• 
!eend is de termijn van beroep veertien dagen 
na de nitspraak. Gednrende dien termijn is het 
verlof niet nitvoerbaar. 

Wie tegen een verleend verlof opkomt is ver
pligt dit binnen den termijn van beroep bij deur
waardersexploit te doen aanzeggen aan den amb
tenaar of de ambtenaren van den bnrgerlijken stand 
ten wiens of wier overstaan het hnwelijk naar het 
voorschrift. van ai-tike\ 131 kan worden voltrokken. 
Zulks verzuimende verliest hij het regt, dat hem 
krachtens artikel 146 zou knnnen toekomen." 

Art. 97 wordt gelezen als volgt: 
• Natuurlijke wettiglijk erkende kinderen kunnen 

zoolang zij minderjarig zijn geen huwelijk aangaan 
zonder de toestemming van den vader en de moeder 
door wie zij erkend zijn , voor zoover beiden of 
een van beiden in leven zijn en zich niet bniten 
de mogelijkheid bevinden om bun wil te verklaren. 

Indien , bij het leven van den vader of de 
moeder door wie zij erkend zijn, een ander dan 
deze de voogdij over hen uitoefent, behoeven zij 
bovendien de toestemming van. den voogd of, 
wanneer het een hnwelijk geldt met dezen of met 
een van diens bloedverwanten in de regte linie, 
die van den toeziendeo voogd. 

Indien bij verschil van gevo~len tusschen de 

personen wier toestemming volgens het eerste en 
tweede lid vereischt wordt, een of meer weigeren 
die te geven , of indien een of meer zich niet 
verklaren, is de kantonregter, binnen wiens ge
bied de woonplaats des minderjarigen is gelegen, 
bevoegd op verzoek van den minderjarige het 
verlof tot het aangaan van het huwelijk te ver
leenen, na verhoor of behoor! ijke oproeping van 
hen wier toestemming wordt vereischt. 

Indien zoowel de vader als de moeder, door 
wie de minderjarige is erkend, hetzij overleden 
hetzij bniten de mogelijkheid mogten zijn om hun 
wil te verklaren, wordt de toestemming vereischt 
van den Yoogd en tl.en toezienden voogd. 

Indien beiden of een van beiden weigeren de 
toestemming te geven of zich niet verklaren, is 
artikel 95, 2' lid, toepasselijk, met uitzondering 
van het daar bepaalde omtrent bloedverwanten of 
aangehnwden." 

Art. 98 wordt gelezen als volgt: 
~Nntuorlijke doch niet erkende kinderen knnnen, 

zoolang zij minderjarig zijn, geen huwelijk aan
gaan zonder toestemming van hnnnen voogd en 
bunnen toezienden voogd. In geval van weige
ring van beiden of van een hunner, zal de kanton
regter, binnen wiens gebied de woonplaats dei. 
minderjarigen is gelegen, op verzoek van den 
minderjarige, het verlof daartoe kunnen verleeoen, 
na verhoor of behoorlijke oproeping van den voogd 
en toezienden voogd, behoudens het beroep, hetzij 
van den minderjarige, hetzij van den voogd of 
toezienden voogd, op dezelfde wijze als bij arti
kel 96 is voorgeschreven." 

Art. 99 wordt gelezen als volgt: 
.Echte kinderen, die meerderjarig zijn, doch 

den vollen ouderdom van dertig jaren nog niet 
hebben bereikt, zijn insgelijks verpligt om tot 
het aanp;aan van een huwelijk de toestemming van 
hunnen vader en hunne moeder te verzoeken • 

Wanneer zij die toestemming niet hebben be
komen, knnnen zij de tusschenkomst inroepen 
vun den kantonregter hunner woonplaats, en zulks 
met inachtneming der ~epalingen van de volgende 
artikelen." 

Art. 100 wordt gelezen als volgt: 
.Binnen den tijd van drie weken, te rekenen 

van den dag waarop het verzoek aan den kanton
regter is gedaan , zal deze voor zich doen ver• 
schijnen den vader en de moeder, mitsgade.rs 
het kind, ten einde bnn alle zoodanige vertoogen 
te doen als hij in hun wederzijdsch belang zal 
oirbaar achten. De ·kantonregter zal een proces-
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verbaal van de verschijning der partijen opmaken, 
zonder daarbij de redenen op te geven welke door 
haar over en weder zijn aangevoerd." 

Art. 101 wordt gelezen als volgt: 
• Indien noch de vader noch de moeder ver

schijnt, zal tot het huwelijk worden overgegaan 
op de vertooning der akte, waaruit van die niet
verschijning blijkt." 

Art. 103 wordt gelezen ale volgt: 
.Indien, het kind en beide of een der oudere 

verschenen zijnde, deze laatsten of een hunner 
bij de weigering volharden, m~ het huwelijk niet 
worden voltrokken, dan na verloop van drie volle 
maanden, te rekenen van den da!( der verschijning." 

Art. 104. wordt gelezer, ale volgt: 
.De bepalingen der laatste vijf artikelen zijn 

insgelijks toepasselijk op natuurlijke kinderen, 
ten aanzien van den vader en de moeder door wie 
zij erkend zijn." 

Art. 116 wordt gelezen ale vol!(t: 
.De vader of de moeder kan het huwelijk stniten, 

in de volgende gevallen: 
1°. Waooeei· hou kind, nog minderjarig zijnde, 

de vel"eiechte toeatemmio~ niet bekomen heeft; 
2°. Wanneer hun meerderjarig kind, den voJJen 

ouderdom van dertig jaren niet hebbende bereikt, 
verzuimd heeft hunne toestemming, en, bij weige
ring daarvan , de tusschenkomst van den kanton
regter te verzoeken, welke volgens artikel 99 ver
eischt wordt; 

3°. Wanneer eene der partijen, uit hoofde van 
gebrek aan verstandelijke vermogens onder cura
tele gesteld, of de curatele uit dien hoofde ver
zocht, en op dat verzoek oog niet ia beslist; 

4,0 • Wan neer eeoe der partijen de vereischten 
niet bezit om overeenkomstig de bepalingen van 
de eerste afdeeling van dezen titel, een huwelijk 
te kunnen aangaan ; 

5°. Wanneer de vereischte huwelijks-afkondigin
gen geen plaats hebben gehad; 

6°. Wanneer eeoe der partijen uit hoofde van 
verkwisting onder curatele is gesteld, en het voor
genomen huwelijk blijkbaar het ongeluk van hun 
kind zoude te weeg brengen. 

Indien een ander dan de . vnder of de moeder de 
voogdij over het kind uitoefent, heeft ook de 
voogd of de toeziende voogd, waar deze deu voogd 
vervangt, in de gevallen vermeld onder n°. 1, 
3, 4,, 5 en 6 dezelfde bevoegdheid.". 

Art. 117 wordt gelezen ala volgt: 
.Bij gebreke van beide ouders, zijn de groot

ouders en de vool!(i of de toeziende voogd, waar 

deze den voogd vervangt, bevoegd om het huwelijk 
te atniteu in de gevallen vermeld ouder n°. 3, 4., 
5 en 6 van het voorgaande artihl. 

De grootooders, de voogd en de toeziende voogd 
zijn in het geval onder n°. 1 vermeld tot stuiting 
bevoegd wanneer bonne toestemming wordt ver
eischt." 

Art. 126, sub 2°., wordt gele7A!n ala volgt: 
.Eene authentieke akte, houdende de toestem

ming van den vader, de moeder, den grootvader 
of de grootmoeder, den voogd en de_o toezienden 
voogd, of wel het bij den regter verkregen verlof, 
in de gevallen waar hetzelve vereiacht wordt en 
met inachtneming van artikel 96. 

De toestemming kan ook bij de huwelijksakte 
worden gegeven." 

4.rt. I Y. De elfde titel van het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek ondergaat de volgende · 
wijzigingen : 

Art. 261 wordt gelezen als volgt: 
.Door de ontbinding des huwelijks wordt geen 

inbreuk gemaakt op de gevolgen , welke bij de 
artikelen 277 tot en met 283 en bij artikel 286 
zijn geregeld en krachtens artikel 301 ook op de 
scheiding vno tafel en bed toepasselijk zijn, noch 
op de voorwaarden welke in geval :van minnelijke 
eoheiding naar aanleiding van artikel 292 door 
de eohtgenooten zoowel te bonnen opzigte als ten 
aanzien van de zorg voor het onderhoud en de 
oprneding der kinderen zijn vastgesteld. 

Bij het uitspreken der ontbinding benoemt de 
regter dèngeoe der ouders die de ouderlijke n,ogt. 
uitoefende tot voogJ , en voorziet tevens i o de 
toeziende voogdij na verhoor of behoorlijke op
roeping der bloedverwanten of nangeh11wdeo van 
de minderjarigen. 

Op· verzoek van beide of een der ouders knn 
de regtbnnk, op grond van omstandigheden on t
staan nadat het vonnis tot ontbinding des hnwelijks 
in kracht van gewijsde is gegaan, de beschikking 
kreehtens het voorgaande lid i,;egeveu en de in 

1 

het eerste lid bedoelde voor waarden ten aanzien 
der kinderen wijzigen na verhoor of behoorlijke 

1 

oproeping van de ouders, de toeziende voogden 
en de bloedverwanten ofaangehuwden der minder-
jarigen. Deze beschikking kan uitvoerbaar ver-

! 

klanrd worden bij voorraad niettegenstaande verzet 
of beroep, met of zonder borgtogt. 

Tegen deze beschikking kan diegene der ouders, 

1 

die het verzoek niet heeft gedaan en die op de 
oproeping niet is verschenen , in verzet komen 

, binnen acht dagen nadat de beschikking of eenige 
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nit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering 
daarvo.n strekkende akte aan hem in persoon is , 
beteekend, oi no. liet plegen door hem van eenige 
daad waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat de be
schikking of de aangevangen tennitvoerlegging 
hem bekend is. Hij wiens verzoek is afgewezen 
en hij die niettegenstaande tegenspraak in het 
ongelijk ie gesteld, gelijk mede hij wiens verzet 
is afgewezen, kunnen in hooger beroep komen 
binnen veertien dagen na de nitsprno.k. 

Ten aanzien vnn de verhooren van bloed ver
wanten oi aangehnwden in dit artikel voorge
schreven gelden de artikelen 388 en 389." 

Art. 269 wordt gelezen als volgt: 
• Het staat aan de regtbank vrij , hangende het 

geding de uitoefening van de ouderlijke magt ge
heel of gedeeltelijk te schorsen en aan den anderen 
der ouders of een ander door baar aan te wij zen 
persoon of aan den voogdijraad zoodanige be
voegdheden ten ao.nzien vo.n den persoon en de 
goederen der kinderen toe te kennen als zij zal 
oirbaar achten. 

Tegen deze beschikkingen ia geenerlei voor
ziening toegelaten. Zij behouden hare krneht, tot
dat de uitspraak, waarbij de eisch tot echtscheidi~g 
is afgewezen, kracht van gewijsde heeft verkregen, 
of, in geval van toe\\:ijzing van dien eisch, eene 
maand is verloopen, nadat de dientengevolge ge
geven beschikking tot voorziening in de voogdij 
kracht van gewijsde heeft verkregen." 

Art. 284 wordt gelezen als volgt: 
• Bij het uitspreken der echtscheiding bepaalt 

de regtbank den dag waarop de ouders en de 
bloed verwanten of aangeh n wden der minderjarige 
kinderen zullen worden gehoord omtrent de voor
ziening in de voogdij en de toeziende voogdij. 

Na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
ouders en de bloedverwanten of aangehuwden der 
mind,erjarigen ingevolge het voorgaande lid, beslist 
de regtbank ten aanzien van ieder kind wie der 
ouders, behoudens het geval dat deze beide van 
de ouderlijke magt zijn ontheven of ontzet, dear
over de voogdij zal uitoefenen, met inachtneming 
van vroegere regterlijke uitspraken wanrbij zij van 
de ouderlijke magt mogten zijn ontheven of ontzet, 
en voorziet tevens in de toeziende voogdij . 

Deze beschikking werkt niet vroeger dan den 
dag, waarop de uitspraak der echtscheiding kracht 
van gewijsde heeft verkregen. V 66r dien dag ge
schiedt geene beteekening en staat verzet noch 
hooger beroep open. 

Tegen de beschikking kan diegene der oudere, 

die niet tot voogd is benoemd, in verzet komen, 
wanneer hij op de in het tweede lid bedoelde 
oproeping niet ia verschenen. Dit verzet moet 
worden gedaan binnen veertien dagen nadat de 
beschikking aan hem is beteekend. 

Diegene der ouders die, op de oproeping ver• 
schenen niet tot voogd is benoemd , of wiens 
verzet is afgewezen, kan binnen veertien dagen 
na den dag in het derde lid bedoeld van de be
schikking in hooger beroep komen." 

Art. 28 5 wordt gelezen als volgt: 
.De regtbank kan , op grond van omstan

digheden ontstaan nadat het vonnis tot echt
scheiding in kracht van gewijsde is gegaan , de 
krachtens het tweede lid van het voorgaande artikel 
gegeven beschikkingen wijzigen op verzoek van 
beide of een der ouders, na verhoor ot' behoorlijlre 
oproeping van beide ouders, de toeziende voogden 
en de bloedverwanten ofaangehuwden der minder
Jar1gen. Deze beschikking kan uitvoerbaar ver
klaard worden bij voorraad niettegellstaande verzet 
of beroep, met of 1.onder borgtogt, en artikel 261, 
vierde lid, is daarop toepasselijk. · 

Ten aanzien der verhooren van bloedverwanten 
of aangehnwden in dit en het voorgaande artikel 
voorgeschreven gelden de artikelen 888 en 889." 

Àrt. Y. De twaalfde titel van het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

Art. 292, late lid, wordt gelezen als volgt: 
.Alvorens scheiding van tafel en bed te vragen, 

zijn de echtgenooten verpligt bij eene authentieke 
akte alle de voorwaarden dier scheiding te regelen, 
zoowel ten hunnen opzigte als ten aanzien van de 
uitoefening van de ouderlijke magt en de zorg voor 
het onderhoud en de opvoeding hunner kinderen." 

Art. 301 wordt gelezen als volgt: 
.De bepalingen van de artikelen 265 tot en 

met 275 en 277 tot en met 288 en artikel 286 
zijn insgelijks toepasselijk op de scheiding van 
tafel en bed door den eenen jegens den anderen 
echtgenoot gevraagd. 

Bij het uitspreken van de scheiding van tafel 
en bed bepaalt de regtbank den dag waarop de 
ouders en de bloed verw!Lilten of aangehnwden der 
minderjarige kinderen zullen worden itehoord om
trent de voorziening in de ouderlijke magt. 

Na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
ouders en de bloed verwanten of anngehn wden der 
minderjarigen ingevolge het voorgaande lid, be
slist de regtbank ten aanzien van ieder kiIJd wie 
·der oudere, behoudens het geval dat deze beide 
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van de onderlijke magt zijn ontheven of ontzet, 
daarover de ouderlijke magt zal nitoefenen , met 
inaehtneming van vroegere regterlijke nitspraken, 
waarbij zij van de onderlijke magt ontheven of 
ontzet mogten zijn. 

Deze beschikking werkt niet vroeger dan den 
dag , waarop de uitspraak der scheiding van 
tafel en bed kracht van gewijsde heeft verkregen. 
V6ór dien dag geschiedt geeoe beteekeoing en 
staat verzet noch hooger beroep open. 

Tegen de beschikking kan diegene der ouders, 
die niet met de nitoefeoing der ouderlijke magt 
is belast, in verzet komen, wanneer hij op de in 
het derde lid bedoelde oproeping niet is verschenen. 
Dit verzet moet worden gedaan binnen veertien 
dagen nadat de beschiklriog aan hem is beteekend. 

Diegene der onder& die, op de oproeping ver
schenen niet met de uitoefening der ouderlijke 
magt is belast, of wiens verzet is afgewezen, kan 
binnen veertien dagen na den dag in het vierde lid 
bedoeld van de beschikking in hooger beroep komen." 

TnFscheo de artikelen 301 en 302 wordt in
gevoegd een nieuw ~ikel 301a, luidende: 

• De regtbank kan, op grond van omstandigheden 
ontstaan nadat het vonnis tot scheiding van tafel 
en bed in kracht van gewijsde is gegaan, de 
krachtens het derde lid van het voorgaande ar
tikel gegeven beschikkingen wijzigen op verzoek 
van beide of een der ouders, na verhoor of be
hoorlijke oproeping van beide ouders en van de 
bloedverwanten ofaangehnwden der minderjarigen. 
Deze beschikking kan ni tvoerbaar verklaard 

· worden bij voorraad niettegenstaande verzet of be
roep, met of zonder borgtogt, en artikel 261, 
vierde lid, is daarop toepasselijk. 

Ten aanzien der verhooren van bloed verwanten 
of aaogehowdeo in dit en het voorgaande artikel 
voorgeschreven gelden de artikelen 388 en 389." 

Art. VI. De dertiende titel van het eerste 
boek van het Burgerlijk Wetboek ondergaat de 
volgende wijziging: 

Art. 332 wordt gelezen als volgt: 
• Wettiging, hetzij door het opvolgend huwelijk 

der ouders, hetzij in het geval van artikel 329 bij 
brieven van wettiging verleend, heeft ten gevolge 
dat op de kinderen dezelfde wetsbepalingen toepasse
lijk zijn, alsof zij sedert het huwelijk waren geboren." 

Àrt. VII. De vijftiende titel van het eerste 
boek van het Burgerlijk Wetboek ondergaat de 
volgende wijzigingen : 

Het opschrift van den titel luidt: • Van de 
owderlijl:e magt." 

Het opschrift van de eerste ara-eeliog wordt ge
lezen als volgt : 

• Van de gectllgen van de 0"1erlij,l:e magf. ten 
optzigte van den persoon des !cinih." 

Art. 353, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 
• De ouders zijn verpligt hunne minderjarige 

kinderen te onderhouden en op te voeden. Ver
lies van de ouderlijke magt of de voogdij ontheft 
hen niet van de verpligting om tot de kosten 
van onderbond en opvoeding naar evenredigheid 
van hno inkomen bij te dragen. Ten aanzien van 
de mèerderjarigeo gelden de bepalingen voor
komende in de derde afdeeliog van dezen titel." 

Att. 354 wordt gelezen als volgt : 
,;Gedurende het huwelijk der ouders blijft het 

kind tot aan zijne meerderjarigheid onder hnn 
magt, voor zoover zij daarvan niet zijn ontheven 
of ontzet." 

Art. 355 wordt gelezen als volgt: 
.Behoudens het geval van ontheffing of ont

zetting en de bepalingen betreffende scheiding van 
tafel en bed, oefent de vader alleen deze magt uit-. 

Indien de vader bniteo de mogelijkheid is de 
onderlijke magt uit te oefenen, wordt die magt, 
behoudens in geval van scheiding van tafel en 
bed, uitgeoefend door de moeder. 

Is ook deze daartoe niet in staat of niet be
voegd, dan wordt door den kantooregter een 
voogd benoemd overeenkomstig artikel 413." 

Art. 3 5 6 vervalt. 
Art. 357, lste lid, wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer hij die de onderlijke magt uitoefent 

gewigtige redenen van misnoegen heeft over het 
gedrag van zijn kind, kan de arroodi,sements
regtbank, op zijn verzoek en te zijnen koste, na 
verhoor van het openbaar ministerie en van het 
kind, en na verhoor of behoorlijke oproeping van 
den andere der onders wanneer deze de ouderlijke 
magt niet heeft verloren, dat kind voor een be
paalden tijd doen opnemen in eeoe voor dat doel 
bij de wet aangewezen Rijksinrigting." 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
Het derde lid van dit artikel wordt gelezen 

als volgt: 
.Er zal te dezen opzigte geeoe geregtelijke 

formaliteit worden in acht genomen, behalve het 
bevel tot opneming, waarin echter de redenen 
niet zullen worden uitgedrukt." 

Aan dit artikel wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende: 

.Indien de regtbank bij het geven van hare 
beschikking beslist, dat hij, die de ouderlijke magt 
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uitoefent, niet in stut is de kosten aan de op· 
opneming verbonden te betalen, komen deze 
ten laste van den Staat." 

Art. 358 vervalt. 
Art. 359 wordt icelezen ala volgt: 
.Hij die de ouderlijke magt uitoefent blijft 

nltijd meester om den in het bevel tot opneming 
bepaalden tijd te verkorten. Om verlenging van 
den dnnr der opneminite verkrijgen, zal op nieuw 
het bepaalde bij artikel 357 moeten worden in 
acht genomen." 

Art. 360 vervalt. 
Art. 361 wordt gelezen als volgt: 
.Natuurlijke wettiglijk erkende kinderen staan 

nitslnitend onder voogdij. 
Artikel 353 is op h~n toepasselijk." 
Het opachrift van de iweede afdeeling wordt 

gele.zen als volgt : 
• P"an tk g8"olgett 1>an tk ouderlijke magt ten 

opzigte van de goederen van het kind." 
Art. 362 wordt gelezen als volgt: 

.Hij die over een minderjarig kind de ouder
lijke magt uitoefent heeft het bewind over de aan 

dat kind toebehoorende goederen, behondens de 
bepalingen van artikel 292 en het laatste lid van ' 
artikel 374c. 

Deze bepaling ia echter niet toepasselijk op 
:zoodanige goederen, welke, hetzij bij akte onder 
de levenden, hetzij bij eene uiterste wilsbeachik
king, aan de kinderen zijn geschonken of gemaakt, 
onder bepaling dat het bewind daarover worde 
cgevoerd door een of meer daarbij aangewezen be
wind voerders, buiten hem die de ouderlijke magt 
uitoefent. 

Wanneer zoodanig ge&teld · bewind, om welke 
redenen ook, mogt vervallen, gaan de bedoelde 
goederen over onder het beheer van hen, die de 
-ouderlijke m~ uitoefent. 

Niettep:enataande de aanstelling van bijzondere 
bewind voerders, in voege voorschreven, heeft hij 
die de ouderlijke magt uitoefent het regt om, ge
durende de minderjarigheid van zijn kind, van 
eeratgemelden rekening en verantwoording te 

·vragen." 
.Jrt. 363, late lid, wordt gelezen als vo~ 
.Hij die krachtens .de ouderlijke magt het be

wind over de goederen zijner kinderen heeft is 
verantwoordelijk, zoo voor den eigendom der goe• 
deren als voor de vruchten voor zoodanige goe
-deren waarvan hij het genot heeft." 

Art. 364 wordt gelezen als volgt : 
.Hij kan over de goederen zijner minderjarige 

kinderen niet beaohikken dan met inachtneming 
der regelen, welke ten opzi~ van het vervreem
den van goederen, aan minderjarigen toebehooren
de, ir,. den zestienden titel van het eerste boek 
zijn voorgeschreven." 

Art. 365 wordt gelezen als volgt : 
.In alle gevallen waarin hij een tegenstrijdig 

belang met dat zijner minderjarige kinderen mogt 
hebben, lllllen laatstgemelde worden vertegenwoor• 
digd door eenen bijzonderen curator, daartoe door 
den kantonregter te benoemen." 

Art. 366 wordt gelezen als volgt: 
.De vader of de moeder die de ouderlijke magt 

of de voogdij uitoefent heeft het vruchtgenot van 
de goederen der kinderen. 

ln het geval, dat zoowel de een als de ander 
der ouden van de ouderlijke magt of de voogdij 
ontheven zijn, hebben beide ondera het vruchtge
not van het vermogen hunner minderjarige kin
deren. 

De ontheffing van den vader of de moeder, die 
de ouderlijke magt of de voogdij uitoefent terwijl 
de andere der ondera overleden of van de ouder
lijke magt of de voogdij ontzet is, heeft geene 
gevolgen ten aanzien van het vruchtgenot." 

De artt. 371 en 372 vervallen. 
Art. 373 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer het vruchtgenot krachtens artikel 

370 ia verloren, heefi de kantonregter de bevoegd
heid om aan den langstlevende der onden nit de 
inkomsten der kinderen eene jaarlijksohe uitkeering 
toe te leggen, ten einde gedurende hunne min
derjarigheid tot bernrdering hunner opvoeding te 
worden beateed." 

TuBSChen de tweede en derde afdeeling wordt 
eene nieuwe afdeeling ingevoegd, luidende: 

.TwBKDB Al!'Dli:li:LIN'G. A. 

Van tk ontkjft11g en tk ontz~tting van d~ 
ouderlijke magt. 

Art. 37 44. Hij die de ouderlijke magt uitoefent 
kan, hetzij ten aanzien van alle hetzij van een 
of meer kinderen, op verzoek van den voogdij
raad of op vordering van het openbaar ministerie 
van de ouderlijke magt worden ontheven op lp'Ond 
dat hij ongeschikt of onmagtig is zijn pligt tot 
verzorging en opvoeding te vervullen , en het 
belang der kinderen zich niet uit anderen hoofde 
tegen die ontheffing verzet. 

Indien de regter het in het belang der kinderen 
noodzakelijk oordeelt, kan ieder der onden, voor 
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zoover hij de ouderlijke magt nog niet verloren 

heeft., op verzoek van den anderen der ondera. 

van een der bloedverwanten of ao.ngehnwden der 

kinderen tot den vierden graad ingesloten, van . 

den voogdijraad of op de vordering van het open• 

baar ministerie van de ouderlijke magt over alle 
of over een of meer kinderen worden ontzet op 

grond van : 
1°. misbruik van de ouderlijke m~t of grove 

verwaarloozini,: van de verpligting tot onderhouil 

en opvoeding van een of meer kinderen ; 

2°. slecht . levensgedrag ; 
3°. onherroepelijke veroordeeling wegens het op• 

zettelijk deelnemen aan eenig misdrijf met een 

aan zijn gezag onderworpen minderjarige; 
4°. onherroepelijke veroordeeling wegens eenig 

misdrijf omschreven in de titels XIII, XIV, XV, 
XVIII, XIX en XX van het tweede boek van 

het Wet boek van Strafrecht, gepleegd tegen een 

aan zijn magt onderworpen minderjarige; 

5°. onherroepelijke veroordeeling tot eene vrij
heidsstraf van twee jaren of langer. 

Onder misdrijf worden in dit artikel ook be

grepen medepligtigheiil aan en poging tot misdrijf. 
Art . 374b. De verzoeken of vorderingen in 

het vorige ariikel bedoeld bevatten de feiten en 

omstandigheden waarop zij zijn gegrond, en wor
den met de tot staving daarvan dienende be
scheiden ingediend bij de arrondissements•regtbank 
der woonplaats of bij gebreke daarvan der laatste 
woonplaats van hem, wiens ontheffing of ontzetting 

gevraagd wordt, of, indien het betreft ontheffing 
of ontzetting van een der ouders die na scheiding 
van tafel en bed met de uitoefenini,: der ouder
lijke · magt is belast, bij de arrondissemcnts- regt
bank , die van het verzoek of van den eiseh tot 
scheiding van tafel en bed heeft kennis genomen. 

TenziJ het verzoek tot ontheffing of ontzetting 
van den voogd~raad is uitgegaan, worden de ver
zoeken of vorderingen met de bovenbedoelde be

scheiden door den iuiffier der arrondissements

regtbank ten spoedigste in afschrift medegedeeld 

aan dien raad. 
Bij het verzoek of de vordering tot ontheffing 

wordt , zooveel mogelijk, tevens vermeld op welke 
wijze hetzij in de uitoefening van de ouderlijke 
magt hetzij in de voogdij is te voorzien. 

Ontheffing wordt niet uitgesproken indien hij die 

de ouderlijke magt uitoefent ~ich daartegen verzet. 
Art. 37 4c. De regt bank doet uitspraak, na ver

hoor of behoorlijke oproeping van de ouders e,:;. 
de bloedverwanten of aangehnwden der kinderen 

en van dea. voogdijraad. Het verzoek of de vor• 

dering tot ontheffing of ontzetting van de onderlijke 

magt wordt hem wiens ontheffing of ontzetting 

verzocht of gevorderd wordt, bij de oproeping 
beteekend. Indien de regtbank het noodig oordeelt, 
kan zij het hooren VILll getaigen bevelen. 

Gedtu"ende het onderzoek kan ieder tot de uit
oefening der voogdij bevoegde ingezetene des 
Koningrijks en het bestuur van elke der in ar• 

tikel 421 genoemde vereenigingen, stichtingen en 

instellingen van weldadigheid zich tot de regt. 
bank wenden met een verzoekschrift om met de 

voogdij te worden belast. De regtba.nk kan hunne 

oproeping bevelen om over dit verzoekschrift te 
worden gehoord. 

Ingeval het verzoek of de vordering wordt toe• 
gewezen, oefent de echtgenoot van hem wiens 
ontheffing of ontzetting uitgesproken is, van regt&
wege de ouderlijke magt uit, tenzij hij eveneens 

daarvan was ontheven of ontzet. 

Niettemin kan de regtbnnk hem, op verzoek van 
den voogdijraad op vordering van het openbaar 
ministerie o{ ambtshalve mede van de ouderlijke 

magt ontheffen, indien daartoe termen zijn. Op 

deze ontheffing ia het laatste lid van artikel 37 4b 
toepasselijk. 

Bij zoodanige ontheffing, zoomede indien de 

echtgenoot reeds van de ouderlijke magt is ont• 
heven o{ ontzet, voorziet de regtbank tevens in 
de voogdij en de toeziende voogdij over de kinde• 
ren die aan de ouderlijke magt worden onttrokken. 

In de beschikking waarbij de ontheffing of de 
ontzetting· wordt uitgesproken, zal hij die de uit• 

oefening van de ouderlijke m&gt verliest, worden 

veroordeeld om rekening en verantwoording van 

zijn beheer te doen aan den anderen echtgenoot 
of den voogd. 

De regtbank kan bov,mdien, indien de kinderen 
die onder de ouderlijke magt of de voogdij van 

verschillende personen komen, goederen gemeen 

hebben, één dezer o{ een ander persoon aanwijzen 
om onder de noodige door de regtbank te stellen 
waarborgen het bewind over die goederen waar 
te nemen, totdat scheiding en deeling heeft pliiata 

gehad overeenkomstig den 16den titel van het 
tweede boek. 

Art. 37 4d. De behandeling der zaak geschiedt 
ter tere.,<>tzilting met g,lllloten deuren. 

De beschikking wordt in het openbaar uitge

sproken en kan nitvoerbaar verklaard worden bij 
voorraad niettegenstaande verzet of beroep, met 
of zonder borgtogt. 
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Wanneer hij, wiens ontheffing of ontzetting ia 
verzocht of gevorderd, op de oproeping niet is 
verschenen, kan hij tegen ~ijne ontheffing of ont• 
att.ing iu verzet komen, binnen acht dagen nadat 
de beschikking of eenige uit kracht daarvan op• 
gemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende 
akte aan hem in persoon ia beteekend of na het 
plegen door hem van eenige daad waaruit nood
zakelijk voortvloeit, dat de beschikking of de aan• 
gevangen tenuitvoerlegging hem bekend ia. 
. Hij wiens verzoek, of het openbaar ministerie 
welks vordering tot ontheffing of ontzetting van 
de ouderlijke magt is afgewezen, en hij die, op 
de oproeping verschenen, van de ouderlijke magt 
ia ontheven of ontzet, gelijk mede hij wiens ver
zet is afgewezen, kan binnen veertien dagen na 
de uitspraak van de beschikking der regtbank in 
hooger beroep komen. 

Wanneer het verzoek of de vordering strekt 
tot ontzetting van de ouderlijke magt, staat het 
aan de regtbank vrij, gednrende het ond,erzoek 
de uitoefening van de onderlijke magt geheel of 
gedeeltelijk te schorsen en nan den anderen der 
ouders of aan een ander door haar aan te wijzen 
persoon of aan den voogdijraad zoodanige bevoegd
heden ten aanzien van den persoon en de goederen 
der kinderen toe te kennen als zij zal oirbaar achten. 

Tegen de in het voorgaande lid bedoelde be
schikkin~n is geenerlei voorziening toegelaten . Zij 
behouden hare kracht totdat de nitsprnak omtrent 
de ontzetting krscht van gewijsde heeft verkregen. 

Art. 874e. Hij, die van de ouderlijke magt 
ia ontheven of ontzet, kan, zoowel op eigen 
verzoek als op verzoek van hen , die ingevolge 
&rtikel 87 4a bevoegd zijn ontheffing of ontzet
ting te verzoeken, zoomede op vordering van 
het openbaar ministerie, in de ouderlijke magt 
worden hersteld of tot voogd over zijne minder
jarige kinderen worden benoemd, indien blijkt, 
dat de feiten, die tot de ontheffing of ont• 
zetting hebben geleid, zich niet langer daartegen 
Terzetten. Het verzoek of de vordering wordt 

ingediend bij de regt bank, die van het verzoek 
of de vordering tot ontheffing of ontzetting heeft 
kennis genomen, tenzij de onthevene of ontzette 
ia gescheiden van tafel en bed of zijn hnwelijk 
is ontbonden door echtscheiding of na aeheiding 
van tafel en bed, in welke gevallen het verzoek 
of de vordering wordt ingediend bij de regtbank 
die van het verzoek of den eisch tot scheiding 
van tafel en bed, echtscheiding of ontbinding des 
huwelijke heeft kennis genomen. 

De regtbank doet uitspraak, na verhoor of be
hoorlijke oproeping zoo mogelijk van beide ouden, 
van de bloed verwanten of aang;ehnwden der kin
deren, alsmede van den voogdijraad en, indien 
de kinderen onder voogdij staan, van den voogd 
of het bestnnr der vereeniging, stichting of in
stelling van weldadigheid waaraan de voogdij is 
opgedragen en den toezienden voogd. Indien de 
regtbaok het noodig oordeelt, kan zij het hooren 
van getuigen bevelen. 

De behandeling der zaak geaehiedt ter teregt• 
zitting met gesloten deuren. 
, De beschikking wordt in het open b11ar uitge
sproken. Zij kan worden verklaard uitvoerbaar 
bij voorraad niettegenstaande verzet of be roep, met 
of zonder borgtogt. 

Tegen de beschikking, waarbij het ·verzoek of de 
vordering wordt toegewezen , kan diegene der 
ouden, die daardoor de uitoefening der ouderlijke 
magt of de voogdij verliest, indien hij op de op• 
roeping niet ia verschenen, in verzet komen binnen 
acht dagen nadat de beschikking of eenige nit 
kracht daarvan opgemaakt of ter uitvoering daar
van strekkende akte aan hem in persoon is be
teekend of na hd plegen door hem van eenige 
daad waarnit noodzakelijk voortvloeit, dat de be
schikking of de aangevangen ten11itvoerlegging 
hem bekend is. 

Binnen veertien dagen na de uitspraak kan 
hooger beroep worden ingesteld door hem wiens 
verzoek, of door het openbaar ministerie welks 
vordering, zoomede door hem wiens verzet is af
gewezen, benevens door degenen, die zijn gehoord 
en ondanka wier tegenspraak het verzoek of de 
vordering is toegewezen. 

Art. 874/. De officier van jDBtitie is bevoegd, 
op grond van de feiten die tot ontzetting van de 
ouderlijke magt aanleiding kunnen geven, minder
jarigen voorloopig aan de magt van he111 die de 
ouderlijke magt uitoefent te onttrekken en aan 
de zorg van den voogdijraad toe te vertrouwen 
totdat door den regter 'in de ouderlijke magt of 

de voogdij zal zijn voorzien, of door den regter 
zal zijn beslist dat geene voorziening noodig is 
en deze beschikking kracht van gewijsde zal hebben 
verkregen. 

Bijaldien de officier van justitie van bovenbe
doelde bevoegdheid gebruik maakt v6ór een ver
zoek of vordering tot ontzetting bij den regter is 
ingediend, is hij verpligt zonder verwijl tot de 
indiening van die vordering over te gaan. 

Art. 374g. Hij die van de ouderlijke magt is 
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ontheven of ontzet is verpligt, ten behoeve van 
het onderhoud en de opvoeding der aan zijn magt 

onttrokken kinderen, zooveel aan den voogdijraad . 
nit te keeren als zal zijn bepaald door den kan• 
tonregter, binnen wiens regtsgebied de kinderen, 
onmiddellijk vó6r het n itspreken der ontheffing 
of ontzetting, woonplaats hadden. 

De kantonregter stelt, op verzoek van den voog• 
dijraad en na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den tot uitkeering verpligte en van de bloed
verwanten of aangehnwden der minderjarigen, 
alamede van degenen onder wier ouderlijke magt 
of voogdij de kinderen zich bevinden, het bedrag 
vaat van hetgeen krachtens het voorgaande lid 
te bonnen behoeve aan den voogdijraad wekelijks, 
maandelijks of driemaandelijks zal zijn uit te 
keeren. 

Op verzoek van hem die krachtens het eerste 
lid tot uitkeering verpligt is of van den voogdij
raad kan de beschikking in het voorgaande lid 
bedoeld door den kanton~ter die haar heeft 
genomen worden gewijzigd. De wijziging moet 
1ijn gegrond op de overweging dat hetzij het in• 
komen van den tot nitkeering verpligte, hetzij de 
behoeften vnn den minderjarige verandering hebben 
ondergaan. De kantonregter beschikt na verhoor 
of behoorlijke oproeping van hem onder wiens 
ouderlijke mngt of rnogdij de minderjarige zich 
bevindt or van het bestuur der vereeniging, 
stichting of instelling van weldadigbeid waaraan 
de voogdij over den minderjarige ia opgedragen, 
alsmede van de bloedverwanten of aangehnwden 
van den minderjarige; ingeval het verzoek is ge
daan door den tot nitkeuring verpligte, bovendien 
van den voogdijraad , of ingeval het verzoek is 
gedaan door den voogdijraad, bovendien van den 
tot nitkeering verpligte. 

De in de beide voorgaande leden van dit artikel 
bedoelde beschikkingen des ksntonregters zijn uit
voerbaar bij voorraad, op de min nut en vó6r de 
registratie en daarvo.n kan binnen veertien dagen 
na hare dagteekening hooger beroep worden in
gesteld bij de arrondissements-regtbank. 

Art. 374A. Iedere nitspraak hondende ont
heffing of ontzetting van de ouderlijke magt wordt 
onmiddellijk door den griffier der regtbank in 
afschrift medegedeeld aan hem op wien de uit
oefening der onderlijk:e magt overgaat of die met 
de voogd ij wordt belast, alsmede aan den voogdij• 
raad. Indien het afschrift niet vermeldt den 
naam van hem van wien de tot uitkeering ver• 
pligte loon of wedde geniet, zal de griffier, bij 

1901. 

de toezending van het afschrift, daarvan zoo 
mogelijk opgave doen. 

Gelijke mededeeling ge11Chiedi door den griffier van 
het lrantongeregt or der regtbank van de regterlijke 
beschikkingen in het voorgaande artikel bedoeld. 

Bij niet geregelde voldoening van de vutge
atelde nitkeering is de voogdijraad bevoegd van 
de in het voorgaande lid bedoelde mededeeling 
kennis te geven aau den persoon van wien de 
tot nitkeering verpligte loon of wedde geniet. 

Die kennisgeving geschiedt schriftelijk en wordt 
door hem aan wien zij gerigt ie, voor .gezien" 
geteekend , aan den voogd ij raad teruggezonden. 
Bijaldien de kennisgeving niet binnen acht dagen 
na de verzending voor .gezien" geteekend door 
den voogdijraad is terugontvangen, wordt zij her• 
haald bij denrvraarderse:i:ploit. 

Door het voor .gezien" teekenen of de betee
kening der kennisgeving, in het voorgnande lid 
bedoeld, is de persoon, tot wien deze gerigt werd, 
verpligt om, zoolang de voogdijraad dat mogt 
verlangen, tot kwijting en ten hoogste tot het 
bedrag van hetgeen door hem als loon of wedde 
aan den tot nitkeering verpligte verschuldigd ie, 
aan den voogdijraad de wtktlijksche, maandelijksche 
of driemaandelijksche nitkeeringen te voldoen, 
waartoe de tot uitkeering verpligte, krachtens het 
bepaalde bij het voorgaande artikel, t.egenover den 
voogdijraad is gehouden. 

Uitbetalingen in strijd met bovenstaande voor
schriften gedaan ontheffen den persoon in wiens 
dienst de tot nitkeering verpligle ia, niet van de 
verpligti og tot nitkeering aan den voogdijraad. 

Art. 37 4i. De tennitvoerlegging van de rey;ter
lijke beschikkingen bedoeld in artikel 374g, waar• 
toe de voogd~raad kan overgaan op den dag 
volgende op dien waarop de nitkeeringen moeten 
geschieden, heeft plaats zonder voorafgaan,le be
teekening of bevel tot betaling. 

Art. 37 4.t. De gemeentebesturen zijn verpligt, 
zooveel in hun vermogen is, den voogdijraad var. 
het arrondissement waartoe hunne gemeenten be
hooren alle inlichtingen te verschaffen, welke die 
raad in het belang van de hem opgedragen taak 
van hen vraagt. 

Art. S74l. Alle verzoekschriften, vorderingen, 
beschikkingen en e:i:ploiten, in deze afdeeling be
doeid, z\jn vrijgesteld van het regt van . zegel en 
worden, voor zooveel de registratie wordt vereischt, 
gratis geregistreerd." 

Art. 379 wordt gelezen als volgt: 
.Het onderhouil. zal worden geregeld naar even-

11 
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redigheid der behoeften van dengenen, die hetze! ve 
verdert, en het inkomen van dengenen, die tot 
dat onderhoud verpligt is." 

.Art. YIII. De zestiende titel van het eerste 
boek van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

Art. 885 wordt gelezen als volgt: 
• Minderjarigen zijn de zoodanigen die den 

vollen onderdom van een en twintig jaren niet 
hebben bereikt, en niet vroeger in den echt zijn 
getreden. 

Wanneer het huwelijk voor bunnen vollen onder• 
dom van een en twintig jaren is ontbonden, keeren 
zij niet tot den staat van minderjarigheid terug. 

Minderjarigen die niet staan onder de onder• 
lijke magt, staan onder voogdij, op den voet en 
de wijze ale bij de derde, vierde, vijfde _en zesde 
afdeeling van dezen titel is voorgeschreven." 

Na artikel 385 worden in de eerste afdeeling 
de twee volgende artikelen ingevoegd : 

.Art. 385a. Bij het ontbreken van eene be
kende woonplaats binnen het Koningrijk worden 
de voogden over Nederlandsche minderjarigen ge
acht ten aanzien der voogdij woonplaats te hebben 
bij den toezienden voogd. 

Wordt de toeziende voogd door een ander ver
vangen, dan hondt deze woonplaats stand totdat 
de toeziende voogdij van den nieuw benoemde begint. 

Brengt de toeziende voogd 1ijne woon plaats 
naar het bnitenland over, dan hondt het voogdij
domicilie stand t2tdat de minderjarige eene andere 
woonplaats binnen het Koningrijk verkrijgt. 

Art. 3856. In ieder arrondissement is ten 
minste een voogdijraad aan wien, behalve de in 
dit Wetboek of in andere wetten nitdrnkkelijk 
genoemde bemo~ijeniasen, is opgedragen de zorg 
voor de minderjarigen die bij regterlijke uitspraak, 
ingevolge de artikelen 269, 37 4d, 5de lid, of 
489, 3de liil, aan zijn zorg worden toevertrouwd, 
alsmede voor die · welke door den officier van 
jnstit.ie krachtens nrtikel 874/ of 439a te zijner 
beschikking worden gesteld. 

De opdragt van de zorg voor dei;i minderjarige 
nan den voogdijraad, krachtens de artikelen 87 4/ 
of 439a, schorst de nitoefening v9:n de ouderlijke 
mngt of de voogdij voor zooveel het den persoon 
van den minderjarige betreft. 

De door den voogdijraad gemaakte kosten komen 
ten laste vnn den Staat. 

Een algemeene maatregel van bestnnr regelt 
de zamenstejling van de voogdijraden, bon aantal, 
ressort en zetel, de wijze waarop zij bun werk-

kring vervnllen, alsmede de wijze waarop de door 
de voogdijraden gemaakte kosten door den Staat 
worden betaald en verantwoord." 

Art. 386 wordt gelezen als volgt: 
.In iedere voogdij is slechts één voogd en één 

toeziende voogd, behoudens de bepalingen van de 
artikelen 406 en 418. 

De voogdij of toeziende voogdij van kinderen 
van dezelfde onder$ wordt gerekend voor een 
enkele voogdij of toeziende voogdij, v_oor zoo ver 
die kinderen een zelfden voogd of toezienden 
voogd hebben." 

Achter art. 386 worden de volgende artikelen 
ingevoegd: 

.Art. 886a. De voogdij begint: 
1 °. indien een voogd benoemd is door den 

regter, van het oogenblik zijner benoeming indien 
deze in zijne tegenwoordigheid heeft plaats gehad, 
of anden op den dag volgende op dien , waarop 
de kennisgeving van den griffier omtrent zijne 
benoeming aan hem is_ verzonden ; 

2°. indien een voogd benoemd is door een der 
onders, van het oogenblik dat de benoeming door 
het overlijden van kracht is geworden en de be

noemde verklaard beert dat bij de benoeming op 
zich neemt; 

8°. indien een gehnwde vronw tot voogdes is 
benoemd hetzij door den regter hetzij door een 
der ouders, van het oogenblik dat zij met bijstand of 
magti/ring van baren man of met mugtiging van den 
regter verklaard beeft de voogdij op zich te nemen ; 

4°. indien eene vereeniging, stichting of in
stelling van weldadigheid anders dan op eigen 
verzoek of bereid verklaring tot voogd is benoemd, 
van het oogenblik dat zij verklaard heeft de voogdij 
op zich te nemen ; 

5°. in het geval bedoeld in artikel 412, van 
het oogenblik der bekrachtiging; 

6°. indien een voogd van regtswege optreedt., 
van het oogenblik waarop het feit waarnit deze 
voogdij voortvloeit heeft plaats gehad. 

De kennisgeving van den griffier onder }o. be
doeld moet onverwijld bij geadviseerden dienst
brief geschieden; is de benoeming gedaan door de 
arrondissements-regtbank, dan geeft de griffier van 
die benoeming en van de door hem aan den be
noemde gedane kennisgeving onverwijld berigt aan 
den kantonregter der woonplaats van den minder• 
jarige. 

Art. 386b. Indien over minderjarigen die onder 
voogdij staan een andere voogd benoemd is of 
van regtawege optreedt, eindigt de bediening vun 
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den eersten voog,l. op het, oogenblik dat die van 
den anderen begint, tenzij door den regter een 
ander tijdstip mogt zijn bepaald. 

De voogdij eindigt : 
1°. indien minderjarigen, na onder voogdij te 

hebben gestann, weder onder de onder) ijke magt 
teragkeeren omdat de vader of de moeder in die 
magt wordt hersteld, zoodrs de daartoe stre'kkende 
beschikking aan den voogd zal zijn beteekend; 

2°. indien minderjarige natunrlijke wettiglijk 
erkende kinderen worden gew~ttigd, op het oogen• 
blik vnn het voltrekken des huwelijks waardoor 
de wettiging ontstaat, of van het verleenen der 
brieven van wettiging in het geval voorzien bij 
artikel 329 ; 

8°. indien in het geval voorzien in artikel 507 
hij die onder curatele heeft gestaan weder de 
uitoefening van de ouderlijke magt verkrijgt, op 
het oogenblik dat de curatele ia opgeheven." 

Art. 387, lste Jid, wordt gelezen als volgt : 
.Behoudens het bepaalde in het volgende artikel 

is een ieder die niet, naar aanleiding vnn de 
acbtste en van de negende afdeeling van dezen 
titel, va.n de voogdij is uitgesloten of verschoond, 
verpligt dezelve op zich te nemen," 

Achter art. 387 worden de volgende artikelen 
ingevoegd: 

. _Art. 387a. Noch de door een der ouders be
noemde voogd, noch de tot voogdes benoemde 
gthnwde vrouw is verpligt de voogdij op zich te 
nemen. Hunne benoeming heeft geen gevolg, 
tenzij zij verklaren de voogdij op zich te nemen. 
Deze verklaring moet worden afgelegd ter griffie 
van het kantougeregt der woonplaats vnn den 
minderjarige, binnen acht dagen nadat de be
noeming aan hen zal zijn beteekend indien zij zich 
in het Koningrijk, bionen ééne maand indien zij 
zich elders in Flnropa, binnen drie maanden indien 
zij zich buited' Europa bevinden. De beteekeniug 
moet, indien zij eene gehuwde vro11w betreft, 
zoowel aan haar els aan haren man geschieden. 

Beteekening wordt niet vereischt, indien ter 
griffie van het kantongeregt de verklaring is af
gelegd, dat de benoeming wordt geweigerd. 

De voorafgaande bepalingen zijn op vereenigingen, 
stichtingen en instellingen van weldadigh~id be
doeld in artikel 421 toepasselijk, tenzij haar de 
voogJij op eigen verzoek of bereid verklaring is 
opgedragen. 

Art. 387b. De gehuwde vrouw kan de voogdij 
niet op zich nemen zonder den bijstand van haren 
man of zijne schriftelijke toestemming. 

Indien de echtgenoot zijn bijstand heeft ver
leend of zijne toPstemming heeft gegeven, of indien 
hij met de vronw in het huwelijk is getreden 
nadat haar voogdij was nangevnngen, gelijk mede 
indien de vrouw ingevolge artikel 167 of artikel 
169 met mogtiging des regters de voogdij heeft 
op zich genomen, is de gehuwde voogdes evenala 
de ongehuwde, zonder nadere magtiging of bijstand, · 
tot alle handelingen de voogdij betreffende be
voegd en deswege aansprakelijk. 

De opdragt van de voogdij aan eene vereeniging, 
stichting of iostelling van weldadigheid geeft aan 
de verbindtenissen der gehuwde vrouw als be
stunrderes uit die voogdij regtskracht zonder dat 
bijstand of magtiging van haren echtgenoot ver
eischt wordt. 

Art. 387c. De toeziende voogdij begint van 
het oogenblik der benoeming van den toezienden 
voogd indien die benoeming in zijne tegenwoor
digheid heeft plaats gehad, of andere op den dag, 
volgende op dien, waarop de kennisgeving van 
den griffier omtrent zijne benoeming aan hem is 
verzonden. Het laatste Jid van artikel 386a is 
ten deze van toepassing. 

Ue toeziende voogdij begint, indien eene ge
huwde vrouw tot toeziende voogdes is benoemd, 
van het oogenblik dat zij met bijsta.ud of magtiging 
van haren man of met magtiginp; van den regter 
verklaard heeft ~e toeziende voogdij op zich te 
nemen. Op die verklaring is het bepaalde in het 
eerste en het tweede lid van artikel 387a van 
toepassing. 

Art. 387d. Het in artikel 386b bepaalde om
trent het eindigen van de bediening van den 
voogd en van de VOO(l;dij, is mede toepasselijk op 
de bediening van den toezienden voogd en op de 
toeziende voogdij. 

Op de toeziende voogdij der gehn wde vrouw 
is mede toepasselijk het bepaalde in artikel 3876, 
late en 2de Jid." 

Art. 388, lste Jid, wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer, naar aanleiding der bepalingen van 

den voorgaanden, dezen en den volgenden titel, 
de tnsschenkomst van bloed verwanten of aange
hnwden van den minderjarige vereiacht wordt, 
zullen deze steeds ten getalle van vier worden 
opgeroepen, en uit de naaste, en zooveel mogelijk 
in de beide liniën, worden gekozen." 

Art. 388, 3de lid, wordt gelezen als volgt: 
.Die bloedverwanten of aangehnwden moeten 

zijn meerderjarig en binnen het Koni.ngrijk 
woonachtig." 
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Art. 888, 4de lid, wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer zich geen genoegzaam getal bloedver

wanten of aangehuwden binnen het Koningrijk 
bevindt, is de regter slechts gebonden zoodanige 
te hooren, die binnen hetzelve woonachtig zijn. 
Bij algeheel ontbreken van bloed verwanten of aan• 
gehuwden binnen het Koningrijk beslist de regter 
zonder verhoor van bloed verwanten of aange
hn wden." 

Art. 3110, lste lid, wordt gelezen als volgt: 
~ Alle voogden met nitz!)ndering Yan de in 

artikel 421 vermelde vereenigingen, stichtingen 
en instellingen van weldadi~heid zijn verpligt, tot 
zekerheid van hnn beheer, hypotheek te geven 
tot beloop een er aan het beheer der voogd ij ge
evenredigde geldsom." 

Art. 391 wordt gelezen nis volfrt: 
.De kantonregter v.al, na verhoor van de per

sonen in het tweede lid van artikel 3110 aange
duid, kunnen bevelen dat de eft\icten aan toonder, 
aan den minderjar ige toebehoorende, in de con
aignatie-kos in bewnrinp; worden gegeven; in welk 
geval de waarde dier effecten, bij het bepalen der 
h oegrootheid van de_ hypotheek, niet zal in aan
merking worden genomen." 

Aan art. 3112 worden een tweede en een derde 
lid toegevoegd, lnidende: 

• De kantonregter zal kunnen bevelen dat de 
voogd inmiddels de door hem te atellen hypotheek 
vervange of aanvnlle door eene andere zekerheid, 
door den kantonregter te bepalen, welke zal kunnen 
bestaan, hetzij in hypotheek op de p;oederen van 
eenen derden daarin toestemmenden persoon, hetzij 
in borgtop;t van een of meer penonen vnn vol
doende gegoedheid, hetzij in ten behoeve van den 
minderjarige verbonden inschrijvingen op het 
grootboek der nationale schuld of inlagen in de 
Rijkspostspaarbank, hetzij in bewaargeving van 
effecten aan toonder in de consignatie-kas op ge
lijken voet als die, waarvan in artikel 891 wordt 
gehandeld, hetzij in twee of meer dezer waarborgen 
gezamenlijk. Bij gebreke daarvan kan de kanton
regter den voogd gelasten de som , ingevolge het 
tweede lid van artikel 390 bepaald, inmiddels te 
storten in de consif:natie-kas. 

De uitspraak ven den kantooregter, in het 
l'Ol'ige lid bedoeld, zal kunnen worden verklaard 
uitvoerbaar bij voorraad. De tenaitvoerlegging 
geschiedt door de zor)I: en op de verantwoordelijk
heid van den toezienden voogd." 

_Art. 393 wordt gelezen nis volgt: 
• De voogd, de toeziende voogd en de bloed-

verwanten of aangehn wden, die tot het uiten van 
hun gevoelen gehoord zijn, knnnen tegen de be
slissingen van den kantonregter, in de drie vorige 
artikelen bedoeld, bij verzoekschrift, in hooger 
beroep komen bij de arrondissements-regtbank, 
welke, na verhoor van het opènbaar ministerie, 
en, desnoods, van den voogd, den toezienden voogd 

· en de bloed verwanten of aangehn wden, zonder 
verderen vorm van proces, bij uiterlijk gewijsde, 
het geven van zekerheid zal regelen." 

Art. 394 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer gedurende de voogdij de gegoedheid 

van den minderjarige merkelijk toeneemt, zal de 
kan tonregter, nn verhoor van à.e personen , bij 
artikel 890 vermeld, bevelen dat de zekerheid 
warde vergroot met eene door hem te bepalen 
som, behoudens het beroep, waarover in het vorige 
artikel gesproken wordt. 

De voogd zal vermindering van de zekerheid 
mogen vragen, indien buiten zijne achnld , ge
dnrende zijn beheer, de gep;oedheid van den 
minderjarige eene aanmerkelijke vermindering heeft 
ondergaan." 

Art. 397 wordt gelezen als volgt: 
.De kantonregter zal aan den voogd kunnen • 

toestaan om de hypotheek, waartoe hij verpligt 
is, of welke hij reeds heeft gesteld, te vervangen, 
hetzij ~oor hypotheek op de goederen van eenen 
derden daarin toestemmenden persoon, hetzij door 
borgtogt van een of meer personen van voldoende 
gegoedheid, hetzij door ten behoeve van den 
minderjarige verbonden inschrijvingen op het 
grootboek der nationale schuld of inlagen in de 
Rijkspostspaarbank, hetzij door bewaargeving van 
eft'ecten aan toonder in de consignntie-kas op ge
lijken voet als die, waarvan in artikel 3111 wordt 
gehandeld, hetzij door twee of meer dezer WWlr• 
'horgen gezamenlijk. 

De krachtens het eerste lid gestdle waarborgen 
kunnen binnen de daarbij gestelde grenzen met 
verlof van den kuntonregter worden vervangen." 

Art. 398 wordt gelezen als volgt: 

.De waarborg handt op en de hypothecaire 
inschrij~ingen of verbanden op het grootboek of 
de Rijkspostspaarbank zullen, ten koste van· den 
minderjarige, worden doorgehaald of opgeheven , 
zoodra het beheer van den voogd geëindigd en 
door het afleggen der re►.ening, de overgifte der 
bescheiden en de betaling der slotsom , de ver
antwoordelijkheid is opgehouden ." 

Art. 400 wordt gelezen nis volgt: 
.Na den doo:l van een der ouders behoort de 
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voogdij der minderjarige echte kinderen van regt.• 
wege aan den langstlevende der ouders, voor zoo• 
ver deze niet van de ouderlijke magt ia ontheven 
of ontzet." 

De artt. 401, 402, 404 eu 405 vervallen. 
Art. 406 wordt gelezen als volgt : 
• Wanneer de moeder-voogdes tot een huwelijk 

overgaat, ia he.ar man, tenzij hij van de voogdij 
uitgesloten of ontzet ia, gedurende het huwelijk, 
zoolaug geene scheiding van tafel en bed of van 
goederen tusachen de echtgenooten bestaat, van 
regtawege medevoogd en benevens zijne vrouw 
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk wegens 
alle handelingen, na het aangaan des huwelijks 
verrigt. 

De medevoogdij van den man vervalt, zoodra hij 
daarvan is ontzet of de moeder ophoudt voog• 
desse te zijn." 

Art. 407 wordt gelezen als volgt : 
• De vader-voogd of de moeder-voogdes die een 

huwelijk aange.at is verpligt om, wanneer de toe
ziende voogd dit verlangt, voor of na het aanp:aan 
van dat huwelijk aan hem aan te bieden een be• 
boorlijken staat waaruit het vermogen van den 
minderjarige blijkt. 

Bij niet voldoening binnen veertien dagen aan 
het in het voorgaand~ lid bedoelde verlangen, z1l 
de toeziende voogd, onder overlegging van het 
bewijs der uitnoodiging, zich tot den ke.ntouregter 
kunnen wenden met verzoek den voogd te ontslaan. 
De kantonregter zal overeenkomstig dit verzoek 
beschiléken , tenzij de voogd alsnog binnen eeu 
door den kantonregter te bepalen, aan den voogd 
te beteekenen, termijn den verlangden staat aan 
hem overlegt; hij beslist zonder vorm van proces 
doch behoudens beroep op den hoogeren regter. 

Zoodra de termijn van beroep verloopen of de 
beschikking bevestigd is wordt door hem een 
nien we voogd benoemd." 

Art. 408 wordt gelezen als vol~t : 
.Een onwettig" kind staat van regtawege onder 

de vciogdij van den meerderjarigen vader of de 
meerderjarige moeder die het heeft erkend, tenzij 
deze van de voogdij mogt zijn uitgesloten of de 
voogdij mogt hebben verloren. 

Is de erkenning door beide ouders geschied, 
dan wordt de voogdij , onder gelijk voorbehond, 
uitgeoefend door dengene der ouders die het kind 
het eerst erkend heeft, en heeft de erkenning door 
beiden gelijktijdig plaats gehad, door den vader, 

Indien degene der ouders die krachtens de voor
gaande bepalingen de voogdij nitoefent overlijdt, 

van de voogdij wordt ontzet, onder curatele wordt 
gesteld, of in het geval vermeld in artikel 408a 
niet in de voogdij is bevestigd of opnieuw tot 
voogd ia benoemd, wordt de andere der ouders, 
tenzij deze van de voogdij mogt zijn uitgeslo~ 
of ontzet of gehuwd mogt zijn, van regtawege voogd. 

Bij ontstentenis van den vader of de moeder 
die krachtens de voorgaande bepalingen de voog• 
dij uitoefent, wordt door den kantonregter een 
voogd benoemd. Indien de niet van de voogdij 
uitgesloten of ontzette vader of moeder, die ge
hewd ia en mitsdien krachtens het voorgaande 
lid de voogdij niet van regtawege verkrijgt, "zich 
tot den kautonregter wendt met het verzoek om 
tot voogd te worden benoemd, zal deze daartoe 
overgaan tenzij het belang van het kind er zich 
tegen verzet ; de kantonregter beslist na verhoor 
'of behoorlijke oproeping van den echtgenoot des 
verzoekers en, wanneer de andere der ouders in 
leven is , van deze, alsmede van den toeziender, 
voogd , en behoudens beroep op den hoogeren 
regter. Op de moeder, voogdesse over haar na• 
tuurlijk erkend kind, en op haar man is het in 
artikel 406 bepaalde toepasselijk, tenzij door het 
hnwelijk het kind gewettigd wordt." 

Asn de derde afdeeling wordt het volgende 
artikel toegevoegd : 

.Artikel 408a. Indien degene, die de voogdij 
uitoefent over zijn natuurlijk erkend kind, tot 
een hnwelijk wil overgaan, wendt hij zioh,_ tenzij 
door dat hnwelijk het kind gewettigd zou worden, 
tot den ke.ntonregter met verzoek om in de voogdij 
bevestigd te worden. De kantonregter beslist na 
verhoor of behoorlijke oproeping van den anderen 
der onders, zoo dez~ het kind erkend heeft, mits
gaders van den toezienden voogd en bebonden& 
beroep op den hoogeren regter. 

Degene die in gebreke blijft aan dit voorschrift 
te voldoen, verliest van regtawege de voogdij; 
de echtgenooten zijn hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijk wegens alle gevolgen der voogdij, 
welke onbevoegilelijk wordt uitgeoefend. 

Het verlies der voogdij , in voege voorschreven 
belet niet, dat hij die krachtens de bepaling van 
het voo?gannde lid de voogdij verloren heeft , zoo 
daartoe gronden zijn, door den ke.ntonregter als 
vooitd kan worden aangesteld, met inachtneming 
van de voorschriften der vijfde e.fdeeling van 
dezen titel." 

Art. 409 wordt, gelezen als volgt-: 
.Ieder der onden die de ouderlijke magt of 

de voogdij over een of meer zijner kinderen nit-
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oefent , heeft het regt een voogd over die kinderen 
te benoemen voor het geval dat na zijn over
lijden de voogd ij niet van regtswege of door de 
in het laatste lid van het voorgaande artikel be
doelde regterlijke beschikking aan den· anderen 
der ondera behoort. 

Regtspersonec mogen niet tot voogd worden 
benoemd. 

De benoeming geschiedt bij uitersten wil of bij 
nitaloitend daartoe opgemaakte notariële akte. 

Daarbij knnnen ook meer penonen benoemd 
worden, van wie, naar de orde waarin dit is ge
schied, de later genoemde ala voogd optreedt 
wanneer de voorgaande ontbreekt." 

Art. 410 wordt gelezen als volgt: 
• De b~noeming va~ een voogd heeft geen ge

volg, indien degene der onders die de benoeming 
gedaan heeft, op het tijdstip van zijn overlijden 
de voogdij over zijne kinderen niet bezit of de 
ouderlijke megt niet uitoefent." 

Art. 411 wordt gelezen als volgt: 
.Artikel 374.e en 440b blijven, ook indien een 

voogd door een der onders benoemd is opgetreden, 
van kracht. 

Indien gedurende de cnratele van een der ouders 
die op RIJene andere wijze de ouderlijke magt of 
de voogdij verloren had, de ander een voogd had 
benoemd en overleden ia, eindigt, zoodra de cu
ratele is opgeheven , de voogdij van den benoem
den voogd van regtswege." 

Art. 412 wordt gelezen als volgt: 
.De benoeming van een voogd over een na

tuurlijk wettelijk erkend kind door den vader of 
de moeder die in de voogdij is bevestigd of op
nieuw benormd, is niet van waarde, tenzij die 
door den kantonregter ia bekrachtigd.'' 

Het opschrift der vijfde afdeeling wordt gelezen 
als volgt: 

• Van de t1oogdij door den regter opgedragen." 
Art. 413 wordt gelezen als volgt: 
.Over alle minderjarigen die niet staan onder 

de ouderlijke magt en in wier voogdij niet reeds 
op wettige wijze is voorzien, wordt een voogd 
benoemd door den kantonregter, tenzij de benoe
ming aan de arrondisaementa-regtbank is opge
dragen. 

Ia vooniening noodig wegens tijdelijke onmo
gelijkheid om de ouderlijke magt of de voogdij 
nit te oefenen of omdat de in ·artikel 387 a be
doelde verklaringen nog niet zijn afgelegd, dan 
wordt evenzeer door den kantonregter een voogd 
benoemd voor zeolang die onmogelijkheid bestaat 

of de verklaring niet zal zijn afgelegd. Deze 
voogd wordt op verzoek van dengene dien hij ver
vangt, zoodra de redenen die tot zijne benoeming 
aanleiding gaven, hebben opgehouden te bestaan, 
weder door den kantonregter ontslagen. 

Gedurende de voogdij in het tweede lid bedoeld, 
is de nitoefening van de ouderlijke magt geschorst." 

ln artikel 417 wordt tnsschen het late en 
het 2de lid een nienw tweede lid ingevoegd, 
luidende: 

.Indien de minderjarige geen woonplaats heeft 
binnen het Koningrijk of indien zijne woonplaats 
niet bekend is, geachiedt de benoeming door den 
kantonregter van zijn lBBtste woonplaats aldaar, 
eu indien ook deze ontbreekt, door den regter 
van het eerste kanton te Amsterdam." 

Het tweede lid van art. 417 wordt derde lid 
en wordt gelezen ala volgt : 

.De ambtenaar van den bnrgerlijken stand zal 
verpligt zijn den kantonregter onverwijld kennis 
te geven van het overlijden van alle personen 
welke minderjarigen mogten nalaten, en van de 
aangifte en de voltrekking van elk hnwelijk van 
ouders, die minderjarige kinderen hebben. Ingeval 
meerdere kantongere~en gevestigd · zijn in eene 
gemeente en de ambtenaar van den bnrgerlijken 
stand de zekerheid mist aan welk dier kanton
geregten hij de kennisgeving heeft te rigten, ge• 
schiedt de kennisgeving aan alle die kanton
geregten." 

Van art. 419 vervalt het eerste lid, en het 
tweede lid wordt gelezen als volgt: 

.De voogd is verpligt onverwijld na het begin 
der voogdij in handen van den kantonregter den 
eed af te leggen , dat hij de aan hem toever
trouwde voogdij naar behooren en getrouwelijk 
zal waarnemen." 

Het opschrift der zesde afdeeling wordt gelezen 
ale volgt: 

• Van d~ f/Oogdij 1'att t1ereenigingen, atic!l.tingm 
of imtel#ngen oan weldadigheid." 
• "Art. 421 wordt gelezen nis volgt: 

.In alle gevallen waarin de kantonregter or de 
regtbank een voogd te benoemen heeft, kan de 
voogdij worden opgedragen aan eene in het Koning
rijk gevestigde regtspersoonlijkheid bezittende ver
eeuigiog of aan eene aldaar gevestigde stichting 
or instelling van weldadigheid, wier statoteri, 
stichtingsbrieven of reglementen duurzame ver
zorging van minderjarigen voorschrijven. 

Artikel 419 blijft buiten toepassing. 
De vereeniging, stichting of instelling van 
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weldadigheid heeft ten aanûen van de haar op• 
gedrugen voogdij dezelfde bevoegdheden en ver• 
pligtingen die aan den voogd zijn toegekend of 
opgedragen , tenzij de wet anders bepaalt. 

' zet, onverminderd vergoeding van kosten, schaden 

De leden van het bestuur zijn persoonlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk voor de uitoefening der 
voogdij, voor zooverre deze door het bestuur ge• 
schiedt en voor zooverre de leden van het beatnnr 
niet ten genoegen des regters aantoonen, het hunne 
gedaan te h~bben tot behoorlijh uitoefening der 
voogdij , of wel buiten staat te zijn geweest daar• 
voor te waken. 

Het bestuur kan een of meer zijner leden 
schriftelijk magtigen tot d.,- nitoefening der voogdij 
over in die magtiging genoemde minderjarigen." 

Achter artikel 421 wordt het volgende artikel 

ingevoegd: 
.Art. 42 la. De griffier van het kantongeregt of, 

indien de arrondissements•regtbo.nk de voogdij heeft 
opgedragen, de griffier bij de arrondissemeots• 
regtbank doet van de opdragt schriftelijk mede• 
deeling aan den voogdijraad en aan den officier 
van justitie van het arrondissement, waarin de 
:vereemgrng, stichting of instelling van weldadig
heid is gevestigd. 

Het bestuur der vereen1g1ng, stichting of in
stelling von weldadigheid doet schriftelijk mede
deeling van de opneming van minderjarigen in 
woningen of gestichten aan den voogdijraad , en 
aan den officier van justitie van het arrondisse• 
ment, waarin die woningen of gestichten zijn 
gelegen. De hier bedoelde woningen en gestichten 
worden ter beoordeeling van den toestand der 
danrin geplaatste minderjarigen door den offioiér 
van jlllltitie en den voogdijraad bezocht telkens 
wanneer deze zulks noodig of gersd,m oordeelen. 

De toeziende voogd wordt desverlangd in de 
gelegenheid gesteld de minderjarigen, over wie hij 
de toeziende voogdij uitoefent, eenmaal '1 weeks 
te bezoeken." 

Art. 422 wordt gelezen als volgt : 
.In elke voogdij wordt, op de wijze als bij 

de vijfde afdeeling van dezen titel is voorgeschreven, 
een toeziende voogd benoemd door den kanton• 
regter, tenzij de benoeming aan de arrondiSBe
menta-regtbaok ia opgedragen." 

Art. 423 wordt gèlezen als volgt : 
• De voogden , welke in de derde en vierde af• 

deeling van dezen titel zijn aangeduid, zijn ver• 
pligt, onverwijld na het begin der voogdij, eenen 
toezienden voogd te doen benoemen; bij g,,breke 
van dien, knnnen zij van de voogdij worden ont• 

en interessen." 
Art. 424 wordt gelezen &la volgt: 
• Wanneer de voogdij door den regter is opge

dragen, zal de benoeming van den toezienden 
voogd onmiddellijk na die van den voogd plaats 
hebben, en zoo mogelijk bij dezelfde akte geschieden." 

Achter artikel 424 wordt het volgende artikel 
ingevoegd : 

Art. 424a. De voogd is verpligt om onverwijld, 
bij overlijden of ontstentenis van den toezienden 
v~d de benoeming van een anderen te verzoeken 
en, bijaldien zich ten aanzien van den toezienden 
voogd een der in artikel 413, tweede lid, be

doelde gevallen voordoet, hem op de daar om
schreven wijze te doen vervangen; bij gebreke 
van dien kan hij van de voogdij wordelf ontzet, 
onverminderd vergoeding van kosten, schaden en 
interessen." 

Art. 425 wordt gelezen als volgt: 
.Indien de toeziende voogd mogt in gebreke 

blijven zijne betrekking uit te oefenen, zal hij, 
ten zijnen koste, en onverminderd zijoegehondeois 
tot vergoeding van kosten, schaden en interessen 
jegens den minderjarige, door eenen anderen 
persoon, op de wijze bij artikel 387 voorgeschreYllll• 
worden vervangen: onverlet zijn verhaal op laatst
gemelden." 

Art. 426 wordt gelezen o.le volgt : 
.De toeziende voogd zal, onverwijlcl no. het 

begin der toeziende voogdij , in handen van den 
kaotonregter den eed moeten afl~o, dat hij 
zijnen pligt deugdelijk en getron welijk zal waar
nemen."' 

Het eerste lid van art. 428 wordt gelezen als volgt: 
• Hij is, op straffe van vergoeding van kosten, 

schaden en intereHen, verpligt toe te zien dat 
de voogd aan zijne verpligtin~ voldoe door het 
stellen van zekerheid, of door dezelve, zoo daartoe 
termen zijn, ao.n te vollen, overeenkomstig arti
kel 390 en volgende van dezen titel, mitsgaders 
dat de gestelde hypotheek behoorlijk worde inge· 
schreven." 

Art. 431 wordt gelezen als volgt: 
• Wanneer de voogdij opengevallen of door de 

afwezigheid van den voogd verlaten is, of de 
voogd tijdelijk buiten de mogelijkheid is om de 
voogdij uit' te oefenen , zal de toeziende voogd, 
op straffe van vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, de benoeming hetzij van een nieuwen 
hetzij van een tijdelijken voogd moeten doen 
bewerkstelligen , en verpligt zijn inmiddels alle 
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zoodaoige daden van voogdij te verrigten welke 
geen uitstel kunnen Jijden," 

Art. 432 wordt gelezen als volgt : 
• De toeziende voogdij eindigt op hetzelfde 

tijdstip als de voogdij ." 
Art. 433 vervalt. 
In nrt. 434 wordt aan het slot van het eerste 

Jid toegevoegd : 
.9°. vrouwen. 
De vrouw, die in ongehuwden staat eene voogdij 

of toeziende voogdij lteeft op zich genomen , kan 
zich, nadat zij in het hu wel ijk is getreden, van 
de voogdij of toeziende voogdij doen ontslaan. 

10°. zij, die den minderjarige niet als bloed
ver,want of naogehu wde bestaan, wanneer zich 
bin~ het arrondissement alwaar de voogdij is 
opged~n of binnen een daaraan grenzend arron
dissement bloedverwanten of aangehnwden bevin
den_, ~ el~e in staat zijn de voogdij of toeziende 
•T.Dog<fu mt te ·oefenen." 

Jfiet tweede Jid van art. 434 wordt gelezen 
als volgt: 

• De vader en de moeder kunnen, om geene 
der reuenen ltierboven vermeld, zich van de 
voogdij over hunne eigene kinderen doen ontslaan.'' 

Art. 435, eerste Jid, wordt vervangen door de 
vier volgende leden: 

• Hij die zich van een voogdij of toeziende 
voogdij wil verschoonen, vraagt ontslag van den 
regter die de voogdij of toeziende voogdij heeft 
opgedragen, of, indien geen regterlijke benoeming 
is rnorafgegaan, van den kantonregter zijner 
woon plaats. 

Met uitzondering van de in artikel 434 onder 
nommers 1 tot en met 5 genoemde personen, 
is de verzoeker verpligt, op straffe van het ver
lies zijller bevoegdheid daartoe, zijn verzoek te 
doen binnen acht dagen on den dag waarop de 
voogdij of toeziende voogdij aanvangt indien hij 
zich in het Koningrijk, binnen één maand 
indien hij zich elders in Europa, binnen drie 
maanden indien hij zich buiten Enropa bevindt. 

De verzoeker is niet ontvankelijk, indien de ' 
voogdij of toeziende voogdij is. aangevangen ten, 
gevolge van zijne verklaring dat hij de voogdij 
of toeziende voogdij op zich neemt. 

De regter beslist zonder vorm van proces en 
zonder beroep.'' 

Het opschrift der negende afdeeliog wordt 
gelezen als volgt : 

• 'JTan de uitsluiting, de ontkej/ing en de ont• 
zetting van de wogdij of toeziende fJOOgdij.'' 

Art. 436 wordt gelezen als volgt: 
• Van de voogdij of toeziende voogdij zijn 

uitgesloten : 
1 °, krankzinnigen; 
2°. minderjarigen ; 
3°. onder curatele gestelden; 
4°. zij die hetzij van de onderlijke magt, hetzij 

van de voogdij of toeziende voogdij zijn ontzet ; 
dezulken echter alleen ten opzigte van die mbder
jarigen, over wie bij zoodanige· regterlijke be
schikking de ouderlijke magt, de voogdij of toe
ziende voogdij voor hen is verloren gegaan en 
behoudens het bepaalde in de artikelen 37 4e en 440b. 

Van de toeziende voogdij zijn buitendien uit
gesloten zij die niet ingezeten van het Koning
.rijk zijn." 

Art. 437 wordt ~lezen als volgt: 
.Indien de regter het in het belang der minder

jarigen noodzakelijk oordeelt, kunnen van de voogdij 
of de toeziende voogdij over alle of over een of 
weer der tot eenzelfde voogdij behoorende minder
jarigen worden ontzet: 

1 °. zij die een slecht levensgedrag leiden ; 
2°. zij die in de waarneming der ,oogdij of 

der toeziende voogdij onbekwaamheid aan den dag 
leggen, vnn hunne bel'oegdh~id misbruik maken, 
of bonne verpligtingen verwaarloozen; 

3°. zij, die ontzet zijn van eene andere voogdij 
of toeziende voogdij krachtens n•. 1 of 2 van dit 
artikel of vau de onderlijke magt krachtens artikel 
374a, tweede lid, n°. 1 of 2; 

4°. zij die in staat van faillissement verkeeren; 
5°. zij die in persoon of wier vader, moeder, 

echtgenoot of kinderen tegen den minderjarige 
een regtsgediog voeren , waarin de staat van den 
minderjarige, zijn fortuin of een aanmerkelijk ge
deelte zijner goederen betl'okken is; 

6°. zij die onherroepelijk zijn veroordeeld wegens 
· het opz~ttelijk deelnemen aan eenig misdrijf met 
een aan hun gezag onderworpen minderjarige; 

·7°, zij die onherroepelijk zijn veroordeeld wegens 
eenig misdrijf omschreven in de titels XIII, XIV, 
XV, XVIII, XIX en XX van het tweede boek 
van het Wetboek van Strafrecht , gepleegd tegen 
een aan hun gezag onderworpen minderjarige; 

8°. zij die onherroepelijk zijn veroordeeld tot 
eene vrijheidsstraf van twee jaren of langer. 

De vader en de moeder kunnen noch in de ge
vallen genoemd onder 4°. en 5°., noch op grond 
van onbekwaamheid worden ontzet. 

Eene vereeniging, stichting of instelling · van 
weldadigheid kan, indien de regter oordeelt dat 
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het in het belang der minderjarigen noodzakelijk 
ie, van de voogdij worden ontzet in de gevallen 

. genoemd onder 2°., S•., 4°. en 5°. 
Zij kan mede worden ontzet, indien zij de 

schri(telijke mededeeling bedoeld in artikel 421a, 
2de lid, verznimt, or indien de bezoeken aldaar 
voorgeschreven worden verhinderd. 

Onder misdrijr worden in dit. artikel ook be
grepen medepligtigheid aan en poging-tot misdrijf." 

Art. 438 wordt gelezen nis volgt : 
• De ontzetting van een voogd or toezienden 

voogd geschiedt door de arrondissements-regtbank 
der woonplaats or bij gebreke daarvan der laatste 
woonplaats van hem wiens ontzetting wordt ge
vraagd, op verzoek van den toezienden voogd of 
den voogd of van een der bloed verwanten of· 
aangehuwden van den minderjarige tot den vierden 
graad ingesloten, van den voogdijraad of op de 
vordering van het openbaar ministerie. 

De ontzetting van den na echtscheiding tot 
voogd benoemden vader or moeder geschiedt door 
de arrondissements-regtbank die van den eisch tot 
echtscheiding heeft kennis genomen. 

Het verzoek or de vordering bevat de feiten 
en omstandigheden waarop het is gegrond. Tenzij 
het verzoek tot ontzetting van den voogdijraad is 
uitgegaan, wordt het verzoek of de vordering, met 
de tot staving daarvan ingezonden bescheiden, door 
den griffier ten spoedigste in afschrift medegedeeld 
aan dien raad. 

De regtbank doet nitspraak na verhoor of be
hoorlijke oproeping van de onders, van den voogd 
en den toezienden voogd, van de bloedverwanten 
of aangehuwden der minderjarigen en van den 
voogdijraad. Het verzook of de vordering wordt 
bij de oproeping nan den voogd of den toezienden 
voogd, wiens ontzetting wordt gevraagd, beteekend. 
Indien de regtbank het noodig oordeelt, kan zij 
het hooren van -getnigen bevelen. 

Gednrende het onderzoek tot ontzetting van een 
voop:d kan ieder tot de uitoefening der voogdij 
bevoegde ingezetene van het Kooingrij k en het 
bestunr van elke der in artikel 421 genoemde 
vereenigingen, stichtingen en instellingen van wel
dadigheid zich tot de regtbank wenden met een 
verzoekschrift om met de voogdij te worden be
last. De ;regtbank kan hunne oproeping bevelen 
om over hun verzoekschrift te worden gehoord. 

Ingeval het verzoek or de vordering wordt toe• 
gewezen , voorziet de regtbank in de voogdij of 
toeziende voogdij. 

In het vonnis waarbij de voogd wordt afgezet, 

zal hij tevens 'ltorden veroordeeld om rekening 
en verantwoording van zijn beheer aan zijn op
volger te do~n." 

Art. 439 wordt gelezen als volgt: 
.De behandeling der zaak geschiedt ter teregt

zitting met gesloten denren. 
• De beschikking wordt in het openbaar nitg9-

aproken en kan uitvoerbaar verklaard worden bij 
voorraad niettegenstaande verzet of beroep, met 
of zonder borgtogt. 

Het stnat aan de regtbank vrij gednrende het 
onderzoek de nitoefenlng vnn de voogdij of toe
ziende voogdij geheel of gedeeltelijk te schorsen 
en nan een door haar aan te wijzen persoon of 
aan den voogdijraad zoodanige bevoegdheid ten 
aanzien van den_ persoon en de goed....,der 
minderjarigen toe te kennen als zij za!'=óirbaar 
aohten. 

Tegen de in het voorgaande lid bedoeij!- be
schikkingen ia geenerlei voorziening toegelaten. 
Zij behouden hare kracht totdat de uitspraak lle
treffende de ontzetting krncht van gewijsde heeft 
verkregen." 

Achter artikel 439 wordt het volgende artikel 
ingevoegd: 

.Art. 439a. De officier van jnstitie is be
voegd minderjarigen , zoowel op grond van de 
feiten die tot ontzetting aanleiding knnnen geven, 
als op grond dat zij noch onder ouderlijke magt 
noch ouder 'l'oop:dij staan, dan wel verlaten of 
zonder toezigt zijn, voorloopig aan de zorg van 
den voogdijraad toe te vertronwen, totdat door 
den regter in de voogdij over hen zal zijn voor
zien of door den regter zal zijn beslist dat geene 
voorziening noodig is en deze beschikking kracht 
van gewijsde zal hebben verkregp.n. 

Bijaldien de officier van j uatitie van de boven• 
bedoelde bevoegdheid gebruik maakt vóór een 
verzoek of vordering tot ontzetting van of tot 
voorziening in de voogdij is ingediend, is hij 
verpligt zonder verwijl het noodige te verrigt~n , 
opdat door den bevoegden regter in de voogdij 
worde voorzien." 

Art. 440 wordt gelezen als volgt : 
• Wanneer hij wiena ontzetting is verzocht of 

gevorderd, op de oproeping niet is verschenen, 
kan hij tegen zijne ontzetting in verzet komen 
binnen acht dagen nadat de beschikking of eenige 
nit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering 
daarvan strekkende akte aan hem in persoon ir.. 
beteekend or na het plegen door hem van eenige • 
daad waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat de 
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beschikking of de aangevangen tenuitvoerlegging 
hem bekend is. 

Hij wiens verzoek, of het openbaar ministerie 
welks vordering tot ontzetting is afgewezen en 
hij die, ondanks zijn tegenspraak, van de voog
dij of toeziende voogdij is ontzet, gelijk mede 
hij wiens verzet is afgewezen, kan binnen veer
tien dagen na de uitspraak van de beslissing der 
regtbank in hooger beroep komen." 

Artikel 440a vervalt, en achter artikel 440 
worden de volgende artikelen ingevoegd: 

.Art. 440a. De vader-voogd en de moeder
voogdes kunnen hetzij ten aanzien van alle hetzij 
ten aanzien van een of meer hunner kinderen, op 
verzoek van den voogdijraad of op vordering van 
het ~en baar ministerie, door de regt bank hun
ner ~ nplaats of bij gebreke daarvan hunner 
laatste woonplaats van de voogdij worden ont
heven. op grond dat zij ongeschikt of onmagtig 
zijn li.un pligt tot verzorging en opvoeding te 
vervullen en het belang der kinderen zich niet 
nit anderen hoofde tegen die ontheffing verzet. 
De ontheffing van den na echtscheiding tot voogd 
benoemden vadn of moeder geschiedt door de 
arrondisaements-regtbank clie van den eisch tot 
echtscheiding heeft kennis genon,en. Bij het 
verzoek of de vordering tot ontheffing wordt 
zoovee\ mogelijk tevens vermeld op welke wijze 
in de voogdij is te voorzien. · Deze ontheffing 
wordt nfot nitgesproken indien hij wiens ont
heffing wordt verzocht of gevorderd zich daa1·• 
tegen verzet: 

Andere voogden kunnen op eigen schriftelijk 
verzoek door de arrondissements-regtbank hunner 
woonplaats ten aanzien van alle, van een of van 
meer der onder hun gezag gestelde minderjarigen 
van de voogdij worden ontheven, indien een tot 
de uitoefening der voogdij bevoegde ingezetene 
van het Koningrijk of het bestuur van eene der 
in artikel 421 genoemde vereeniginiren, stich
tingen of instellingen van weldadigheid zich schrif
telijk bereid verklaart haar over te nemen en de 
regtbank die overneming in het belang der min-
derj11rigen acht. . 

De regtbank beslist na verhoor of behoorlijke 
oproeping der ouders, van den toezienden voogd, 
van de bloedverwnnten of aangehnwden der min
derjarigen en van den voogdijraad, en voorziet, 
indien het verzoek of de vorderintt_ wordt toege
staan , tegelijkertijd in de voogdij. Indien de 
regtbank het noodig oordeelt, kan zij het hooren 
van getuigen bevelen. 

De behandeling der zaak geschiedt ter teregt
zitting met gesloten deuren, De beschikking wordt 
in het openbaar uitgesproken en kan uitvoerbaar. 
verklaard worden bij voorraad niettegenstaande 
verzet of beroep, met of zonder bortttogt. 

Wanneer hij wiens ontheffing krachtens het 
eerste lid is verzocht of gevorderd, op de op
roeping niet is verschenen, kan hij tegen zijne 
ontheffing in verzet komen binnen acht dagen, 
nadat de be•chikking aan hem in persoon is be
teekend of na het plegen door hem van eenige 
daad wanrnit noodzakelijk voortvloeit , dat de · 
beschikking of de aai:gevangen tenuitvoerlegging 
hem bekend is. Hij wiens verzoek , of het open
baar ministerie welks vordering tot ontheffing 

,is afgewezen, en hij die,' op de oproeping ver
schenen , van de voogdij of toeziende voogdij is 
ontheven, gelijk mede hij wiens verzet is afite
wezen, kan binnen veertien dagen · na de nitspraak 
van de beslissing der regtbank in hooger beroep 
komen. 

T1;gen de beslissingen bedoeld in het tweede 
lid is geen hooger beroep toegelaten. 

Art. 4406. De vader of de moeder, die van de 
voogdij over eigen kinderen is ontheven of ontzet, 
kan, zoowel op eigen verzoek als op verzoek van 
hen, die bevoegd zijn ontheffing of ontzetting te 
verzoeken, zoom ede op vordering van het openbaar 
ministerie, in de voogdij worden hersteld, indien 
blijkt dat de feiten die tot ontheffing of ont
zetting hebben geleid zich niet langer daartegen 
verzetten. Het verzoek of de vordering wordt 
ingediend bij de regtbank, die van het verzoek 
of de vordering tot ontheffing of ontzetting heeft 
kennis genomen, tenzij het huwelijk van den ont-

. hevene of ontzette is ontbonden door echtscheiding, 
in welk geval het verzoek of de vordering wordt 
_ingediend bij de regtba,;,k , die van den eisch tot 
echtscheiding heeft kennis genomen. 

De regt bank doet nitspraak, na verhoor of be
hoorlijke oproeping zoo mogelijk van beide ouders, 
alsmede van den voogd of het bestuur der ver
~niging, stichting of instelling van weldadig
heid waaraan de voogd ij is opgedragen , van den 
toezienden voogd, de bloedverwanten of aange
hnwden der kinderen en van den voo~dijraad. 
Indien de regtbank het noodig oordeelt, kan zij 
het hooren van getniiten bevelen. 

Het derde , vierde , vijfde en zesde lid van 
artikel 37 4e zijn ten deze toepasselijk. 

Art. 440c. Het bepaalde in de artikelen 37 4g, 
37 4k en 37 4i, omtrent de nitkeering voor kosten 
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van onderbond en opvoeding, geldt mede bij 
ontheffing of ontzetting van den vader of de 
moeder van de voogdij over eigen kinderen. 

Art. 440d. Alle verzoekschriften, vorderin~n, 
beschikkingen en exploiten, in deze afdeeling be
doeld , zijn vrijgesteld van het regt van zegel en 
worden, voor zoo veel de registratie wordt ver
eischt , gratis geregistreerd." 

Art. 441, lste lid, wordt gelezen als volgt: 
»De voogd zal voor het onderhoud en de op

voeding van den minderjarige overeenkomstig 
diens vermogen zorg dragen , en denzel ven in alle 
burgerlijke handelingen vertegenwoordigen." 

Art. 442 wordt gelezen als volgt: 
» Wanneer de voogd gewigtige redenen van 

misnoegen heeft over het ~drag van den minder
jarige kan de arrondissements-regtbank, op zijn 
verzoek en ten koste van hem of van den minder
jarige, den minderjarige voor een bepaalden tijd 
doen opnemen in eene voor dat doel bij de wet 
aangewezen Rijksinrigting: 

De regtbank kan de opneming niet gelasten 
dan na verhoor of behoorlijke oproeping van den 
toezienden voogd en de bloedverwanten of aange
huwden van den minderjarige, mitsgaders na 
verhoor van het openbaar ministerie en van den 
minderjarige. 

]!]r zal te dezen opzigte geene geregtelijke 
formaliteit worden in acht genomen, behalve het 
bevel tot opneming, waarin echter de redenen 
niet zullen worden uitgedrukt. 

Indien de regtbank bij het geven van hare be
schikking beslist, dat de voogd en de minderjarige 
niet in staat zijn de kosten aan de opneming 
verbonden te betalen, komen deze ten Jaste van 
den Staat. 

De voogd blijft altijd meester om den in het 
bevel tot opneming bepaalden tijd te verkorten. 
Om verlenging van den duur der opneming te 
verkrijgen, zal opnien w het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel moeten worden in 
acht genomen." 

Art. 444, late lid, wordt gelezen als volgt: 
.De voogd zal, binnen tien dagen na het be

gin der voogdij, de ontzegeling vorderen, indien 
de verzegeling heeft plaats gehad; en dadelijk , 
in tegenwoordigheid van den toeziend en voogd, 
overgaan of doen overgaan tot het inventariseren 
der goederen van den minderjarige." 

Art. 446 1 lste lid, wordt gelezen als volgt: 
.Na het begin van elke voogJij, met nitzonderin!( 

van die welke door den vader of de moeder ge-

voerd wordt, zal de kantonregter, na verho~r 
van den toezienden voogd , en na oproeping der 
bloedverwanten of aangehuwden van den minder
jarige, bij rnming, en naar gelang der goederen 
die bestn nrd moeten worden , het beloop der 
som bepalen, welke de minderjarige jaarlijks zal 
kunnen verteren, gelijk mede de kosten welke op 
het beheer der goederen kunnen vallen; alles be
hondens het beroep aan de arrondissements-regt
bank, indien de kantonregter zich niet met de 
meening vnn het meerendeel der verschenen no.be
staanden vereenigd heeft." 

Tnsschen art. 464 en 465 wordt een nieuw utikel 
ingevoegd, art. 464a, dat gelezen wordt als volgt: 

.Indien minderjarigen die onder voogdij staan 
van verschillende voogden , goederen gemeen 
hebben, kan de .kantonregter of de arrondisse
ments-regtbank, indien aan deze de benoeming 
van een voogd is opgedragen, een van hen of een 
ander perEOon aanwijzen om, onder de noodige 
door den kantonregter of de regtbank te stellen 
waarborgen, het bewind over die goederen wanr 
te nemen totdat de scheiding en deeling heeft 
plaats gehad." 

Art. 468 , late lid , wordt gelezen als volgt: 
• Die rekening en verantwoording zal ten koste 

van den minderjarige ~edaan worden, aan hem 
zoodra hij zijne meerderjarigheid heeft bereikt, 
of aan zijne erfgenamen zoodra de minderjarige is 
overleden, of aan den opvolger in het beheer." 

.J.rt. IX. De zeventiende titel van het eerste 
boek van voormeld wet boek ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

Art. 47 6 wordt gelezen als volgt: 
• De hooge Raad neemt geene besliB&ing dan na 

verhoor of behoorlijke oproeping van beide ouders 
van den minderjarige of van den l:mgstlevende 
h nnner en , indien de minderjarige onder voogdij 
staat, van zijn voogd, toezienden voogd en zijn 
bloedverwanten of aangehuwden.'" 

Art. 478, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 
» Ten opzigte van het aangaan van een huwelijk 

blijft hij echter in de verpligting om, volgens 
de bepalingen van de artikelen 92, 94 en 96, 
de toestemming zijner ouders of grootouder• of 
het verlof van den kantonregter of de arrondisse
ments-regtbank te verkrijgen, totdat hij den vollen 
ouderdom van een en twintig jaren zal hebben 
bereikt, terwijl ten aanzien van natuurlijke er
kende kinderen artikel 97, late lid, blijf~gelden 
totdat zij den vollen ouderdom van een en twintig 
jaren zullen hebben bereikt." 



172 Ü FEB RUARI 1.901. 

Art. 479 wordt gelezen als volgt: 
• Het staat aan .den hoogen raad vrij om, in 

het belang des minderjarigen, in de brieven van 
meerderjarigverklaring de· bepaling te voegen dat 
hij , aan wien dezelve verleend wor,len , desniet
tegenstnande totdat hij den vollen ouderdom van 
een en twintig jaren heb be bereikt, zijne onroerende 
goederen niet anders zal mogen vervreemden of 
bezwnren, dan met toestemming van den kauton
regter zijner woonplaats, na verhoor of behoorlijke 
oproeping von beide ouders of van den langst
levende hnnner, of, deze beide ontbrekende, van 
de bloedverwanten of aangehnwden. 

Ingeval van verkoop, mag de kantonregter ook 
toestaun dat deze) ve onderhands geschiede." 

Art. 480 , 2de lid, wordt gelezen als volgt : 
• Tegen den wil van dengene der ·ouders die 

de ouderlijke magt of de voogdij uitoefent wordt 
zij niet verleend." 

Art. 481, late, 2de en 3de lid, wordt ver• 
vangen door het volgende lid: 

• De kantonregter neemt geene beslissing dan 
na verhoor of behoorlijke oproeping van beide 
ouders, indien de minderjarige onder de ouderlijke 
magt staat, of, indien deze onder voogdij staat, 
van zijnen voogd, toezienden voogd en zijne bloed
verwanten of aangehnwden, alsmede van beide 
ouders of van den langstlevende hunner wanneer 
een ander dan een der ouders de voogdij over 
den minderjarige uitoefent." 

.Art. X. De achttiende titel van het eerste 
boek van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen_: 

Art. 504 vervalt. 
Art. 605 wordt gelezen als volgt: 
• Tenzij gewigtige redenen er toe leiden een 

ander tot curator . te benoemen, wordt de eene 
echtgenoot tot curator over den anderen echtge
noot benoemd, zonder dat de vrouw, voor het op 
zich nemen der curatele over haren man, eenigen 
naderen bijstand of magtiging behoeft. In elk 
geval zal bij het vonnis, waarbij de cnrator wordt 
benoemd tevens, n11 verhoor of oproeping van de 
bloedverwanten of aangehnwden van aen onder 
curatele gestelde een toeziende curator worden 
benoemd." 

Art. 607 wordt gelezen als volgt : 
.Indien de onder curatele gestelde persoon 

minderjarige kinderen heeft over wie hij de ouder
lijke magt uitoefent, en de andere echtgenoot van 
de ouderlijke magt is ontheven of ontzet, krachtens 
artikel 301 niet met de uitoefening van de ouder-

lijke magt is belast, of buiten de mogelijkheid is 
die magt uit te oefenen, gelijk mede indien de 
onder curatele gestelde persoon voogd is over zijne 
echte kinderen, is de curator van regtswege voogd 
over die· minderjarigen totdat de curatele is op• 
geheven of de andere der ouders, ingevolge de 
beschikking bedoeld in artikel 261 en 285 de 
voogdij mogt hebben verkregen of zich ingevolge 
&rtikel 30 la, de uitoefening van de ouderlijke 
magt mogt zien toegekend, of in de ouderlijke 
magt of de voogdij mogt zijn hersteld." 

.Art. XI. De negentiende titel van het eerste 
boek van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen: 
· Het opschrift der vijfde afdeeling wo:tdt ge
lezen als volgt : 

• Van de ger,olgen der afwezigheid met betrek
king fot het lw.welijk." 

De artt. 652, 553 en 554 vervallen. 
.Art. XII. De achttiende titel van het tweede 

boek van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

Art. 1196, 4°. wordt gelezen als volgt: 
.Het loon van dienst- en werkboden over het 

verschenen jaar en hetgeen over het loopende 
jaar verschuldigd is; dat voorregt komt ten bate 
ook van hem ten wiens behoeve dat loon krachtens 
de artikelen 374A en 440c wordt uitbetaald,'' 

Art. 1195, 7°. wordt gelezen als volgt: 
.De schuld vordering van minderjarigen of onder 

curatele gestelden ten laste van hunne voogden 
en curators ter zake van derzel ver beheer, voor 
zooverre dezelve niet kunnen worden verhaald nit 
de hypotheken of andere zekerheid, welke , naar 
aanleiding van den zestienden titel van het eerste 
boek van dit Wetboek, mogt gesteld zijn, alsmede 
hetgeen verschuldigd is door den bij regterlijk 
vonnis vnn de ouderlijke magt of de voogdij ont
heven of ontzetten vader of moeder wegens kosten 
voor onderhoud en opvoeding van den aan de 
ouderlijke magt of de voogdij onttrokken minder
jarige." 

.Jrt. XIII. De derde titel van het derde boek 
van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

Art. 1403, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 
.De ouders of voogden zijn verantwoordelijk 

voor de schade, veroorzaakt door de minderjarige 
kinderen die bij hen inwonen en over wie zij de 
ouderlijke magt of de voogdij uitoefenen," 

Het laatste lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 
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.De hierboven vermelde verantwoordelijkheid 
hondt op, indien de· onders, de voogdén, de school
onderwijzers en werkmeesters bewijzen, dat zij de 
daad voor welke zij aansprakelijk zonden zijn, 
niet hebben kunnen beletten." 

Árt. XIV. De vierde titel van het derde boek 
van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijziging: 

Art .. 1484 wordt gelezen als volgt: 
• Indien de formaliteiten ten voordeele der 

minderjarigen en onder curatele gestelden tot de 
bestaanbaarheid van zekere akten voorgeschreven 
zijn vervnld, of hij die de ouderlijke magt uit
oefent, de voogd of de cnrator handelingen heeft 
verrigt die de· grenzen van zijn bevoegdheid niet 
te buiten gaan, worden de minderjarigen en onder 
curatele gestelden, met opzigt tot die handelingen, 
beschouwd als of zij deze) ve na hunne meerder
jarigheid of buiten curatele hadden verrigt, on
verminderd hun verhaal op hem die de ouderlijke 
magt nitoefeut, den voogd of den cnrator, zoo 
daartoe gronden zijn." 

Art. xr. De 'è!fde titel van het derde boek 
van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijziging: 

Art. 1722, lste lid, wordt gelezen als volgt: 
.Schenking aan minderjarigen die onder de 

onderlijke magt stann, kan worden aangenomen 
door hem die de ouderlijke magt uitoefent." 

.J.rt. XVI. De derde titel van het vierde boek 
van voormeld wetboek ondergaat de volgende 
wijziging: 

Art. 1951 wordt gelezen als volgt: 
• Nogtans zullen bloed- en aanverwanten, mits

gaders dienstboden of bedienden, in twistgedingen 
betrekkelijk tot den burgerlijken staat der par
tijen of bij het onderzoek naar de reden, welke 
tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke 
magt of de voogdij knunen leiden , als zoodanig 
noch onbekwaam -zijn noch kunnen gewraakt 
worden." 

Àrt. XVII. De zesde titel van het derde boek 
van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering 
ondergaat de volgende wijzigin;,; : 

Aan artikel 820, 3de Jid, wordt toegevoegd 
de volgende volzin : 

• Indien door de regtbank geen gebruik wordt 
gemaakt van de bevoegdheid, haar bij artikel 269 
v,m het Burgerlijk Wetboek toegekend, blijven 
de beschikkingen van den president betreffende 
de kinderen van kracht totdat de uitspraak, 
wa:u-bij de eisch tot echtscheiding is afgewezen, 

kracht van gewijsde heeft verkregen, of, in ge
val van toewijzing van dien eisch, eene maand 
is verloopen, nadat de dientengevolge gegeven 
beschikking tot voorziening in de voogdij kracht 
van gewijsde heeft verkregen." 

Ooergangsbepalinge11. 

Art. 1 . Artikel III dezer wet is niet van toe
passing op hnwelijken waarvan de voltrekking 
plaats heeft binnen dertig dagen na den dag 
waarop deze wet in werking treedt. 

2. Minderjarigen, die op het tijdstip van het 
in werking treden dezer wet den leeftijd van een 
en twintig jaren reeds hebben bereikt, worden 
op gemeld tijdstip meerderjarig. 

3. Wanneer in overeenkomsten vóór het in 
werking treden dezer wet aangepan, of in niterste 
wilsbeschikkingen van personen vóór het in wer
king treden dezer wet overleden, Je uitoefening 
van eenig recht of de nakoming van eenige ver
plichting afhankelijk is gesteld van het tijdstip. 
waarop iemand de meerderjarigheid zal hebben 
bereikt, is, voor zooveel de nitleggiug dier over
eenkomsten en uiterste wilsbeschikkingen betrert~ 
deze wet van geen invloed bij de beoordeeling 
van °de vraag of gemeld tijdstip is a.~ngebroken. 

4. Het gezag van ouders op -het tijdstip van, 
het in werking treden dezer wet nitgeoefeud over 
hunne kinderen is, van dut tijdstip af, naar de 
onderscheiding dezer wet ouderlijke macht of
voogdij en daarop zijn alle bepalingen dezer wet 
van toepassing, des echter dat het enkel in wer
king treden dezer wet, zonder meer, niet het 
verlies van dat gezag ten gevolge kan hebben . 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het gezag dei 
ouders hun toekomende krachtens rechterlijke be
schikkingen, genomen na het in werking ireden 
dezer wet ingevolge vóór dat tijdstip bij den 
rechter aanhangig gemaakte verzoeken of vorde-. 
ringen tot scheiding van tafel en bed, echtschei
ding of ontbin,ling des huwelijks. 

· 5. De uitoerening van het in het voorgaande 
artikel bedoelde gezag wordt, ten aanzien van 
het kind wiens ouders zijn gescheiden van tafel 
en bed of wier huwelijk door echtscheiding of na 
scheidinp; van tarel en bed ontbonden is, geacht 
te berusten bij dengeue der ouders bij wien het . 
kind krachtens rechterlijke beschikking heeft te 
verblijven of aan wien het krachtens die beschik
king is ~vertrouwd. 

Het voorgaande artikel is niet van toepassing 
op het gezag over kinderen die met inachtneming 
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van de artikelen 284 of 301 van het Burgerlijk 
Wet.boek aan een nnder dan een der anders zijn 
toevèrtronwd. 

6. De benoeming van een toezieuden voogd, 
nood.zakelijk geworden door het bepaalde in arti
kel 4 dezer overgangsbepalingen, moet, met af
wijking in zooverre van het voorschrift van het 
in deze wet vastgestelde artikel 424a van het 
Burgerlijk Wetboek, door den voogd worden ver
zocht binnen drie maanden na het in werking 
tred.en dezer wet. 

7 . De voogdij van regenten van eenig gesticht 
van weldadi11;heid, uitgeoefend op het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet over mind.er
jarigen, die nog staan onder de ouderlijke macht, 
noch een ander tot voogd hebben, wordt van dat 
tijdstip af geacht te zijn de voogdij van de ver
eeniging, stichting of instelling van weldadigheid 
waartoe het gesticht behoort. 

De voogdij van regenten van eenig gesticht 
van weldadigheid, uitgeoefend op het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet over minder
jarigen, die staan onder de ouderlijke macht of 
die een ·ander tot voogd hebben , eindigt op het 
tijdstip van het in werking treden dezer wet .. 

8. Op de behandeling van verzoeken of vorde
ringen tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding 
of ontbinding des huwelijks, bij den rechter aan
hangig op het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet, is deze wet niet toepasselijk. 

9. Vruchtgenot, verloren vóór of op het tijd
stip van het in werking treden dezer wet, wordt 
niet teruitVerkregen door het bij deze wet ge
wijzigd voorschrirt van artikel 366, lste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek. 

10. De door den str~rechter, v6ór het in 
werking treden dezer wet, nitgesproken ontzetting 
van de vaderlijke macht, de voogdij en de toe
.ziende voogdij heeft, voor den dunr waarvoor zij 
is uitgesproken, bij de toepassing van deze wet 
dezelfde gevolgen, alsof zij ware uitgesproken door 
den bnrgerlijken rechter overeenkomstig de voor
.schriften dezer wet. 

11 . Bij de toepassing van deze wet wordt met 
-ontzetting van de voogdij of toeziende voogdij 
gelijkgesteld de v6ór het in werking treden dezer 
wet door den strafrechter uitgesproken ontzetting 
van het recht om voogd of toeziende voogd te 
zijn, echter alleen ten aanzien van de minder
jarigen voor wie en voor den duur waarvoor zij 
krnchtens de nitspraak des strafrechters geldt. 

Slotbepaling. 

Deze wet treedt in werking op een nader •loor 
Ons te bepalen dag. 

Luten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenbap;e , den 6den Febru
ari 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

IJe Minûter oan J,utitie, (§et.) CORTV. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 23 Febr. 1901.) 

11 Febrvan 1901. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
verordening op het openbaar shlchthuis te 
Groningen niet past in het kader van art. 4, 2°, 
der Hinderwet en dat overtreding dezer ver
verordening dns ook niet valt onder de straf
bepaling van art. 22a derzelfde wet, zoomin 
als oud.er eenige andere strafbepaling. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op. het middel van ca8811tie, door den 

req~iran.t voorgesteld bij memorie: 
Verkeerde toepassing, althans schending van 

de artt. 1 en 2 der verordening der gemeente 
Groningen tot aanwijzing van het openbaar slacht• 
huis voor het oprichten, hebben of gebruiken van 
slachterijen en andere inrichtingen van 17 Febru• 
ari 1900, de nrtt. 4 en 22 der Hinderwet, 
art. 151 der gemeentewet en de artt. 216 en 257 
Strafvordering in verband met de artt. 1 en 2 
der verordening der gemeente Gron ingen op het 
gebruik van het openbaar slachthuis te Groningen 
van 17 Ftlbruari 1900 en art. 1 der verordening 
der gemeente Groningen op het gebruik van het 
koelhuis van het openbaar slachthuis'te Groningen 
mede van dien datum, door den beklaagde niet 
te ontslaan van rechtsvervolging op grond dat de 
hierboven bedoelde verordening tot· aanWIJZIDg 
van het openbaar slachthuis enz. van 17 Febrn• 
ari 1900 verbindende kracht mist; 

Gehoord den advocaat-generaal NoYON, enz.; 
Ooenoegende dat ten laste van den req uirant 

bij het in hooger beroep door de Rechtbank be
vestigde vonnie des kantonrechters als bewezen 
is aangenomen, dat hij op 2 Jnli 1900 des mid
dags te Groningen in zijne slachtplaats, onmia
dellijk achter zijne woning aan de Tninstraat 
gelegen, zijn bedrijf van slachter heeft uitgeoefend, 
een schaap slachtende, welk feit is gequalificeerd 
gelijk blijkt uit het hoofd van dit arrest; 

0. dat deze qualific1tie en de den requirant 
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opgelegde straf berusten op art. 4 aanhef en 2°. 
·in verband met art. 22 der Hinderwet, benevens 

de artt. 1 en 2 der bovenanngehaalde Groningsche 
-verordenin.ii; tot aanw~zing van het openbaar 
slnchthnia voor het oprichten, hebben of gebruiken 
van slachterijen en andere inrichtingen, luidende: 

Art. l. Voor het oprichten, hebben of gebruiken 
binnen de gemeente van slachterijen , vilderijen, 
penserijen, inrir.htingen beatemd tot verwerken 
van bloed ofafval van runderen, kal veren, schapen, 
bokken, geiten, varkens, paarden, ezel&, muildieren 
en muilezels wordt aangewezen het terrein, waarop 
gevestigd is het openbaar slachthuis. 

Art. 2. Het ia verboden bniten het terrein, in 
art. 1 genoemd, eenig bedrijf uit te oefenen, 
waartoe dat terrein ia aangewezen ; 

0. dat de eenige, in de bestreden \"onnissen 
bevestigend, door den reqnirant ontkennend beant
woordde vraag , waarvan de gegrondheid van het 
middel van cassatie afhangt, deze ia, of de aan
gehaalde artt. 1 en 2 der gemeentelijke verordening 
passen in de facultatieve opdracht op de .ii;emeente• 
raden verstrekt , door art. 4 aanhef en 2°. der 
Hinderwet, welke opdracht, indien daaraan door 
den gemeenteraad gevolg is gegeven, h8QJ' sanctie 
vindt in de strafbepalingen van art. 22a der

zelfde wet. 
0. daaromtrent, dat art. 4i der Hinderwet een 

tweeledige bevoegdheid toekent aan den gemeente
raad : 1 °. wijken, bnnrten of straten aan te wijzen, 
waar een of meer uitdrukkelijk genoemde inrich
tingen, in art.. 2 bedoeld, zonder voorafgaande 
vergunning knrineo worden opgericht; 2°. in het 
belang der openbare orde, veiligheid of gezond
heid, eene bepaalde plaats of .ii;edeelte der ge
meente nan te wijzen voor het opricliten, hebben 
of gebruiken vnn eene der in nrt. 2 genoemde 
inrichtin11;en - dos ook de aldaar onder X ver
melde slachterijen , vilderijen, penserijen enz. -
met verbod om elders in de gemeente het bedrijf 
of ile bedrijven uit te oefenen, waartoe de op
richting of het gebruik van die inrichting ver
eischt wordt; 

0. dat, gelijk de req. te recht beweert, de 
gndnbbelzinnige woorden van art. 4,, 2°. der 
Hinderwet, gelijk zij hierboven zijn wedergegeven, 
eene andere uitlegging niet toelaten, dan dat de 
gemeenteraad bevoegd is .eene bepanlde plaats of 
gedeelte .Ier gemeente aan te wijzen" niet om 
dáár, voor zoo veel betreft de in art. 2 X bedoelde 
inrichtingen, die hier alleen in aanmerking komen, 
een openbaar slachthuis op te richten of door 

anderen te doen oprichten , buiten hetwelk het 
slachtersbedrijf door niemand in de gemeente zonde 
mogen worden uitgeoefend, maar alleen voor het 
oprichten, hebben of gebruiken van eene slach
terij ·of andere aan verwante inrichting door wie 
dan ook; 

dat het toch geheel omgaat buiten de woorden 
van art. 4, 2°. voormeld daarin te zien eene op
dracht der bevoegdheid aan den gemeenteraad om, 
met uitsluiting van alle anderen, die ingevolge 
de artt. 1 en 2 de vergunning vragen , om eene 
slachterij op te richten, deze hetzij alleen ann 
een of meer bijzondere personen te verleenen tot 
oprichting van een openbaar slachthuis, of wel 
zoodanig openbaar slachthuis van gemeentewege 
op te richten en in exploitatie te brengen; 

dat deze uitlegging van art. 4, 2•. te minder 
aannemelijk is, omdat nn dit nommer, niet ge
lijk het voorafgaande, eene afwijkin.ii; bevat van 
de volgens den regel van art. 1 vereischte • voor
afgaande vergunning", deze geacht moet worden 
noodig të zijn ook waar de slachterij wordt opge
richt op eene bepaalde daartoe vooraf in het al
gemeen aangewezen plaats of gedeelte der gemeente, 
maar niet wel denkbaar ia, althans alle beteekenia 
mist bij de verplichte uitoefening van het alach
tersbedrijf in een door of vanwege de gemeente 
opgericht openbaar alv,chthniA; 

0. dat nit dit een en ander volgt, dat de 
Groningsche verordening van 17 Febr. 1900 op 
het openbaar alach:thnis niet valt in het kader 
van art. 4, 2°. der Hinderwet , zoodat op de 
overtreding van art. 2 dier -.erordeniug de straf
bepaling van art. 22a dezer wet niet van toe
pBSeing ie zoomin als daarop bij of krachtens 
eenige andere wet straf ie p;eateld ; 

dat hiertegen niets afdoet de overweging in des 
kantonrechters vonnis, dat bij de verordening 
slechts ia aangewezen het terrein waarop het slacht
huis staat, tot welk terrein ook open ruimten 
behooren, tot het oprichten, hebben of gebruiken 
der in art. 2 omschreven inrichtingen; 

dat toch eensdeels het geheele terrein waarop 
het slachthuis gevestigd is, ook voor zoo ver dit 
thans nog onbebouwd mocht zijn, blijken• het 
opschrift. in verband met art. 1 der verordening 
behoort tot .het openbaar slachthuis", en ander
deels vnn .het oprichten" in den zin der wet 
van eene elachterij, al bezigt de verordeniop: dit 
woord, geen spraak kan zijn, wanr het slachten
bedrijf alleen wordt en mag worden uitgeoefend 
hetzij in het openbaar slachthnis zelf, het.ij op 
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de daartoe behoorende en daarmede één geheel 
uitmakende open rnimten; 

0. dat ook niet afdoende ia des kantonrechters 
beroep op de geachiede~ie der wet; 

dat wel is waar in de memorie van toelichting 
van het ontwerp der Hinderwet en in de memorie 
van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede 
Kamer er bij art. 4 n°. 2 o. m. op werd gawezen, 
dat daardoor de weg zonde worden geopend tot 
de .openbare slachthuizen", in het buitenland 
vrij algemeen bekend , maar bij ons naar veler 
oordeel niet wel overeen te brengen met de des• 
tijds bestaande wetgeving, welke meeniog geen 
tegenspraak vond in het schriftelijk en mondeling 
debat tnsschen de regeering en de beide Kamers 
der Staten-Generaal ~voerd; 

dat echter deze opvatting van de hier alleen 
in aanmerking komende wetsbepaling, door de 
regeering evenmin nis de zich daarbij aansluitende 
nitlatingen van enkele leden der Staten-Generaal 
bij de openbare beraadslaging in de Tweede en 
in de Eerste Kamer kan gelden boven den tekst 
der wet, no zij daarmede, gelijk reeds ia aange
toond, niet wel is overeen te brengen ; 

dat dit te meer klemt omdat, kent men aan 
deze opvatting van art. 4, 2°., der Hinderwet 
een overwegenden in vloed toe op de uitlegging 
van het daar bepaalde, die invloed zich moet 
doen gelden niet alleen bij de slachterijen, slechts 
als voorbeeld in de memorie van toelichting ge
noemd, maar evenzeer bij al de inrichtingen van 
zeer onderscheiden aard, genoemd in art. 2 onder 
n°. Il-XVIII, terwijl het toch zeer twijfelachtig 
Î8 of het wel ooit in de bedoeling des wetgevers 
kan hebben gelegen, dat voor de nitoefening van 
al die bedrijven één openbare inrichting van ge
meentewege zoude mogen aangewezen worden, met 
verbod om ze elders in de gemeente uit te oefenen; 

0. mitsdien, dat het verbod van art. 2 der 
voormelde Groningsche gemeentelijke verordening 
van 17 Febr. 1900 als niet overeenstemmende 
met nrtikel 4, 2°. der Hinderwet, ook geen sanctie 
vindt in art. 22a dier wet zoo min als in eenige 
andere atrafbepnling, zoodat het middel van cas
satie is gegrond ; 

Vernietigt het vonnia den laten Nov. 1900 
door de arrondissements-rechtbank te Groningen 
in deze zaak gewezen ; 

Uit kracht van art. -105 der wet op de R. 0. 
ten principale recht doende in hooger beroep; 

Vernietigt mede het in deze zaal;: door den 
kantonrechter te Gronin~n gewezen vonnis; 

Verklaart het bij dit vonnis ten laste van den 
req uirant bewezen verklaarde feit niet strafbaar; 

Ontslaat hem te dier zake van alle rechtsver
volging. 

12 Februari 1901. WBT, hondende W1Jz1gmg in 
de bepalingen betreffende het straffen en de 
strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige 
personen. S. 63. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 29, SO, 
SI, 32, 1-28; n°. 31, 1-8. 

Ha,u:l. id. 1899/1900, bladz. 1654-1690, 
1692-1709, 1711-1717, 1865. 

Hand. l• Kamer 1900/1901, bladz. 40-44, 
111-114, 170-175, S35-349. 

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

het wenschelijk is ten aanzien van jengdige per
sonen wijziging te brengen in de bepalingen 
betreffende het straffen en de strafrechtspleging; 

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

H O O F D S T UK I. 

In het Wetboek van Strafrecht worden dt' 
volgende wijzigingen gebracht : 

Art. 1. Aan artikel 9 wordt een tweede lid 
totgevoegd, lnidende: 

.Bij veroordeeling van een minderjarigen per
soon die tijdens de nitspraak van het eindvonnis 
in eersten aanle~ den leeftijd van achttien jaren 
nog niet bereikt heeft, word.t, behoudens het 
bepaalde bij artikel 39ter, eerste lid, en arti
kel 39aeptiea, laatste lid , in plaats vnn de op 
het feit gestelde hoofdstraf, eene der volgende 
hoofdstraffen opgelegd naar de onderscheidingen ge
maakt bij artikel 39aeptiea : 

1°. plaatsing in eene tuchtschool ; 
2°. geld boete ; 
3°. berisping." 
Art. II. In artikel 12 vervallen snb 1°. de 

woorden: .tijdens hnnoe veroordeeling". 
Art. 111. Ártil,el 23 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Aan het slot van het eerste lid worden de 

volgende woorden toegevoegd: 
.en voor een minderjarigen persoon, die tijdens 

de nitapraak van het eind vonnis in eersten aanleg 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, 
ten hoogste negentig gnlden, behondens het geval 
dat artikel 39aeptiu, laatste lid, wordt toegepast." 

b. Aan het slot van het tweede lid worden de 
volgende worden toegevoegd : 

.en ten aanzien van een minderjarigen persoon, 
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die den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, door plaatsing in eene tuchtschool." 

c. De aanhef van het derde lid wordt gelezen 
als volgt: 

.De duur der vervangende hechtenis" .. enz. 
d. Aan het slot van het artikel worden een 

zevende en een achtste lid toegevoegd, luidende: 
~ De duur der plaatsing in eene tuchtschool 

ter vervanging vao geldboete is teo minste eene 
week en ten hoogste eeoe maand. 

Die dnur wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald." 

Art. IV. Àrtilrel 24 wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. lo het tweede lid worden na .hechtenis" 
de volgende woorden ingevoegd : 

.of vao de plaatsing in eene tuchtsohool". 
6. In het derde lid worden na .hechtenis" 

telkens de volgende woorden ingevoegd: 
.of der plaatsing in eene tuchtschool". 
Art. V. Na artikel 27 worden de drie volgende 

artikelen ingevoegd: 
.Artikel 276i.r .• De duur der plaatsing in eene 

tuchtschool is ten minste eeue maand, en bij 
misdrijven en bij de overtredingen, omschreven 
in de artikr.len 424-426, 428--433, 439, 440, 
447, 450, 451, 453 en 455, ten hoogste zes 
achtereenvolgende m1111ndeu voor een persoon, die 
vóór het begaan van het feit den leeftijd van 
veertien jaren nog niet heeft bereikt, en ten hoogste 
een jaar voor een persoon, die op dat tijdstip 
dien leeftijd heeft bereikt. 

Bij andere overtredingen worden de boven be
paalde maxima met de helft verminderd." 

.Artikel 27ter . • De bepalingen der artikelen 21 
en 26 zijn toepasselijk op de straf van plaatsing 
in een tuchtschool." 

Artikel 27quater • • De straf van berisping be
staat in eene vermanende toespraak tot den ver-
001·deelde, in verband met het gepleegde feit." 

Art. VI. Aan artikel 33 wordt een derde lid 
toegev01;gd, luidende : 

• Verbenrdve1·klaring kan worden nitgesprokeu 
ten laste van den schuldige, op wien artikel 39 
wordt toegepast." 

Art. VII. Na artikel 33 wordt het volgende 
artikel ingevoegd: 

Á.rtikel 336ia. .Bij in- of vervoer van goederen 
in strijd met de rijksbelastingwetten door een 
persoon beneden den leeftijd van achttien jaren 
kan • de rechter, ook indien op den schuldige 
artikel 38 wordt toegepast , op vordering van het 

1901. 

bestuur der belastingen, de verbeurdvet:klaring 
van de aan~haalde goederen uitspreken." 

Art. VIII. Ártikel 34 wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. Aan het slot van het eerste lid worden de 
volgende woorden toegevoegd : 

.en ten aanzien van een minderjarigen persoon, 
die den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, door plaatsing in eene tuchtschool." 

6. Na het derde lid worden een nieuw vierde 
en een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende: 

.De duur dezer plaatsing in eene tuchtschool 
is ten minste eene week en ten hoogste eene maand. 

Die dunr wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald." 

c. Het vierde (nieuw zesde) lid wordt gelezen 
als volgt: 

.Op deze hechtenis zijn de artikelen 24 en 25, 
op deze plaatsing in eene tuchtschool is artikel 24, 
tweede en derde lid, toepnsselijk." 

d. Aan het slot van het laatste lid worden de 
volgende woorden toegevoegd : 

.en van de plaatsing in eene tuchtschool." 
Art. IX. .Artikel 38 wordt gelezen als volgt: 
• Bij strafrechtelijke vervolging van een minder-

jarigen persoon wegens een feit, begaan voordat 
hij den leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, 
kan de rechter bevelen dat de schuldige aan zijne 
ouders of zijn voogd 1.al worden teruggegeven, 
zonder toepassing van eenige straf." 

Art. X. Artikel 39 wordt gelezen als volgt: 
.Bij strafrechtelijke vervolging van een minder

jarigeii persoon die tijdens de uitspraak van het 
eind vonrus in eersten aanleg den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, wegens 
een feit, vallende in de bepaling van een mis
drijf, kan de rechter bevelen dat de schuldige 
ter beachikking van de Regeering zal worden ge
steld, zonder toepassing van eenige straf, be
houdens het bepaalde bij artikel 39ter, eerste lid. 

Bij atrafreohtelijke vervolging v11n een minder
jarigen persoon die op voormeld tijdstip den leef
tijd nn veertien jaren nog niet heeft bereikt, 
wegens een feit, vallende in de bepaling van eene 
der overtredingen, omschreven in de artikelen 
424-426, 428- 433, 439, 440, 447, 450, 451, 
453 en 455, en begaan nadat hij geinrende 
de laatste twee jaren tweemalen onherroepelijk 
werd schuldig verklaard aan eene dezer over
tredingen of aan eenig misdrijf, kan de rechter 
bevelen als in het voril(ll lid is bepaald, zonder 
toepassing van eenige straf. 

12 
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In denzelfden zin en zonder toepassing van 
eenige straf kan de rechter bevelen bij straf
rechtelijke vervolging van c6D minderjarigen per
soon die op voormeld tijdstip den leeftijd van 
veertien doch nog niet dien van achttien jaren 
heeft bereikt, wegens een feit, vallende in de be
paling van eene der overtredingen, omschreven in 
de in het vorige lid genoemde artikelen , indien 
tijdens het. plegen van de overtreding nog geen 
twee jaren zijn verloo.Pen sedert eene vroegere 
sohuldigverklnring van denzelfden persoon aan eene 
dezer overtredingen of aan eenig misdrijf onher

roepelijk is geworden." 
Art. XI. Na artikel 39 worden de acht vol

gende artikelen ingevoegd : 
.drtiket 39bi.r. • Indien de rechter heeft bevolen, 

dat de schuldige ter beschikking van de Regeering 

zal worden gesteld, wordt hij 
hetzij in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst, 

ten einde aldaar, of Inter op andere wijze, van 
Regeeringswege in zijne opvoeding worde voorzien, 

hetzij ter opvoeding toevertrouwd aan eene in 
het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of aan eene aldaar gevestigde stichting 
of instelling van weldadigheid, wier statuten, 
stichtingsbrieven of reglementen drÎurzame ver
zorging van minderjarigen in of buiten gestichten 
voorschrijven, ten einde door haar, of later op 
andere wijze, van Regeeringswege in zijne opvoeding 

worde voorzieµ, 
in het eene en het andere geval niterlijk tot 

hij den leeftijd van een en twintig jaren zal 

hebben bereikt. 
Bepalingen ter nitvoering van het eerste lid 

van dit artikel en omtrent het voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening van 
Regeeringswege in de opvoeding worden, naar 
beginselen bij de wet te stellen, vastgesteld bij 
algemeecen maatregel van bestunr." 

.drtikel 39ter. • Bij het bevel, dat de schnldige 
aan een misdrijf, waarop. als maximum eene ge
vangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld, 
ter beschikking van de Regeering zal worden ge
steld, kan d" rechter den schnldige tevens ver
oordeelen tot gevangenisstraf van ten hoogste de 
helft van het maximum op het misdrijf gesteld. 
Geldt het een misdrijf waarop levenslange ge
vangenisstraf is gesteld, dan kan gevangenisstraf 
worden opg"legd van ten hoogste tien jaren. 

De ingevolge dit artikel opgelegde gevangenis
straf wordt niet tennitvoe~J"gd v66r den da,, 
waarop de voorziening van Regeeringswege in de 

opvoeding van den schnldige onvoorwaardelijk 

eindigt." 
.drtikel 39quater. • De tenuitvoerlegging van 

de ingevolge het vorige artikel opgelegde gevange• 
nisstraf kan worden opgeschort bij een be.sluit 
van het hoofd van het Departement van J nstitie. 

Dit besluit kan te allen tijde door het hoofd 
van hetzelfde Departement wdl'den herroepen in
geval de veroordeelde zich slecht gedraagt of in 
strijd handelt met de in zijnen verlofpas nitge
drnkte voorwaarden. 

De gevangeniBStraf wordt geacht te zijn onder
gaan door het verloop van ho.ren ,luur sedert den 
dog van het beslnit tot opschorting van de ten
nitvoerlegging ·en_ in elk geval op den dag waarop 
de veroordeelde den leeftijd van vijf en twintig 
jaren heeft bereikt, tenzij inmiddels dat besluit 
is herroepen." 

Artikel 39quinquie8. • De aanhonding van den 
veroordeelde_ te wiens aanzien een besluit tot op• 
schorting van de tennitvoerleggir.g der hem opge
legde gevangenisstraf is genomen, ko.n, indien hij 
_zieh slecht gedraagt of in strijd handelt met de 
in zijnen verlofpas uitgedrnkte voorwaarden, in 
het belang der open bare orde worden bevolen door 
het hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse waar 
hij zich bevindt of door den officier van jnstitie 
van het arrondissement waartoe die plaats behoort, 
onder verplichting om daarvan onverwijld kennis 

te geven aan het Departement van Justitie. 
Volgt daarna de herroeping dan wordt de nit

voering van de straf geacht te zijn aangevangen 
op den dal': der aanhouding." 

Artikel 39.rezies. • Het formnlier van den verlof
pas en de verdere voorschriften ter nitvoering 
van de artikelen 89quater en 89quinquiea worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestn or." · 

.drtikel 89.repties . • Bij niet-toepBSt1ing van arti
kel 38 of artikel 39 wordt de minderjarige 
schnldige aan een feit, vallende in de bepaling 
van een misdrijf, gestraft, indien hij tijdens de 
uitspraak v11n het eind vonnis in eersten 11Bn]eg 
den leeftijd van veertien jaren nog niet heeft 
bereikt, met plaatsing in eene tuchtschool, met 
geldboete of met berisping, en indien hij op dat 
tijdstip den leeftijd van achttien jaren niet, doch 
dien van veertien jaren wel heeft bereikt, met 
plaatsing in eene tuchtschool of met geldboete. 

Bij niet-toepnasing van artikel 38 of artikel 39 
wordt de minderjarige -die tijdens de uitspraak 
van het eind vonnis in eersten aanleg den leeftijd 
van achttien ja.ren no_ll( niet heeft bereikt, schnldig 
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aan een feit, vallende in de · bepaling van eene 
overtreding, gestraft met berisping. 

Indien tijden, het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere schnldigverklnring van denzelCden penoon 
aan cenig strafbaar fe_it onherroepelijk ia geworden, 
kan, in plnah van berisping, de straf van plaat
sing in eene tochtschool of geldboete worden 
opgelegd. 

De in artikel llb 1°. , 2°. en 4,0, vermelde bij
komende straffen worden niet opgelegd, indien de 
schuldige tijdens de nitspraak van het eind vonnis 
in eenten aanleg den leeftijd van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt. 

Ten opzichte van minderjarigen, die den leeftijd 
van zestien jaren wel, doch dien van achttien 
jaren nog niet hebben bereikt, kan de rechter de 
voorafgaande bepalingen van dit artikel bniten 
toepassing laten en recht doen naar de bepalingen 
ten aanzien van personen boven den leeftijd van 
achttien jaren geldende, met dien ventande echter, 
dat het opleggen van hechtenis, vervangende 
hechtenis daaronder begrepen, blijft uitgesloten." 

.J.rtjkel 3\loctje,r, .Indien de straf van berisping 
wordt opgelegd kan de rechter een termijn bepalen 
van ten minste één jaar en ten hoogste twee 
jaren als proeftijd, welke voor den aehnldige 
ingaat onmiddellijk nadat de rechterlijke nitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan. Indien geene 
andere hoofdstraf dan ·die van beri1ping toepasse
lijk ia, doch de rechter geen termen vindt deze 
op te leggen of artikel 38 of artikel 39 toe te 
pasaen, bepaalt hij een termijn van ten minste 
één jaar en ten hoogste twee jaren als proeftijd, 
welke voor den aehnldige ingaat onmiddellijk 
nadat de rechterlijke uitspraak in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Bij het bepalen van zoodanigen proeftijd ver
oordeelt de rechter den aehnldige tot de straf 
van plaatsing in eene tochtschool. 

De tennitvoerlegging van deze straf geschiedt 
alleen indien de veroordeelde opnienw aan eenig 
strafbaar feit onherroepelijk mocht zijn sohnldig 
verklaard. Alsdan geschiedt de tennitvoerlegging 
zoodra mogelijk, behondens de bevoegdheid van 
den rechter de opschorting te bevelen, indien 
het strafbaar feit, waaraan de veroordeelde zich 
opnienw heeft aehuldig gemaakt, niet valt in de 
bepaling van een misdrijf." 

.J.rtikel 3\lnoi>ie.r. .De ingevolge het vorige 
artikel opgelegde straf van plaatsing iD eene 
tochtschool wordt geacht geheel te zijn vervallen 

indien v6ór hare tennitvoerlegging de proeftijd ia 
vent.reken. 

Met de tennitvoerlegging van de straf eindigt 
de proeftijd. 

De proeftijd loopt niet of wordt geacht niet 
te hebben geloopen gednrende den tijd ilat de 
sohnldigverklaarde ter zake van een opni11Dw 
gepleegd strafbaar feit wordt vervolgd en de 
rechterlijke uitspraak deswege nog niet onher
roepelijk ia geworden indien de beklaagde bij deze 
onherroepelijke uitspraak ia achnldig verklaard." 

Art. XII. .J.rtikel 45, laat.rte lid, wordt gelezen 
als volgt : 

.De hoofdstraf van berisping en de bijfomende 
straffen zijn voor poging dezelfde als Yoor het 
voltooide misdrijf." 

Art. XIII. Àrtikel 411, derde Ud, wordt.gelezen 
als volgt: 

.De hoofdstraf van beri1ping en de in arti
kel 96, 1°., 3°. en 4°. vermelde bijkomende 
straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als 
voor het misdrijf zelf." 

Art. XIV. Aan artikel 70 wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende : 

• Ten aanzien van een penoon, die voor het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt., wordt elke der bcYflin 
vermelde verjaringstermijnen tot een derde van 
den daar bepaalden dnur ingekort." 

Art. XV. Ann artikel 7 4 wordt een vierde lid 
toegevoegd, lnidende : 

.De bepalingen van. dit artikel gelden niet 
voor een minderjarigen penoon, die vóór het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt." 

Art. XVI. Aan artikel 76 worden een vierde, 
een vijfde en een zesde lid toegevoegd, lnidende: 

• Ten aanzien van een penoon, die voor het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, is de termijn dezer 
verjaring bij overtredingen acht maanden, bij 
misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
achttien maanden , en bij andere misdrijven l'en 
derde langer den de bij het tweede lid vall 
artikel 70 bepaalde termijn der verjaring van het 
recht tot strafvordering. 

Indien v66r de tenuitvoerlegging van de straf 
de veroordeelde, die tijdens zijne veroordeeling 
nog geen achttien jaren oud was, den leeftijd 
van een en twintig jaren heeft bereikt , vordert 
hij, die met deze tenuitvoerlegging is belast, dat 
de rechter die de straf hee(t opgelegd, den dour 
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zal -bepalen der gevangenisstraf of hechtenis of 
het bedrag der boete, op het feit gesteld, welke 
■traffen alsdan in de plaats treden der vroeger 

opgel~de:-
De 'fi6(alingen von het vierde en het vijfde 

lid van dit artikel zijn niet toeplU!selijk ten 
opllchte van gevangenisstraf, opgelegd ingevolge 
artikel 39ter of artikel S91eptie1, laatste Jid." 

Art. XVII. Aan artiul 77 wordt een vierde 
lid toegevoegd, lnidende: 

• Ten aanzien van een persoon, die zich aan 
de tènnitvoerlegging van het tegen hem nitge
sprokel'I bevel, bedoeld bij artikel S9ter, onttrekt, 
vangt ·Jè termijn van verjaring der hem tevens 
naar M bepalingen van dat artikel opgelegde 
gevangenisstraf aan op den dag na dien, waarop 
hÏ); leeftijd van een en twintig jaren bereikt." 

XVIIL Na artikel 77 wordt het volgende 
artikel ingevoegd : 

.,J.rtiul 776i8 .• De straf van plaatsing in eene 
tuchtschool , bedoeld bij artikel 34, wordt niet 
uitgevoerd, wenueer de veroordeelde door vnn zijn 

wil onafhankelijke omstandigheden feitelijk ver
hinderd is de verbenrdverklaarde voorwerpen nit 
te leveren of het geldelijk bedrag, waarop zij bij 
,ile nitepraak geschat worden, te betalen." ,. 

HOOFDSTUK II. 

In het Wetboek van Strafvordering worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

Art. I. Na het eerste lid van artikel 6 wordt 
een nieuw twee le lid ingevoegd, lnidende: 

• Insgelijks kan de regter de regtsvervol~ng 
schorsen indien gel ijktijaig met deze een verzoek 
tot ontheffing of een verwek of eene vordering 

tot ontzetting van het ouderlijk gezag over den 
beklaagde aanhangig i•, en wel totdat de beslissing 
daarop onherroepelijk zal zijn geworden." 

Art. II. Aan artikel 46 wordt een tweede lid 
toegevoegd, lnidende: 

.Indien de vermoedelijk schnldige is een minder
jarige, die vóór het be~n van het feit den leef
tijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, 
\al die plaats kunnen zijn de woning van den 
beklaagde of eene andere tot het in verzekerde 
bewaring stellen beschikbare plaata. In het bevel 
zullen al&dan zoodanige bepalingen worden opge
nomen als voor de rigtige uitvoering daarvan en 
tót behoorlijk toezigt op d~n beklaagde zullen 
worden noodig geoordeeld." 

Art. 111. Aon artikel 61 wordt een vijfde lid 
toegevoegd,, lnidende: 

.Indien de minderjarige ve1·dachte den leeftijd 

van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt 
de voor hem bestemde dagvaarding, in plaats van 
aan hem zei ven , beteekend aan zijne ouders of 
zijn voogd, bij wie hij inwoont. Indien hij niet bij 
zijne onders of zijn voogd inwoont, zoomede 

indien hij den leeftijd van zestien jaren wel, 
doch dien van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, wordt de dagvaarding behalve aan hem 
zelven ook aan_ de onders of den voogd beteekend. 
Beteeken ing aan oudere heeft niet plaats, voor
zooveel zij de ouderlijke magt hebben vel'loren 
of in de onmogelijkheid zijn die uit te oefenen." 

Art. IV. Na artikel 61 worden de twee vol
gende artikelen ingevoegd : 

Àrtikel 616i.r .• Bij het eerste verhoor ·van een 
minderjarigen verdachte, die tijdens zijne eerste 
oproeping voor den regter den leeftijd van acht
tien jaren nog niet heeft bereik~, deelt de regter. 
commissaris hem mede, dat hem een raadsman 

zal worden toegevoegd. Onmiddellijk na afloop 
van dat verhoor verzoekt de regter-commissaris 
den president der regtbank aan den verdachte 
een raadsman toe te voegen. 

De president doet die toevoeging uit de 
advocaten en procnreurs in het arrondissement 
gevestigd. Zij wordt op den voet van het vijfde 
lid van art. 61 beteekend. 

De toegevoegde heeft de bevoegdheid een anderen 
raadsman, zijnde een advocaat of procnrenr, die 
binnen het Rijk de praktijk uitoefent, met toe
stemming van den president der regtbank in zijne 
plaata te doen optreden . 

De toegevoegde kan ten allen tijde door een 
gekozen raads=, zijnde een ad vooaat of procureur, 
die binnen het Rijk de praktijk uitoefent. worden 
vervangen, indien deze ter griffie de verklaring 
aflegt, dat hij ale zoodanig optreedt. De griffier 
geeft hiervan on verwijld kennis aan den toege
voegden raadsman." 

Àrtikel6lter . • De bij het vorige artikel bedoelde 
raadsman kan bij elk verhoor van den verdachte 
of van een getuige tegenwoordig· zijn, waartoe hij 
telkens wo1-dt opgeroepen, en heeft, indien de 
verdachte iu verzekerde bewaring is, toegang toi 
hem en kan hem, behoudens het vereischte toezigi., 
zoo dikwijls hij dit verlangt, alleen apreken, een 
en ander tenzij de regter-commis.aris in het be.. 
lang van het onderzoek in bepaalde gevallen een 
verhoor buiten tegenwoordigheid van den raadsman 
beveelt of den verdachte buiten t06"1ng stelt. 

De dagvaarding, waarbij de verdachte wordt 
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opgeroepen, wordt ook gedaan aan den raadsman." 
Art. V. Na nrtikel 66 wordt het volgende 

artikel ingevoegd : 
.J.rtikel 66bia. • Indien het ten laste gelegde 

feit zon zijn begaan voordat de minderjarige ver
dachte den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, 
worden zijne ondera or zijn voogd telkens op!J:e
roepen om desverlangd bij elk verhoor van den 
verdachte of van een getuige tegenwoordig te zijn. 
De regter-commissaris kan echter bevelen, dat een 
verhoor bniten tegenwoordigheid van ondera of 
voogd geschiede. 

Tegenwoordig zijnde worden zij in de gelegen
heid gesteld, nadat de verdachte of een getuige 
zijne verklaring heeft afgelegd, daartegen in te 
brengen wat tot verdediging kan dienen." 

Art. VI. Aan artikel 79 wordt een vierde lid 
toegevoegd, luidendé: 

,Indien de verdachte is een minderjarige, die 
vóór het begaan van het feit den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, is de be
paling ven het tweede Jid van art. 45 van toe
passing." 

Art. VII. Na artikel 79 wordt het volgende 
artikel ingevoegd : 

Artikel 79bis. ,Indien de minderjarige verdachte, 
die in verzekerde bewaring is hetzij krachtens 
bevel van den regter-commissaris hetzij ingevolge 
beschikking der regtbank, vóór het begaan van 
het feit den leeftijd n.n achttien jaren nog niet 
heeft bertikt, hebben zijne ouders of zijn voogd 
toegang tot hem en kunnen hem, behoudens het 
vereischte toezigt , alleen spreken , een en ander 
tenzij de regter-commiRSaris, of op de vordering 
van het openbaar ministerie de regtbank, aan hen 
den toegang tot den verdachte heeft ontzegd. 

Van zoodanige ontzegging door den regter-com• 
missaris knnnen belanghebbende onders of voogden 
bij de regtbank in beroep komen." 

Art. VIII. Na artikel 85 wordt het volgende 
artikel ingevoegd: 

Artikel 85bi.r. ,Na het verleenen van regts
ingang tegen een minderjarigen persoon, die tijdens 
zijne eerste oproeping voor den regter den leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, kan de 
president der regtbank den vol~ns art. 6 lbis 
toegevoegden raadsman door een anderen, zijnde 
een advocant of procureur in het arrondissement 
gevestigd, vervangen. 

Ia de beklaagde, die den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, nog niet voor den 
regter geroepen , zoo voegt de president hem een 

raadsman toe uit de ad vocalen en procnf4Ul"J in 
het arrondissement gevestigd. 

De toevoeging, krachtens het eerste of het tweede 
lid van dit artikel gedaan , wordt qp- ,deu. VQllt 
van het vijfde lid van art. 61 beteekend. Indien 
den beklaagde reeds een raadsman was toegevoegd, 
geeft de griffier dezen onverwijld kennis van de 
nienwe toevoeging. 

Het deril.e en het vierde lid van art. 6 l~is 
zijn ten deze van toepassing. 

De beklaagde wordt gedurende de geh~ele in
strnctie en de verdere behandeling der zaak door 
zijnen raadsman bijgestaan." 

Art. IX. Aan artikel 86 wordt ee8 vierde 
lid toegevoegd, lnidende: 

• Voor de toepaBSing van dit artikel ten aan
zien van een minderjarigen persoon, d_,-j6r 
het begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt" wordt geen rekening 
gehouden met het bepaalde bij art. 9, tweede lid, 
en bij art. S9ter van het Wetboek van Strafrecht." 

Art. X. Aan artikel 98 wordt een derde lid 
toegevoegd , lnidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde den leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt , ge
schiedt de beteekening op den voet van het vijfde, 
lid van art. 61 en bovendien aan den raadsmlll " 

Art. XI. Aan artikel 95 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende: 

,Op deze dagvaarding is het derde lid van 
art. 93 en op het in dit artikel bedoelde verhoor 
van den beklaagde is art. 66~is van toepassing." 

Art. XII. Na artikel 95 wordt het volgende 
artikel ingevoegd: 

.J.rtiket 95~i.r. .De bij art. 8öbi.r bedoelde 
raadsman kan bij elk verhoor van den beklaagde 
of van een getnige tegenwoordig zijn, waartoe 
hij telkens wordt opgeroepen, en heeft, indien 
de beklaagde in verzekerde bewaring is toegang 
tot hem en kan dezen, behoudens het vereischte 
toezigt , zoo dikwijls bij dit verlangt, alleen spreken, 
een en ander tenzij de regtbank op het verzoek 
van den regter-commisearis of op de vordering 
van het openbaar ministerie in het belang van• 
het onderzoek in bepaalde gevallen een verhoor 
bniten tegenwoordigheid van den raadsman be
veelt of den beklaagde buiten toegang stelt. 

Hij kan ter griffie inzag,, verkrijgen en ten 
koste van den beklaagde afschriften doen nemen 
van de stnkken , zonder de voortzetting der zaak 
op te honden. Het laatste lid van art. 184 is 
van toepassing. 



182 12 FEHRUARi 1901. 

Alle beteekeningen, dagvaardingen en aanzeg
gingen, krachtens de volgende artikelen van 
dezen Titel aan den beklaagde te doen, geschieden 
op den TOet van het vijfde Jid van art. 61 en 
bovendien aan den raadsman." 

Art. XIII. Na het eerste Jid van artiiel 100 
worden een nienw tweede en een nienw derde 
lid ingevotlgd, lnidende: 

.Indien de minderjarige beklaogde vóór het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, wint de regter
commissaris zooveel mogelijk inlichtingen in om
trent de opvoeding, het karakter, de ontwikkeling 
en het 'll.oorgaand gedrag van den beklaagde, ook 
door liet hooren van getnigen, die hem door de 
ouders of den voogd van den beklaagde zijn op
gegev~n. 

Op de in dit artikel bedoelde verhooren van 
den beklaagde en van de getnigen is art. 666is 
van toepassing." 

Art. XIV. Aan artikel 108 wordt een tweede 
Jid toegevoegd, luidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde vóór het 
bep;aan van het feit den leeftijd _van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, is het tweede lid 
van art. 45 van toepassing.'' 

lltrt. XV. In artikel 109, 11:ERSTE LID, worden 
na .gevangenis" de volgende woorden ingevoegd: 

.of aan den ingevolge het tweede lid van 
art. 45 met het toezigt op den beklaagde be
lasten persoon". 

Art. XVI. De laatste zinanede van artikel 116, 
TWEEDE LID, wordt gelezen ale volgt: 

.Op deze beschikkingen is het tweede lid van 
art. 93 van toepassing, met inachtneming van 
art. 95bis, derde lid." 

Art. XVII. Aan artikel 119 wordt een derde 
lid toegevoegd, lnidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde den leeftijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, komen 
de in het tweede lid vermelde bevoegdheden, met 
nitslniting van hem zelven, aan zijnen raadsman toe". 

Art. XVIII. Artikel 126, TWEEDE LID, wordt 
-,gelezen als volgt : 

.Zoodra het bevolen onderzoek is afgeloopen 
wordt gehandeld overeenkomstig de artt. 118 en 
119, met inachtneming van art. 966is, derde lid, 
en overeenkomstig art. 125." · 

Art. XIX. Na het vierde lid van artikel 127 
wordt een nienw vijfde lid ingevoegd, luidende: 

• Insgelijks stelt zij den minderjarigen beklaagde 
wegens een feit, begaan voordat hij den leeftijd van 

achttien jaren heeft bereikt, te dier zake buiten 
vervolging, indien zij zulks om redenen van alge• 
meen belang raadzaam acht of van oordeel is 
dat art. 38 van het Wetboek van Strafrecht be
hoort te worden toegepast." 

Art. XX. Aan het slot van artikel 129 wordt 
de pont vervangen door een komma en worden 
de volgende woorden toegevoegd : 

.dit laatste met inachtneming van art. 95bi8, 
derde Jid." 

Art. XXI. In artikel 130, EERSTE LID, wordt 
in plaats van de woorden: .eerste en vierde" 
gelezen: .eerste, vierde en vijfde." 

Art. XX[I. Na artikel 131 wordt het volgende 
artikel ingevoegd: 

.Artikel 13lbi.r. .Indien de minderjarige be
klaagde den leeftijd van zestien jaren nog niet heeft 
bereikt, komen de bevoegdheden, hem bij de twee 
voorgaande artikelen ~kend, met uitsluiting 
van hem zelven, aan zijnen raadsman toe." 

Art. XXIII. In artikel 139 worden na .ge
vangenis" de volgende woorden ingevoegd: 

.of na zijne in verzekerde bewaringstelling 
elders ingevolge art. 108, tweede lid". 

Art. XXIV. Aan artikel 140 wordt een tweede 
lid toegevoegd, lnidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde den leeftijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, komt 
de bevoegdheid tot die vordering, met uitslniting 
van hem zei ven , aan zijnen raadsman toe". 

Art. XXV, V 66r het laatste lid van artikel 14,1 
worden· een nieuw tweede, derde en vierde lid 
ingevoegd , luidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde den leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, gezohie
den deze beteekening en alle andere beteekeningen, 
dagvaardingen en aanzeggingen, krachtens de 
volgende artikelen van dezen Titel aan den bil• 
klaagde te doen , op den voet van het vijfde lid 
van art. 61 en bovendien aan den raadsman. 

Indien de hierbedoelde beklaagde regtstreeke 
zal worden gedBjtvaard en nog geen raadsman · 
heeft, geeft de officier van jn•titie daarvan ken• 
nis aan den president der ngtbank, die alsdan 
eenen raadsman toevoegt nit de advocaten en 
procnrenra in het arrondissement gevestigd, welke 
toevoeging wordt beteekend gelijktijdig met de dag· 
vaarding op den voet van het vijfde lid van art. 61. 

Het derde en vierde Jid van art. 6lbi.r zijn 
toepazselijk" . 

Art. XXVI. Na het tweede lid van artikel 146 
wordt een nienw derde lid ingevoegd, luidende: 
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.Indien de minderjarige bek!Ragde den leeft.ijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt_, komt 
de bevoegdheid tot dat verzet, met uitsluiting 
van hem zelven, aan zijnen raadsman toe." 

Art. XXVII. Aan artikel 146 wordt een derde 
lid toegevoegd , luidende : 

.Indien de minderjarige beklaagde den leeftijd 
vnn zes! itn jaren nog niet heeft bereikt, rust deze 
verplichting, in plaats van op hem zelven, op 
zijnen raadsman." 

Art. XXVIII. Na artikel 149 wordt het vol
gende artikel ingevoegd: 

Àrtikel 14.9bia • • Het regtsgeding tegen een min
derjarigen persoon die op den dag van de eerste 
teregtzitting den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, wordt, tenzij er medebeklaag
den zijn, die dien· leeftijd wel bereikt hebben, 
niet in het openbaar behandeld. Tot bijwoning 
van deze niet open bare teregtzitting kan echter 
door den president der regt bank bijzondere toegang 
worden verleend. 

Tot bijwoning van de terechtzittingen, waarin 
het 1·egtageding tegen zoodanigen minderjarige 
wordt behandeld, worden, ook al zijn er zoodanige 
medebeklaagden, zijne ouders of zijn voogd op• 
geroepen. Tep:enwoordig zijnde worden zij in de 
gelegenheiJ gesteld, nadat de minderjarige be
klaagde, een der medebeklaagden of een getuige 
zijne verklaring heeft afgelep:d, daartegen in te 
brengen wat tot verdediging kan dienen. 

Niettemin kan de regtbank, hetzij ambtshalve, 
hetzij op vordering van het openbaar ministerie, 
bevelen, dat een verhoor van den minderjarigen 
beklaagde of van een getuige buiten tegenwoor
digheid van ouders of voogd van eerst.genoemden 
geschiede." 

Art. XXIX. Aan artikel 150 worden een derde 
bn een vierde lid toegevoegd, I nidende: 

.Indien de minderjarige beklaagde op den dag 
van de eerste teregtzitting den leeftijd van nchttien 
jaren niet heeft bereikt, is deze steeds verpligt 
in persoon te verschijnen. 

Bij niet-verscliijning van zoodunigen beklaagde 
schorst de regtbank het on~erzoek tot eenen als
dan te bepalen dag, met bevel, dat hij tegen 
dien dag door een deurwaarder of dienaar der 
openbare magt voor haar warde gebragt. Indien 
de beklaagde ook op die nadere teregtzitting blijkt 
niet te zijn verschenen, wordt gehandeld overeen
komstig den achtaten Titel." 

Art. XXX. Aan artikel 162 worden een vierde 
en een vijfde lid toegevoegd, luidende: 

.Indien de minderjarige bek1angde vóór het 
begaan van het feit· den leeft ij il, van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt, worden zelfs in den regel 
zijne ouders of zijn voogd en evenzoo zijn meester 
en een of meer zijner onderwijzers, ten verzoeke 
van den officier van j nstitie gedagvaard 1,ls ge
tuigen om te worden gehoord, voor zoov~l betreft 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen buiten cede, tot het geven van inlioh• 
tingen omtrent de opvoeding, het karakter, de 
ontwikkeling en het door!(lland gedrag van den 
beklaugde. 

De ingevolge het vorig lid gedagvaarde getuigen 
kunnen zich niet verschoonen op grond van bloed
en aanverwantschap met den beklaagde." 

Art. XXXI. Ann het slot van artikel 214, 
EERSTE LID, wordt de punt vervungen door een 
komma en worden de volgende woorden toegevoe~d: 

• behoudens het bepaalde bij de art. 38 en 39 
van het Wetboek van Strafrecht." 

Art. XXXII. Aan het slot van artikel 220 
worden de woorden • wegens een straf baar feit , 
niet vermeld in art. 86" vervangen door de vol
gende woorden : 

.hetzij wegens een strafbaar feit, niet vermeld 
in art. 86 van dit Wetboek, hetzij overeenkom
stig art. 39ter of art. 39octie.r, laatete lid , van 
het Wetboek van Strafrecht." 

Art. XXXIII. Aön artikel 230 wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende: 

• De bevoegdheid tot het instellen van hooger 
beroep en andere bevoegdheden, in de volgende 
artikelen van dezen Titel en in den achtsten Tit~ 
aan den beklaagde toegekend, komen, indien deze, 
minderjarig zijnde, den leeftijd van zestien jaren 
nog niet heeft bereikt en een raadsman heeft, met 
uitsluiting van hem zelven, toe non dien randaman". 

Art. XXXIV. Aan het slot van artikel 285 , 
EERSTE LID, . wordt de punt vervangen door een 
komma en worden de volgende woorden toegevoegd : 

.of naar eene andere overeenkomstig art. 45, 
tweede lid , door den procureur-generaal aan te 
wijzen plaats." 

Art. XXXV. Vóór het tweede lid van artikel 286 
wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 

.Gelijke toevoeging geschiedt, indien den be
klaagde ingevolge art. 6lbia, art. 856ia of art. 141 
in eersten aanleg een raadsman waa toegevoegd." 

Het derde lid van het artikel wordt gelezen 
ale volgt: 

.Het laatste lid van art. 132 of, in het ge
val bedoeld bij het tweede lid van dit artikel , 
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de bep11lingen van artt. 6 lbi.r en 85bi.r zijn toe

passelijk." 
Art. XXXVI. In artikel 239 wordt het getal 

• 150" vervangen door .-149bil'. 
Art. XXXVII. Ártikl 253 wordt gewijzigd 

nis 1,_olgt : 
tl:. sini 2°. wordt de aanhef gelezen als volgt: 

.dat de beklaagde, tenzij hij vervolgd wordt 
ter zake van ■trooperij of, nog minderjarig zijnde, 

op den dag van de eerste teregtzitting den leeftijd 

van achttien jaren nog niet heeft bereikt, of de 

kantonregler beveelt" ...... enz. 
b. sub 3°. worden de woorden : .en het ver

zet tegen de dag"aarding niet toepasselijk zijn" 
vervangen door: • , het verzet tegen de dagvaar
ding, de beteekening aan en de regten en ver

pligtingen van den raadsman niet toepasselijk zijn". 
Art. XXXVII[. In artikel 256, EERSTE LID, 

wordt het woord .laatste" vervangen door : .derde 

en vierde". 
Art. XXXIX. Jn artikel 257 wordt het getal 

• 150" vervangen door . 149bi.r". 
Art. XL. In artikel 265 worden de woorden: 

• zijne opzending nnar een rijksopvoedingsgesticht 
is bevolen", vervangen door : .hij ter beschikking 

van de Reii:ering is gesteld". 
Art. XLI. Artikel 266, EERSTE LID, wordt 

gewijzigd als volgt : 
a . De woorden • wiens opzending naar een rijks

opvoedingsgesticht is bevolen" worden ver.vangen 
door : .die ter beschikking van de Regering is 

,psteld"; 
b. De woorden : .ter tenuitvoerlegging van de 

tegen hem uitgesproken plaatsing in een rijks

opvoedingsgesticht , of van de !(eVangenisstrnf of 
hechtenis; wat de laatste betreft'' worden ver
vangen door: .ingevolge die ter beschikkingstel
ling of ter tenuitvoerlegging van de tegen hem 

uitgesproken gevangenisstraf, hechtenis of straf 
van plaatsing in eene tnr.htschool; wat de beide 

laat.te atraifen betreft". 
Art. XLII. In artikel 342 worden na • rijks

werkinrigting" de volgende woorden ingevoegd : 
.or in eene tuchtschool". 
Art. XLIII. Na artikel 34,4, worden de twee 

volgende artikelen ingevoegd: 
Á.rt. 344bi.t. .De geldboete, waartoe een min

derjarige, die tijdens de uitspraak van het eind
vonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, is veroordeeld, kan 

worden verhaald op de opbrengst van den arbeid 
van den schuldige in maniere als volgt : 

De tot verhaal bevoegde autoriteit is bij niet 

voldoening der geldboete bevoegd hiervan kennis 
te geven aan den persoon, van wien de veroor

deelde loon of wedde gen iet, met opgave van 

de door haar bepaalde som en tijdstippen van 

betaling, bedoeld bij het vierde lid van dit artikel. 

Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk en 
wordt door hem, aan wien zij gerigt is, voor 

.gezien" geteekend aan die autoriteit terugge
zonden. Bijaldien de kennisgeving niet binnen 

acht dagen na de verzending voor .~ien" ge

teekend door die autoriteit is tern~ntvangen, 
wordt zij herhaald bij denrwaardersexploit. 

Door het voor .gezien" teekenen of de betee

kening der kennisgeving, in het voorgaande lid 
bedoeld , is de penoon , tot wien deze gerigt 

werd, verpligt om, zoolang de boete niet ten 

volle is betaald, tot kwijting en ten hoogste tot 
het bedrag van hetgeen door hem als loon of 

wedde aan den tot betaling der boete verpligte 
verschuldigd is, a11n die autoriteit wekelijks of 

maandelijks de som te voldoen, welke door deze 

in verband met het bedrag der geldboete en het 

bedrag van het loon of de wedde is bepaald . 

Uitbetalingen, in strijd met bovenstaande voor
schriften gedaan, ontheffen ·den persoon, in wiens · 

dienst de tot betaling der geldboete veroordeelde 

minderjarige is, niet van de verpligtiog tot vol
doening, in het vorige lid omschreven. 

De bevelschriften en exploiten, in dit artikel 
bedoeld, zijn vrijgesteld van het regt van zegel 

en worden, voor zooveel de registratie wordt 

vereischt, gratis geregistreerd." 
Árt. 34.ter . • De straf van berisping wordt ten 

uitvoer gelegd door den president van het kollegie, 
dat de veroordeeliog heeft uitgesproken, of, indien 

het!elve uit meer dan eene kamer bestaat, door 
het lid van het kollegie, hetwelk het voorzitter
schap bekleedt in .de kamer, die de veroordeeliog 
heeft uitgesproken, of door den kautonregter, die 

de veroordeeliog heeft uitgesproken . 
De tennitvoerle!(giog geschiedt in eene niet

openbare teregtzitting zoodra mogelijk na het uit
spreken van de veroordeeling. 

De genoemde regterlijke ambtenaren knnnen 

daarbij de hulp inroepen van de openbare burger
lijke of gewapende magt. 

Bij die tenuitvoerlegging kunnen de ouders of 
de voogd van den veroordeelde desverlangd tegen
woordig zijn, waartoe zij door den griffier van 
het kollegie of van het kantongeregt, indien 

mogelijk, worden oitgeuoodigd." 
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Art, XLIV, Aan artikel 846 wordt een nieuw 
vierde lid toegevoegd , 1 nidende : 

• Indien de beklaagde den leeftijd van ze;tien 
jaren nog niet heeCt bereikt en hij een raadsman 
heeft, komen de in dezen Titel a11n den beklaagde 
toegekende bevoegdheden, met uitsluiting van hem 
zelven, toe aan dien raadsman." 

Art. XLV. In de artikelen 880 en 885 wordt 
na .gevangenissen" een komma l(eplaatst en wor
den de woorden .en rijkswerkinrigtinp;en" vervan
gen door de ·woorden: .rijkswerkinl'igtingen en 
t uchtscholen". 

HOOFDSTUK III. 

In de wet op de regterlijke organisatie en het 
beleid der justitie worden de volgende wijzi~ingen 
gebracht: 

Art. I. .tl.rt. 44,, TWEEDX LLD, wordt gelezen 
al1 volgt: 

• Hunne vonnissen zijn aan hooger beroep onder
worpen, met uitzondering van de gevallen dat 
geene andere straf ie bedreigd dan geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig gulden." 

Art. ll. .tl.rtikel 56 , TWEEDE LID, wordt ge
lezen als volgt : 

• Die vonnissen zijn ann hooger beroep onder
worpen, met uitzonderibg van die, welke ter zake 
van overtredingen zijn gewezen ten aanzien van 
een persoon, die tijdens de uitspraak van het 
eind vonnis in eersten aanleg den leeftijd van acht
tien jaren had bereikt." 

H OO1''DSTU K IV. 

DE WET VAN 15 JANUARI 1886 (Staatsblad 
n°. 7), houdende bepalingen tot uitvoering vnn 
de artikelen 88 en 39 van het Wetboek van Straf
recht, wordt ingetrokken. 

HOOFDSTUK V. 

Artikel 1, VOORLAATSTE LID, DE& WET VAN 
lö APRIL 1886 (Staatsblad n°. 64), houdende be
palin11:en, regelende het in werking treden van 
het Wetboek van Strafrecht en den overgang van 
de oude tot de nieuwe strafwet!l:8ving, alsmede 
om overeenstemming te brengen tn88Chen de be
staande wetten en het nieuwe wetboek , wordt 
ingetrokken. 

HOOFDSTUK VI. 

Ooergangs- en slotbepalingen. 

Art. I. Jeugdige personen, op het tijdstip van 
liet in werking treden dezer wet in een Rijks-

opvoedingsgesticht geplaatst, op last hetzij vnn 
den burgerlijken , hetzij van jen strafrechter, 
worden geacht dnarin geplaatst te zijn ingevolge 
artikel 39bi.r vnn het Wetboek van Strafrecht, 
alsof zij overeenkomstig artikel 39 van dat Wet
boek ter beschikking van de Regeering waren 
gesteld. 

Te hunnen aanzien gelden de bepalingen van 
den algemeenen m11&tregel van bestuur, bij het 
tweede lid van artikel 89bi, van het Wetboek 
van Strafrecht voorgeschreven, met dien ver
stande echter dat de voorziening van Regeel'Ïngs
wege in hunne opvoeding eindigt uiterlijk op 
den dag, tot welken hunne plnatsing in een 
Rijksopvoedingsgesticht door den rechter is gelast. 

Art. Il. De uitzonderingsbepalingen van het 
bij deze wet nnn art. ';' 4 van het Wet boek van 
Strafrecht toegevoegde vierde lid geldt niet met 
betrekking tot overtredingen, begaan vóór hd in 
werking treden vnn deze wet . 

Art. 111. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dog. 

Lnsten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 12den Februari 1901. 

(get.) WILHELMINA . 

De Minister oan Jwtitie, (get.) Co&T v. D, LINDXN. 

l Uitg~g. 23 Febr. 1901.) 

12 Februari 1901. WlllT, houdende beginselen 
en voorschriften omtrent maatre11:elen ten op
zichte van jeugdige personen. S. 64. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 189, 2121' 
219,220 ; 1898/99,n°.27,84,86,87; 1899/1900, 
n°. 29, 80, 31, 82, 1-13; n°. 32, 1~ 5. 

Hand. id. 1899/1900, bladz. 1717-1747, 1868. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, bladz. 44-51, 114, 

llli, 171i-178, 849. 
Wu WILHELMl~A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ie , beginselen vast te stellen en 
voorschriften te geven omtrent het ten uitvoer 
leggen van maatregelen , ingevolge bepalingen van 
het Wetboek van Strafrecht en van het Burgerlijk 
Wetboek ten opzichte vnn jeugdige personen bij 
derzelver wangedrag te nemen; 

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

; I. 

Art. 1. Van de wet van 3 Jannari 1884, (Staats
blad n°. 3) tot aanwijzing der gestichten, waar 
hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt onder-
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gaan, ~11 van •mverwante gestichten, zooal& die 
reeds ia gewijziJ.d bij de wetten van 28 A.ngns
tua 1886 (Staat.rblad n°. 130), 10 December 1888 
(Staat,blad n°. 176), 6 Mei 1889 (Staat.rblad 

n°. 111) en 29 Octoher 1892 (Staattblad n°. 241) 
worden ingetrokken : 

l ". àet bepaalde snb 3°. in artikel 7; 
2°. de woorden: .en de rijksopvoedingsge• 

stichten" in het eerste lid van artikel 8 ; 
8°. het derde lid van artikel 8. 
2. Van de wet van· 14 April 1886 (Staatsblad 

n°. 62) tot vaststelling der beginselen van het 
gevangeniswezen, zooals die ia gewijzigd bij de 
wet van 10 December 1888 (Staat.rblad n°. 176), 
wordt ingetrokken: 

Titel VI Rijksopvoedingsgestichten , houdende 
de artikelen 24 tot en met 28. 

3. Het aantal en de plaatsen van vestiging 
der tnchtscholen en der rijksopvoedingsgestichten 
zullen bij algemeenen maatregel van bestunr naar 
mate van de behoefte worden bepaald. 

4. De tnchf.scholen zijn bestemd, behalve tot 
opneming van hen, wier 11laataing aldaar door 
den strafrechter is bevolen, ook tot opneming der 
kinderen bedoeld bij de artikelen 357 en 442 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

De rijksopvoedingsgestichten zijn bestemd, be
halve tot opneming van hen wier plaatsing aldaar 
overeenkomstig de bepalingen der artikelen 39 en 
S9bis van het Wetboek van Strafrecht moet volgen, 
'G'iede tot opneming der minderjarigen bedoeld bij 
artibl 16 van deze wet. 

5. Het opperbeheer der tochtscholen en rijks
opvoedingsgestichten berust bij den Minister van 
.Justitie. 

Het beheer van iedere tnchtsehool en vau ieder 
rijksopvoedingsgesticht wordt gevoerd door eenen 
directeur of eene directrice onder toezicht van 
efne Commissie van Toezicht. 

Over · de gezamenlijke tochtscholen en rijks
opvoedingsgestichten wordt een algemeen toezicht 
uitgeoefend door een Algemeen College van Toe
zicht, Bijstand en Ad vies. 

De directeuren en directrices, alsmede de leden 
van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand 
en Ad vies worden door Ons benoemd en ontslagen; 
de overige beambten, alsmede de leden der Oom
missiën van Toezicht, door den Minister van .Jus
titie, gehoord het Algemeen CoÜege van Toezicht, 
Bijstand en Ad vies en, door tn88Chenkomst van dit 

ÜQllege, zooveel noodig de Commissiën van 
Toezicht. 

Bij tijdelijke ontstentenis van het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies wordt 
door Ons, van Commissiën van Toezicht door den 
Minister van J nstitie in de vervulling hunner 
werkzaamheden op andere wijze voorzien. 

6. De in tochtscholen en de in rijksopvoedings
gestichten op te nemen kinderen en jeugdige per• 
sonen worden zooveel mogelijk naar gelang van 
herkomst, leeftijd, verstandelijke en ze:lelijke ont
wikkeling, geaardheid en gedrag over de ver
schillende, tot bonne opneming bestemde inrich
tingen of van elkander afgezonderde on,lerdeelen 
van inrichtingen verdeeld. 

De verpleegden in de tuchtscholen en die in 
de rijksopvoedingsgestichten kunnen in klassen 
worden ingedeeld. 

De verpleegden in de tuchtscholen en in de 
rijksopvoedingsgestichten kunnen gedurende den 
n11cht, zooveel noodig, onderling afgl!zonderd worden. 

7. Aan de verpleegden in tuchtscholen en rij ka
opvoedingsgestichten wordt gelegenheid gegeven 
aan godsdienstoefeningen deel te nemen en goda
dienstonderw ijs te ontvangen. 

Behondens uitdrukkelijke vrijstelling nemen de 
verpleegden aan te hunnen behoeve gebonden gods
dienstoefeningen en aan te hunnen behoeve ge• 
geven godsdienstonderwijs deel. 

8. De verpleegden in de tuchtscholen ontvangen 
gewoon lager onderwijs en verriehten handenarbeid. 

Aan de verpleegden in de rijksopvoedingsge
stichten wordeu lager onderwijs en vukoudcrricht 
verstrekt. 

9. Voor clen arbeid kan den verpleegden in de 
tuchtscholen en de rijksopvoedingsgestichten eene 
geldelijke belooning tot een matig bedrag worden 
toegekend. 

De toegekende belooning is het eigendom van 
den verpleegde ; zij blij rt in de tuchtscholen steeds, 
in de rijksopvoedingsgestichten als regel tot nit
gaanak.aa bewaard, 

Moedwillig door den verpleegde tijdens den 
door van zijn verblijf in eene tuchtschool of in 
een rijksopvoedingsgesticht toegebrachte schade kan 
op zijn nitgaanskas worden verhaald. De nitgaans
kas is overigens onvervreemdbaar en niet vatbaar 
voor beslag. 

Zij wordt den verpleegde bij of na zijn ontslag 
uit de tuchtschool of het rijksopvoedingsgesticht 
uitgekeerd, hetzij in eens hetzij in termijnen. 

10. In de tuohtscholen en rijksopvoedingsge-
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atichten ia de oplegging der navolgende diacipü
naire atraffen geoorloofd: 

1°. onthouding vau het achrijven of ontvange,r 

van lirieven, van bezoek, of van andere voorrechteir, 
2°. verstrekking van water en brood in plaat& 

van het gewone voedael ; 
3°. opsluiting in een cachot; 

4.0 • gewone alniting in de boeien. 

Meerdere dezer straffen knnnen gelijktijdig 
worden opgelegd. 

De straf anb 2°. wordt opgelegd aan verpleegden, 
die nog niet den leeftijd van l 4, jaren hebben 
bereikt, voor ten hoogste 7 dagen, aan verpleegilen, 

die den leeftijd van 14., maar nog niet dien van 
18 jaren hebben bereikt voor ten hoogste 14, dagen, 
aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaren 
hebben 'bereikt voor ten hoogste 21 dagen; zij'·· 
wordt, in geval zij langer dnnrt dan 2 dogen, 

alecbts om den anderen dag toegepast. 
De straf sub 3°. wordt opgelegd aan verpleegden, 

die nog niet den leeftijd van 14 jaren hebben be
reikt, voor ten hoogste 4 dagen, aan verpleegden, 
die den leeftijd van 14,, maar nog niet dien van 
18 jaren hebben bereikt, voor ten hoogate 8 dagen, 
en aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaren 
hebben bereikt, voor ten hoogste 16 dagen. 

De straf sub 4°. wordt niet toegepast op ver
pleegden, die den leeftijd van l 4 jaren nog ni~ 
hebben bereikt, en wordt opgelegd aan verpleegden, 
die den leeftijd van 14., maar nog niet dien van 
18 jaren hebben bereikt, voor ten ~oogate 4, dagen, 
en aan verpleegden, die den leeftijd van 18 jaren 
hebben bereikt, voor ten hoogste 16 dagen. 

11 . Alle kosten der tuchtscholen en der riJka
opvoedingsgestichten komen ten laate van den 
Staat, voor zoover niet de wet uitdrukkel ijk anders 

bepaalt. 

§ III. 

12. In- het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen en aldaar gevestigde 
stichtingen en instellingen van weldadigheid, wier 
atatuten, stichtingsbrieven of reglementen duut• 
zame verzorging van minderjarigen in of buiten 

j!iestichten voorschrijven, en die blijkens schrifte
lijke verklaring van het bestuur zioh aan van 
Regeeringswege ~stelde voorwaarden onderwerpen, 
knnnen, wanneer zij zich tot het aanvaarden van 
zoodanigc opdracht bereid verklaren, desverlangd 
tegen het genot van en beidie, van Regeeringewege 
tot wederopzeii:gene toe met de verpleging vau ter 
beschikking der Regeering gestelde jengdige per-

eonen worden belast , hetzij deze aanvankelijk in 

een rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst, hetzij 
deze terstond aan zoodanige vereeniging, stichting 
of instelling van weldadigheid worden toever
trouwd. 

Zoodanige opdracht wordt hetzij na verzoek der 
oudere of voogden, hetzij ambtshalve van Regee
ringswege verleend. 

De kosten van overbrenging en van terugvoerfng 
komen ten laste van het Rijk. 

13. Het toezicht op de naleving der in het 
vorige artikel en der in artikel 15 dezer wet 
bedoelde voorwaarden door de in diezelfde arti
kelen bedoelde vereenigingen , stichtingen en in

atellingen van weldadigheid berust bij den Minister 
van Justitie, die daarin wordt bijgestaan door het 
Algemeen College van Toezicht, Bijstand en A.riiea, 
onverminderd het toezicht bedoeld bij artikel 421a 
vau het Burgerlijk Wetboek. 

14. De van Regeeringswege gestelde voorwaarilén 
betreffen maatregelen ten behoeve van gezona
heia, zedelijkheid, schoolonderwijs en vakonder• 
richt der naar de bepalîngen v11n artikel 12 deser 
wet verpleegde jeugdige personen en der bij arti

kel 15 dezer -.ret bedoelde, tegen het genot van 
subsidie verpleegde minderjarigen. 

De van Regeeringawege uit te keeren subsidie 
wordt berekend per hoofd en per dag. 

15. In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen en aldaar gevestigde 

stichtingen en instellingen van weldadigheid, wier 
statuten, stichtingsbrieven of reglementen dnnr
zame verzorging van minderjarigen in of buiten 
gestichten voorachrij ven, en die blijkens schrifte
lijke verklaring van het bestuur zich aan van 
Regeeringawege gestelde voorwaarden onderwerpell, 
kunnen, wanneer zij overeenkomstig de bepaling 

van het eerste lid van artikel 421 van het Bur
gerlijk Wetboek met de voogdij over minderjarigen. 
wier oudere beide of een v11n heide van de ouder
lijke macht of van de voogdij zijn ontheven of 
ontzet, zijn belast, op schriftelijk verzoek van het 
bestnnr in het genot eener subsidie van Regeerings
wege worden gesteld, op den voet in het tweede 
lid van het vorige artikel aangegeven. 

Bij de bepaling van het bedrag der subsidie 
kan het eigen inkomen van zoodanigen minder
jarige en de in artikel 37 4g or artikel 4o40c van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde bijdrage geheel 
of ten deele worden in rekening gebracht. 

Indien zoodanige minderjarige in een der ge
vallen , ve1·meld bij artikel 17 dezer wet , in een 
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der bij dat urtikel bedoelde inrichtingen wordt 
verpleegd, knn de snbsidie worden vervangen door 
geheele of gedeeltelijke voldoening van Regeerings
wege van de kosten van verpleging aldnnr, 

16. Op schriftelijk verzoek van het bestuur 
eener vereen1g1ug, stichting of instelling van 
we)dad~eid, bedoeld bij de artikelen 12 en lö 
dezer wet, die blijke_ps schriftelijke verklaring van 

, het ~uur hetzij ten opzichte vnn alle door haar 
verzorgde kinderen, hetzij alleen ten opzichte der 
minJerjarigen, over wie haar overeenkomstig de 
1,lpnling van hi,t eerste lid van artikel 421 van 
het Burgerlijk Wetboek de voogdij is opgedragen, 
nadat de ouders beide of een van beide van de 
ouderlijke macht of van de voogdij zijn ontheven 
or ontzet, zich onderwerpt aan van Regeerings
we~ gestelde voorwaarden, bedoeld bij artikel 14, 
en op de naleving daarvan gehouden toezicht, 
.!!s!!oeld bij artikel 13 dezer wet, kan zoodanige 
i:rnderjarige in eone daartoe bij deze wet nnnge
wezeu rijksinrichting worden opgenomen, indien 
hij door zijn gedrag van een verdorven of weer• 
barstig karakter doet blijken. 

Zoodanige minderjarige kan ten allen tijde uit 
die rijksinrichting worden ontslagen, wanneer de 
oorzaak zijner opneming blijkt te zijn opgeheven 
of zijn lichamelijke of geestelijke toestand hem 
voor een verblijf aldaar ongeschikt blijkt te maken. 

Het genot der overeenkomstig de bepaling van 
het vorige artikel toegekende snbsidie wordt ge• 
schorst gedurende den tijd, waarin de minder
jarige in de bij het eel'81e lid van dit nrtikel 
bedoelde rijksinrichting blijft opgenomen. 

De kosten van overbrenging en terugvoering 
komen ten )11Ste van de betrokken vereeniging, 
stichting of instelling van weldadigheid. 

S IV. 

17, In gevallen van. krankzinnigheid of ernstig 
zenuwlijden, van geestelijke of lichnmelijke ge
breken, en van ernstige of besmettelijke ziekten, 
kunnen de daaman lijdende verpleegden in de 
tuchtscholen en in de rijksopvoedingsgestichten nanr 
krankzinnigengestichten, ziekenhuizen of andere 
inrichtingen, bestemd tot behandeling rnn zoo
danige lijders, worden overgebracht en a;daar 
tijdelijk op 's Rijks kosten worden verpleegd. 

18. Ten aanzien van jeugdige personen, die, 
overeenkomstig de bepaling van artikel 39 van 
het Wetboek van Strafrecht ter beschikking der 
Regecring gesteld, in een rijksopvoedingsgesticht 
of eld~rs worden verpleegd, kan ten allen tijde 

worden beschikt, dat de voorz1emng van Regee
ringswege in de opvoeding voorwaardelijk of on
voorwaardelijk is geëindigd, wanneer persoonlijke 
of zalrelijke omstandigheden hen betreffende daar• 
toe aanleiding geven. 

Het voorwaardelijk ontslag is ten allen tijde 
herroepbaar ingeval de ontslagene zich slecht ge• 
draagt of in strijd handelt met de in zijnen ont• 
slagbrief nitgedrnkte voorwaarden. 

Op de voorwaardelijk ontslagenen wordt van 
Regeeringswege toezicht gehouden. 

19. Aan verpleegden in de tuchtscholen kan 
bij vertrek en aan verpleegden in de rijksop
voedingsgestichten of elders, die overeenkomstig de 
bepaling vnn artikel 39 van het Wetboek van 
Strafrecht ter beschikking der Regeering zijn ge
steld, bij het voorwaardelijk of onvoor>taardelijk 
eindigen van de voorziening van Regeeringswege 
in de opvoeding, van Rijkswege reisgeld of reis
gelegenheid worden verstrekt, indien de stand 
hunner uitgaanskassen het niet mogelijk of niet 
weoechelijk maakt, dat daaruit zoodanige nitgaven 
worden bestreden. 

1 V. 

20. De opdracht nan eene vereeuiging, stichting 
of instelling van weldadigheid bedoeld bij arti• 
kei 12 dezer wet; het bevel tot opneming in en 
dat tot ontslag uit een rijksopvoedingsgesticht, 
bedoeld bij artikel 16 dezer wet; de beschikkingen 
tot toekenning. van subsidie , bedoeld bij de arti
kelen 12 en 15 dezer wet; alsmede de beschik
li:ingen omtrent overbrenging, bedoeld bij artikel 17 
dezer wet, en omtrent voorwaardelijk en on voor• 
waardelijk eindigen van de voorziening van Regee
ringswege in de opvoeding, bedoeld bij nrtikel 18 
dezer wet, gaan nit van den Minister van J nstitie, 
gehoord het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies, en zoovee) noodig mnar door 
tusschenkomst van dit College, de Oom missiën 
van Toezicht, bedoeld in artikel 5 dezer wet, 
en de voogdijraden, bedoeld bij artikel 886b van 

het Burgerlijk Wetboek. 
21 . Het beheer en de inrichting der tucht

scholen en der rijksopvoedingsgestichten; de voor• 
waarden bedoeld bij de artikelen 12 en 15 ; het 
toezicht bedoeld bij artikel 13 en de wijze van 
bepaling en van toekenning der snbsidie, bedoeld 
bij de artikelen 12 en 15 dezer wet, de toe
passing van de maatregelen, bedoeld bij artikel 12, 
artikel 16 en nrtikel 18 dezer wet, alsmede de 
functiën vnn het Algemeen College van Toezicht, 
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Bijatand en Ad vies en de wijze, waarop deze 
worden uitgeoefend, worden naar de beginselen 
dezer wet nader geregeld bij eenen algemeenen 
maatregel van bestuur. 

22. De vaststelling van huishoudelijke regle
menten voor de tnchtscholen en voor de rijke
opvoed in~gestichten en de nadere regeling der 
functiën van de Commissiën van Toezicht en der 
wijze, waarop deze worden uitgeoefend, geschiedt 
naar de beginselen dezer wet door den Minister 
van Justitie, het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies gehoord. 

Slotbepaling. 

23. Deze wet treedt in w~rking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 12den Februari 1901. 

(get.) WIL HEL MINA. 

IJe Mini.rter t>an Jwtitie, 
(get.) CoaT v. D. LINDKN. 

(Uitgeg . 23 Febr. 1901.) 

12 Februari 1901. BESLUIT, tot vaststelling van 
het tijdstip van in werking treden der 
Boterwet. S. 6ó. 

Bepaald op I .J.pril 1901. 

13 Februari 1901. BBSLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst der Kieswet. S. 66. 

W1~ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Febrll&l'i 1901, 
la. A., 11fdeeling Binnenlandsch Bestnnr; 

Gelet op de wetten van 7 September 1896 
(Staatsblad n°. 154), 31 December 1896 (Staat.,
blad n°. 245), 31 December 1897 (Staatsblad 

n°. 309), en 8 December 1900 (Staatbladn°. 208); 
Hebben goe:l.gevoncl.en en verstaan: 

cl.en tekst der kieswet, zooals die bij de hier• 
boven genoemde wetten is vastgesteld en gewijzigd, 
algemeen bekend te maken door bijvoeging van 
den gewijzigden tekst, bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, het
welk in het Staat,blad zal worden geplaatst. 

Het Loo , den lSden Februari 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Mini.rter tian Binnenlandseke Zun, 
(get.) H. GoEllA.N BORGESIUS. 

( Uitgeg. 6 Maart 11101.) 

TEKST DER WET 111111 dCII 7den September 

1896 (Staatsblad n°. 154) tot regeling 11an 

ket kiesrecht en de benoeming van afge-

11aardigde11 ter Eerste en Tweede Kamer 

der Staten• Ge11eraal, zooa/8 die i8 ge

VJijzigd bij de VJette,, 11an 31 .J;Jecember 
1896 (Staatsblad n•. 245), SI IJece'1/JJu 

1897 (Staatsblad n°. 309) eA 8 ~2era/Jer 
1900 (Staatsblad n°. 208). 

EERSTE AFDEEL ING. 

VA.N HET KIESRECHT. 

; 1. Van de kiezers. 

Art. 1. De leden van de Tweede Kamer, iel' 
Staten-Generaal worden gekozen door de maffh.
lijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders. 
die den leeftijd van vijf en twintig jaren h~ 
ben bereikt, voor zoo ver zij over het laatstverJ 
loopen dienstjaar in eene of meer der Rijke di-. 
recte belastingen zijn Mngeslagen, het te dier· 
zake verschuldigde voor of op den laten Maart. 
voldaan hebben, en 

a. over het Jaatstverloopen dienstjMr zijn aan-. 
geslagen in de grondbelasting voor een bed.i"Sg 
van ten minste een gulden, in de vermogens.~ 
belasting, in de belasting op bedrijfs- en ander& 
inkomsten of naar een of meer der vijf eerste 
grondslagen van de personeele belasting, zooals 
die is geregeld bij de wet van 16 April 1806 
(Staatablad n°. 72); of 

b. indien zij niet overeenkomstig het bepaalde 
sub a zijn aangeslagen , _ voldoen aan eene dei;.
volgende voorwaarden: 

l O• dat zij als hoofden van gezinnen of als. 
alleen wonende personen op den 3 lsten Januari
sedert den lsten Augnatus van het vorige jaar 
hebben bewoond, 

krachtens huur, een huis of een gedeelte van 
een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorenden 
of in huur gebruikten grond of lokalen en bijge
bouwen, niet ter bewoning bestemd, de werke
lijke huurprijs, per week berekend, ten minste 
heeft bedragen de som, voor de gemeente of het 
gedeelte der gemeente, waar het hnis gelegen is, 
vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of wel 
achtereen volgens in dezelfcle gemeente twee zoo
danige huizen of gedeelten van huizen; 

of, krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, 
eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke 
Meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen • 
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2°. dat zij op den Sleten Janll&l'i sedert den 
laten Janoari van het lnatstverloopen jaar achter
eenvolgens bij niet meer dan twee personen , 
ondernemingen, openbare of bijzondere instel
lingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon 
in het bedrijf of beroep der ouders werkz= 
zijn geweest en als zoodanig over dat jaar een 
inkomen hebben genoten als voor de gemeente 
of het ,gedeelte der gemeente, waar zij wonen, 
is veQ11eld in de bij deze wet gevoegde tabel; 

of dat zij op den laten Febrnari in het genot 
zijn van een door eene onderneming, openbare 
of bijzondere instelling verleend pensioen of ver
leende lijfrente van gelijk bedrag; 

met dien verstande dat voor hen, die in beide 
geq.llen verkeeren, zoo noodig, ter bereiking 
van het vereischte bedrag; het inkomen, het 
pensioen en de lijfrente worden samengeteld; 

Jl0
• dat zij op den laten Februari sedert een 

jaar den eigendom met recht van vrije beschik
king hebben van ten minste/ 100 (nominaal), 
ingeschreven in de Grootboeken der Nationale 
Schuld of van ten minste / 60, ingelegd in de 
Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaar
bank of in eene spaarbank, beheerd door het 
oestnnr van eene rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging, van eene naamlooze vennootschap, 
van eene coöperatieve vereeniging of van eene 
-stichting. 

Onder de bijzondere spaarbanken, bedoeld bij 
net vorige lid van dit artikel, zijn de banken, 
opgericht na 1 Mei 1900, alleen begrepen voor 
-zoover en voor zoolang als zij blijkens opgave 
.aan het bestuur der gemeente, waar zij gevestigd 
zijn, een waarborgfonds van / 25,000 bij de 
Nederlandsehe Bank hebben gedeponeerd. 

4°. dat zij met goed gevolg hebben afgelegd 
-een eramen, ingeeteld door of krachtens de wet 
-of nangewezen bij algemeenen maatregel van beatn ur 
en in verband staande met de benoembaarheid 
tot eenig ambt, de vervulling van eenige be
trekking of de uitoerening van eenig bedrijf of 
beroep. 

2. Onder hen , die den leertijd van vijf e~ 
twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet 
hen, die dien leeftijd hebben bereikt v6ór of op 
den 16den Mei. 

De aanslag der vrouw in de Rijke directe be
lastingen geldt voor haren man; die van minder

jarige kinderen wegens goederen, waarvan hnn 
vader het vruchtgenot heeft, voor hunnen vader. 

Aanslagen in de Rijke directe belastingen, 

waarvoor eent na S 1 December van het laatst
verloopen jaar een aanslagbiljet is uititereikt, 
blijven voor de toepassing van het bepaalde bij 
art. 1 bniten aanmerking. 

Aanslagen in· de grondbelasting wegens onroe
rende goederen eener onverdeelde nalatenschap 
gelden ook voor den medeëigenaar, wiens naam 
niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, 
mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste één 
gnlden bedraagt. 

Door den aanslag in de grondbelasting, in 
art. 1 vermeld , worden de hoofdsom en de Rijks
opcenten ventaan. 

Aanslag in de vermogens-, bedrijfs- of perao
neele belasting geeft geene aanspraak op kiesrecht, 
indien hij het gevolg is van eene met de waar
heid strijdige aangifte. 

Bij de berekening van den werkelijken huur
prijs, die ook verschuldigd ken zijn in den vorm 
van contributie aan eene coöperatieve bouwver
eeniging, wordt maandhuur tot weekhuur herleid 
door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 
60 en vindt geen aftrek plaats van de som , ver
schuldigd voor gas• of waterleiding, ingeval deze 
in den huurprijs is begrepen. 

Bij de berekening van het inkomen, bedoeld 
in art. 1 IJ, 2°. eerste lid, worden vrije woning 
of inwoning en vrije kost en inwoning gerekend 
op het bedrag, voor de gemeente of het gedeelte 
der gemeente, waar zij genoten worden, vermeld 
in de bij deze wet gevoegde tabel; enkel vrije 
kost op het bedrag, vermeld in de lastste kolom, 
verminderd met dat, vermeld in de voorlaatste 
kolom dier ~bel. Overigens komt alleen geld 
in 11anmerking. Ten aanzien van vrijen kost· 
wordt geene rekening gehouden met den Zondag 
of algemeen erkende Christelijke feestdagen, of, 
voor zooveel Israëlieten betreft, met den Sabbath. 

Indien de aard der werkzll&Dlheden in een be
drijf mede brengt, dat zij in den regel een gedeelte 
van het jaar niet worden uitgeoefend , wordt 
ter berekening van den tijd, ~durende welken 
iemand volgens het vorig artikel in dienstbe
trekking is geweest, d11 tijd meaegeteld, gedurende 
welken de werkzaamheden, waarvoor hij in dienst 
is, hebben stil gestaan, ook indien gedurende 
dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opge
heven. 

J ndien het inkomen , bedoeld in art. 1 b, 2°., 
als vaat week-, veertiendaagach-, maand- of jaarloon 
is genoten en dit Joon wegens ziekte of verwon
ding gedurende ten hoogste twee maanden niet 
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of niet ten volle ia ontvaogen , wordt het geacht 
tot het normale- bedrag te zijn genoten. 

Indien in de plast& van het inkomen, bedoeld 
in · art. 16, 2°., eene tijdelijke ongevallenrente 
wordt genoten, wordt deze, zoolang zij wordt 
genoten, in rekening gebracht tot een bedrag, 
gelijk aan het normale loon. 

Inkomen, pensioen en lijfreote, bedoeld in 
art. 1 6, 2°., der vrouw geldt voor haren man; 
dat van de inwonende minderjarige kinderen voor 
de helft voor hunnen vader. 

Indien gedeelten eener gemeente in de bij deze 
wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd, 
wordt de grens tusschen die gedeelten door Ons, 
Gedeputeerde Staten gehoord, bep11Bld en wan
neer Vlll'tlndering van omstandigheden daartoe 
aanleiding geeft, gewijzigd. 

Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan 
in de Staatscourant, met bijvoeging van de ad
viezen van Gedeputeerde Staten , voor zoover bij 
de besluiten van die adviezen is afgeweken. 

3. Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 
uitgesloten : 

zij, wien het kiesrecht ontzegd ie bij eene on
hen-oepelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

zij , die in gevangenschap of hechtenis zijn; 
zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak de beschikking of het beheer over hunne 
goederen hebben verloren; 

zij , die in het burger! ijk jaar, voorafgaande 
aan de vaststelling der kiezerslijsten onderstand 
van eene instelling van weldadigheid of van een 
gemeentebestuur hebben genoten. 

4. Deze wet verstaat onder onderstand elke 
ondersteuning in geld of andere benoodigdheden, 
tot leniging van nood aan behoeftigen verstrekt. 

Onder benoodigdheden , genoemd in het voor
gaand lid, zijn geneesmiddelen niet begrepen. 

5. De uitoefening van het kiesrecht wordt ge
schorst voor de militairen beneden den graad van 
sergeant bij de zee• en landmacht en de daar
mede gelijkgestelden: 

a. ten aanzien van vrijwillig dienenden bij de 
zeemacht gedurende hun diensttijd; 

6, ten aanzien van vrijwillig dienenden bij 
de landmacht voor den tijd, gedurende welken 
zij zich onder de wapenen bevinden; 

c. ten aanzien van ingelijfden bij de militie 
voor den tijd, gedurende welken zij niet met 
groot verlof zijn ; 

d, ten 11nnzien van hen, die behooren tot de 
Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve voor 

den tijd , gedurende welken (zij in actieven dienst 
zijn. 

De schorsing wordt niet toegepast ten aanzien 
van de bij !it. a en b bedoelde militairen , voor 
zooverre zij kiesgerechtigd zijn krachtens betaalde 
Rijke directe belasting of krachtens hnnr, een en 
ander overeenkomstig het da.nromtrent bepllB!de 
bij art. 1 dezer wet. 

6. Voor de bevoegdheid tot het kiezen van 
leden der Provinciale Staten gelden dezelfde re
gelen, als die welke in de artt. 1-6 voor de 
bevoegdheid tot het kiezen van leden der Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zijn gesteld, met dien 
verstande, dat · men bovendien ingezeten der 
provincie moet zijn. 

7. Voor de bevoegdheid tot het kiezen van 
leden van den gemeenteraad gelden dezelfde re
gelen, als die, welke in de artt. 1-6 voor de 
bevoegdheid tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn gesteld, 
met dien verstande, dat men bovendien inge• 
zeten der gemeente moet zijn , en dat zij , die 
niet vallen onder art. 1 a, over het laatstver
loopen dienstjaar in de gemeente moeten zijn 
aangeslagen in eene plaatselijke directe belasting 
tot ten minste het bedrag; voor de gemeente 
of het gedeelte der gemeente, waar zij. wonen, 
vermeld in de tweede kolom der anb art. 1 t, , 
1°., bedoelde tabel en hun aanslag in die be
lasting op den laten Maart ten volle moeten 
hebben· voldaan. 

Aanslag in eene plaatselijke directe beluting 
geeft geene aanspruak op het kiesrecht indien hij 
het gevolg is van eene met de waarheid strijdige 
aangifte. 

S 2. Yan de lijstn der iiezer,. 

8. In elke gemeente wordt jaarlijli:s do.or het 
gemeentebestuur eene lijst opgemaakt, de in
woners aanwijzende, die tot het kiezen van leden 
van de Tweede Kamer, van de Provinciale Staten 
en van den gemeenteraad bevoegd zijn. 

Vormt eene gemeente meer dan één kiesdistrict 
voor de Tweede Kamer, dan kan, voor zooveel 
die kiesdistricten samenvallen met die voor de 
verkiezing van de Provinciale Staten en van 
den gemeenteraad, voor ieder kiesdistrict eene 
afzonderlijke lijst worden opgemaakt. 

De lijst wijst de inwoners aan, die de voor 
de kiesbevoegdheid gevorderde vereischten bezit
ten op den laten l'ebroari, voorzoover niet deze 
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wet met betrekking tot eenig vereischte een an
deren dag aangeeft. 

9. De lijst vermeldt het volgnummer, voorts 
in alphabetische volgorde, de namen der kiezers 
en verder hunne voornamen, de plaats en dag
teekening hunner geboorte en de dagteekening 
hunner naturalisatie, zoo die heeft plaats gevon
den, de bepalingen, waaraan zij het kiesrecht 
ontleeuen en tot. welke verkiezing zij bevoegd zijn. 

Is eene gemeente in kiesdistricten verdeeld en 
geene toepassing gegeven aan het tweede lid van 
art. 8, of is eene gemeente in stemdistricten 
verdeeld, dan wordt daarenboven zoo mogelijk 
met aandnidin,:i; van straat en nummer melding 
gemaakt van de plaats hunner woning op den 
laten Februari van het jaar der vaststelling, en 
van het kiesdistrict en het stemdistrict, waartoe 
zij dientengevolge behoo1·en. 

De kiezers van wie de plaats der woning niet 
met zekerheid kan worden aan!tllwezen , behooren 
tot het eerste kiesdistrict en tot het stemdistrict, 
waarin hei hoofdstembureau ia gevestigd, of, is 
in _de gemeente geen hoofdstembureau gevestigd, 
tot het eerste stemdistrict der gemeente. 

De vorm en de inrichting der kiezerslijst wor
den vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

10. Jaarlijks vóór den 15den Februari zenden 
de ontvangers der directe belastingen en der suc
cessierechten, ieder voor zijn ressort, aan den 
burgemeester door hen te waarmerken· opgaven 
in alphabetische volgordi, gerangschikt, waarin 
alle mannelijke inwoners der gemeente worden 
opgenomen, die in de gemeente over het laatst
verloopen dienstjaar overeenkomstig art. 1 a, in 
verband met art. 2 , zijn aangeslagen , . met aan
teekening van hen, die het te dier zake ver
schuldigde op den laten Februari niet hebben 
voldann. 

Eveneens zenden gemelde ontvangers jaarlijlra 
v66r den 15den Februari aan den burgemeester 
gelijke opgaven van de over het laatstverloopen 
dienstjaar in eenige Rijke directe belasting aan
gesl~en mannelijke inwoners der gemeente, die 
het verschuldigde ter zake van een aauslag, die 
niet valt onder art. l a, in verband met art. 2, 
op den laten Februari niet hebben voldaan. 

Voorts zenden gemelde ontvangers jaar! ijka vcSór 
den Ssten Maart aan den bu~eester opgave 
van hen , die het verschuldigde alsnog vóór of 
op den lsten Maart hebben voldaan. 

Aan de mannelijke inwoners der gemeente, die 

in de gemeente over het laatstverloopen dienstjaar 
overeenkomstig art. 1 a, in verband met art. 2, 
ztjn aangeslagen en het te dier zake verschuldigde 
op den laten Februari niet hebben voldaan, 
wordt door gemelde ontvangers jaarlijks vóór den 
20sten Februari eene kennisgeving met het op
schrift • Kiesrecht" gezonden. Aan den voet dier 
kennisgeving wordt in herinnering gebracht, dat 

· bij niet-betaling vóór of op den laten Maart 
plaatsing op de kiezerslijst achterwege blijft, ook 
voor hen, die daarop anders recht zonden hebben. 

Onder mannelijke inwoners, in dit artikel be
doeld, zijn begrepen diegene, op wie art. 2 , 
tweede lid, toepasselijk ia. 

11 . De bw·gemeester noodigt vóór den Ssten 
Februari bij kennisgeving de mannelijke inwoners 
der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere 
gemeente over het laatstverloopen dienstjaar in 
eene der Rijke directe belastingen zijn aange
slagen, wat de grondbelosting betreft in eene 
andere gemeente of in meer gemeenten te zamen 
tot een bedrag van ten minste één gulden , daar
van door overlegging der overeenkomstig het be
paalde · bij art. 1 a voor voldaan geteekende aan
slagbiljetten vóór den 15den Februari te doen 
blijken. Deze aanslagbiljetten worden na de 
vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden 
teruggegeven. 

12. Bij dezelfde kennisgeving noodigt de bnrgii
meester de mnnnelijke inwoners der gemeente, 
die op gro11d van het bepaalde bij het vierde 
lid van art. 2 aansrrnak meenen te kunnen 
maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, 
uit, daarvan vóór den 15den Februari aangifte 
te doen. Het model dezer aangifte wordt door 
One vastgesteld. 

De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte over 
te leggen, waartoe moeten behooren het aanslag
biljet of door den ontvanger gewaarmerkt kosteloos. 
af te geven duplicaat daarvan, eene opgaaf van 
het bedrag van het aandeel in den aanslag en 
de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeen
schappelijk bezit, worden na de vaststelling der 
kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. 

13. Bij de kennisgeving, in art. 11 vermeld, 
noodigt de burgemeester tevens de mannelijke 
inwoners der gemeente, die krachtens art. l baan
spraak mcenen te kunnen maken om geplaatst 
te worden op de kiezerslijst, uit, daarvan voor 
zooveel noodig, vóór den l 5den Februari aan
gifte te doen. 

14. De in het voorgaande artikel bedoelde aan-
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gifte waarvan de modellen door Ons worden , 
vastgesteld , moeten behelzen eene opgaaf van ' 
naam en voornamen en woonplaats van ·den be
langhebbende en eene door hem onderteekende 
verklaring, betreffende de vereischten in art. 1 b 
omschreven, waarop hij zijne Rangifte grondt. 

In geval de belanghebbende verklaart niet in staat 
te zijn , zijne handteekening te stellen, kan wor
den volstaan met het plaatsen van een handmerk 
in tegenwoordigheid van den secretaris of van een 
door den burgemeester aangewezen ambtenaar ter 
secretarie der gemeente, die van de verklaring en 
van het plaatsen van het handmerk in zijne 
tegenwoordigheid aanteekening doet op de aangifte. 

Voorts moeten bij die aangiften worden overge
legd de opgaven en bewijsstukken, in de volgende 
artikelen genoemd. 

15. In het geval, voorzien bij art. 1 l,, 1 °., 
tweede lid, moet worden overgelegd eene opgaaf, 
zoo mogelijk met aanduiding van straat en nnm• 
mer, van het huis of gedeelte van het hnis of 
wel, ingeval van eene verhnizing als aldaar be
doeld, van de huizen of gedeelten van huizen, 
met of zonder bijbehoorenden grond en lokalen ' 
en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, door 
den belanghebbende van den laten Angnstus van 
het laatstverloopen tot en met den Sleten Jann• 
ari van het loopende jaar bewoond , en van den 
gedurende hetzelfde tijdperk in hnor gebruikten 
grond, alsmede van het bedrag der huurprijzen 
en van namen en woonplaatsen der verhuurders. 

16. fo het geval , voorzien bij art. 1 l,, l 0 . , 

derde lid, moet worden overgelegd eene opgaaf 
van den naam van het vaartuig, van den inhoud 
of het laadvermogen, vnn den rechtstitel, krach
tens welken het is bewoond en, is deze hunr, 
van naam en woonplaats van den verhuurder. 

17. In het geval van dienstbetrekking , als 
bedoeld bij artikel 1 b, 2°. , moet worden over
gelegd eeue opgaaf van den aard der dienstbe
trekkingen van den belanghebbende, van naam 
en woonplaats van de personen bij wie, van 
naam en plaats van vestiging der ondernemingen 
of der bijzondere instellingen of van den naam 
der openbare instellingen, waarbij hij van l Janu
ari van het laatstverloopen jaar tot en met ·den 
8 lsten Januari van het loopende jaar in dienst
betrekking was en van de omstandigheid, dat het 
door hem over het laatstverloopen jaar in dienst• 
betrekking genoten inkomen het door art. l 'b, 2°., 
gev~rderd bedrag bereikt, vrijen kost en vrije 
woning·, voor zoover genoten, inbegrepen. 

1901. 

Door den inwonenden zoon, die de bepaling 
van art. 1 b, 2°., inroept, moet worde1t over
gelegd eene opgaof van den naam zijner ouders, 
vader of moeder, van het door hen uitgeoefend 
bedrijf, van de werkzaamheden, die hij daarin 
verrichte, van het daarvoor over het laatstv'er
loopen jaar in geld genoten inkomen , benevens 
van vrije kost en vrije woning , voor zoover genoten. 

In het geval, voorzien bij art. l b, 2°., tweede 
lid, moet worden overl(Clegd eene opgaaf van 
naam en plaats van vestiging der ondemtmfa111 
of der bijzondere instelling of van den naam der 
openbare instelling en van het pensio~ R,f van 
de lijfrente. 

Indien het vereischte bedrag, bedoeld in art. 1 6, 
2°., eerste of derde lid, niet zoude zijn bereikt 
zonder rekening te honden met eene of meer der 
bepalingen, bij art. 2 gesteld omtrent ziekte of 
verwonding, omtrent ongevallenrente of omtrent 
inkomen, pensioen en lijfrente van vronw of 
kinderen, moet van deze omstandigheden. in de 
opgave melding worden gemaakt, waarbij, indien 
het geldt inkomen vnn vrouw of kinderen, tevens 
moet worden -opgegeven de bijzonderheden ge
noemd in het eerste lid van dit artikel. 

18. In het geval, voorzien bij art. 16, 3°., moe~ 
worden O"reritelegd eene door of vanwege.de directie 
van de Grootboeken der Nationale Schuld of den 
directeur der Rijkspostspaarbank of het bestuur 
der gemeentelijke of bijzon<lere spaarbank afge• 
geven verklaring. 

De verklaring vnn den directeur of van bet 
bestuur wordt den belanghebbende toegezonden 
op schriftelijke aanvraag met opgaaf van het 
nnmmer waaronder eu het kantoor, al waar het 
spaarbankboekje is nitgegeven. In de verklaring 
word~n dit nummer en dit kantoor vermeld. 

19. In het geval, voorzien bij art. 1 6, 4.0 •• moet 
worden overgelegd eene opgaaf van het door den 
belanghebbende met goed gevolg afgelegde examen 
en van het jaar eo de plaats der aflegging. 

20. Hij, die krachtens het bapaalde bij art. l .~, 
1°., 2°. tweede lid, 8°. of 4°., eenmaal op de 
kiezerslijst is vermeld, wordt, tenzij hij eeoe 
der voor de lriesbevoegdheid gestelde vereiachlen 
heeft verloren of opgebonden heeft inwoner der 
gemeente, op welker kiezerslijst hij geplaatst i11, 
te zijn, in latere jaren op de kiezerlijst p;eplnat&t, 
zonder nadere aangifte, in het geval, voorzien 
bij art. 1 ~. 1°., zoofaog hij alsnog hetzelfde hnis 
of een gedeelte van hetzelfde hnis of hetzelfde 
vaartuig bewoont. 

13 
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Aan hem, cJ.e krachtens het bepaalde bij art. 1 b, 
2°, eerste of derde lid , op de kiezerslijst voor
komt wordt, zoo hij nog in de gemeente woont, 
door den bnrgemeester v66r den Ssten Februari 
een angiftebiljet ter invulling toegezonden. 

21. De burgemeester zendt jaarlijks v66r den 
laten Februari eene lijst van hem, die krachtens 
het bezit van / 100 (nominaal), ingeschreven in 
de Grootboeken der nationale Schuld overeen
~omstig het bepaalde bij art. 1 b, 3°., op de kiezers
lijét oor komen, aan de directie dier Grootboeken. 
Deze doet vóór den 15den Febrnnri aan den bnrge
meeste~pgaaf van hen , die op den laten Febru
ari niet meer aan de bij gemeld artikel gestelde 
voorwaarden voldeden. 

De burgemeester zendt jaarlijks ~ó6r den 15den 
Januari aan den directeur der Rijkspo~tspaarbank 
of aan het bestuur der gemeentelijke of bijzondere 
spaarbank eene lijst van hen, die krachtens het 
bezit van / 50, overeenkomstig het bepaalde bij 
art, 1 b, 3°. op de kiezerslijst voorkomen, met 
vermelding der nummers waaronder, en der kan• 
toren, alwaar de spaarbankboekjes zijn uitgegeven. 
De directenr en het bestuur doen vóór den löden 
Februari aan den burgemeester opgaaf van hen, 

,.die op den laten Februari niet meer aan de bij 
gemeld artikel gestelde voorwaarden voldeden. 

22. De Minister vnn Justitie doet jaarlijks 
vó6r den 15den Februari aan de bnrgemecsters 
toekomen eene gewaarmerkte opgaaf van de namen 
in a\phabetische volgorde gesteld, en van de voor
namen, met vermelding van plaats en dagteeke• 
ning van geboorte, van de mannelijke personen, 
die vó6r of op den l 5den Mei den leeftijd van 
vijf en twintig jaren zullen hebben bereikt en 
bij onherroepelijk geworden .rechterlijke uitspraak 
de beschikking of het beheer over hnnne goederen 
hebben verloren, of aan wie bij onherroepelijk 
geworden rechterlijke nitepraak het kiesrecht is 
ontzegt, en voor wie dat verlies of die ontzeg
ging op den !sten Februari van hetzelfde jaar 
voortduurde. 

23. De burgemeester zendt jaarlijks na het van 
krocht worden der kiezerslijst aan het bestuur 
van elke der in de gemeente gevestigde instellingen 
van weldadigheid, voorkomende op de lijst, be
doeld in art. 3 der wet van 28 Juni 1854 (Staata
blad n°. 100) een arachrift of afdruk daarvan, 
benevena een a&onderlijke lijst, gemerkt A, van 
de namen der personen, die voor pluteing op de 
kiezerslijst in aanmerking kwamen, doch wegens 
het genieten van onderstand van eene instel\ing 

van weldadigheid of vnn een gemeentebestuur 
niet op die Jij at voorkomen. De gemelde besturen 
zijn verplicht jaarlijks vó6r den 15den Februari 
aan den burgemeester· eene gewaarmerkte opgave 
te doen toekomen van de namen van alle op deze 
toegezonden lijsten voorkomende personen, welke 
i; het laatstverloopen burgerlijk jaar van hunnent• 
wege onderstand, rechtstreeks of middellijk, hebben 
genoten. 

Voorts zendt de bnrgemeester jaarlijks vóór den 
25sten Februari aan de gemelde besturen eene 
lijst, gemerkt B, van de personen, die voor plaat
sing op de kiezerslijst in aanmerking knnnen 
komen en niet voorkomen op de van kracht zijnde 
kiezers! ijst of op de voormelde lijst A. Die be
sturen zijn verplicht jaarlijks vó6r den 8steil Maart 
omtrent die personen- gelijke opgave te doen, als 
in het vorig lid voorgeschreven. 

24. De bevelhebbers der in eene gemeente aan
wezige zee- of landmacht, doen ieder voor zooveel 
hem aangaat, jaarlijks vóór den 15den Februari, 
aan den burgemeester toekomen door hen gewaar
merkte opga"t'en van de namen, in alphnbetische 
volgorde gesteld , en van de voornamen, met ver
melding van plaats en dagteekening van geboorte 
en rnn de woonplaats, der manschappen beneden 
den in art. 5 bedoelden graad, die vóór of op 
den 15den Mei den leeftijd van vijf en twintig 
jaren zallen hebben bereikt en op wie op den 
!sten Februari van hetzelfde jaar art. 5, a, b, c 
of d, toepasselijk is. Zij verstrekken telkenmale 
gelijke opgaven omtrent de personen, op wie 
art. 5, a, 6, c of d, toepasselijk wordt, of op
houdt toepasselijk te zijn. 

Van deze opgaven wordt door de burgemeesters, 
die ze ontvangen, ten aanzien van elk der daarin 
genoemde personen_ zoo spoedig mogelijk mede
deeling gedaan aan het beatnnr der gemeente 
zijner inwoning. 

25. De burgemeester stelt een voorloopig onder
zoek in: 

1 °. of de opgaven der ontvangers personen ver
melden, wier aanslag in de vermogens- of in de 
bedrijfsbelasting grond oplevert tot het vermoeden, 
dat hij het gevolg is van eene met de waarheid 
strijdige aanjtÏfte; 

2°. of de feiten, vermeld in de bij de artt. 15, 
16, 17 en 19 bedoeide aangiften juist zijn; 

3°. of zij, die krachtens art, 1 b, I •., op de 
kiezerslijst voorkomen op den laten Februari als

. nog aan de daarbij geatelde voorwaarden voldoen ; 
4°. oC er onder hen , die voor plantsing op de 
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kiezerslijst in aanmerking kunnen komen, zich 
personen bevinden, die kmchteos het bepaalde bij 
art. 3 , laattte lid, van plaatsing op de kiezen
!ijst zijn uitgesloten. 

Vóór den Ssten Maart brengt de horgemeester 
omtrent de uitkomsten van dit on~er-k een 
schriftelijk venlag nit aan het gemeentebestuur. 

26. Op verzoek van den burgemeester zijn 
verhuurders van woningen en grond, als bedoeld 
in art. 16, van vaartuigen, ale bedoeld in art. 16, 
en de penonen e I de bestuurden vnn onder
nemingen of instellingen, als bedoeld in art. 17, 
verplicht binnen 14 dagen inlichtingen te ver
schaffen, ten behoeve van het in art. 25 , 2°. en 
3°., bedoelde onderzoek. 

27. Indien ten gevolge van het onderzoek, bij 
an. 25 bedoeld, het gemeentebestuur besluit een 
persoon voorloopig niet op de kiezerslijst te plaat
sen, geeft de burgemeester dettn daarvan v66r 
den 23sten Maart schriftelijk kennis. 

28. Het gemeentebestuur stelt de kiezerslijst 
tel ken jare opnien w vast op den 22steu Maart. 

Het stelt te gelijkertijd o.lphabetische lijsten 
vaat der nameu en voornamen van hen, die met 
betrekking tot eene of meer der verkiezingen van de 
kiezerslijst zijn afgevoerd. en daarop zijn gebracht. 

De kiezerslijst wor~t, met de in het voorgaande 
lid bedoelde lijsten , van den 23sten Maart tot 
en met den 2lsten April op de eecretarie der ge
meente voor een ieder ter inzage nedergelegd en, 
tegen betaling der kosten, in afschrift of afdruk 
verkrijgbaar gesteld. Van dit een en ander ge
schiedt te gelijkertijd openbare kennisgeving. 

29. Tot en met den 15den April is een ieder 
bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van 
de door dat bestuur vastgestelde kiezerslijst te 
vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in 
strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voor
komt, of niet behoorlijk voorkomt. 

30. Indien het verzoek om verbetering van de 
kiezerslijst niet den verzoeker betreft, wordt den 
belanghebbende door den burgemeester binnen 
vier en twintig nren schriftelijk hiervan mede

deeling gedaan. 
31 . De verzoeken om verbetering van de kiezers

lijst worden, met de bijgevoegde bewijsstukken , 
dade:ijk tot en met den 2lsten April voor een 
ieder op de secretarie der gemeente ter inzage 
nedergelegd en in afschrift, tegen beto.ling der 
kosten, verkrijgbaar gesteld. 

Een ieder ie tot tegenspraak van het verzoek 
bevoegd. 

De tegenspraak wor<lt schriftelijk en uiterlijk den 
2Seten April aan het gemeentebestuur ingi!ltiend . 

32. De burgemeester doet, ingeval verbetering 
van de kiezerslijst wordt gevraagd, op grond dat 
de verzoeker of een ander in strijd met de wet 
daarop niet of niet behoorlijk voorkomt, v~6r 
of op den 16den April aan de besturen van elk 
der in art. 23 bedoelde instellingen mededeeling 
van den naam van deogene, wiens plaatsing op 
de lijst verlangd wordt. 

Deze besturen zijn verplicht binnen 7 1!agm 
aan het gemeentebestuur kennis te geven van het 
feit, indien het zich voordoet dat de piftooo in 
het burgerlijk jaar, aan de vaststelling der lijst 
voorafgaande, van hunnentwege onderstand heeft 
genoten. 

33. Na den 23sten April, doch vóór den 
15den Mei, beslist het gemeentebestuur over de 
verzoeken om verbetering en worden de daarbij 
bevolen wijzigingen in de kiezerslijst aangebracht, 
met waarmerking der wijzigingen door den burge
meester en den secretaris. 

De· beslissing van het gemeentebestuur ia met 
redenen omkleed en wordt in haar geheel door den 
burgemeester op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter inzage nedergelegd en in afechri!t, tegPiia, 
betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. De bur• 
gemeeater doet hiervan ten spoedigste, uiterlijk 
op den vijfden dag na dien der beslissing, openbare 
kennisgeving en deelt te gelijkertijd de beslissing, 
is daarbij wijziging van de kiezerslijst · bevolen, 
schriftelijk mede aan hem wien de wijziginf! be
treft. Gelijke mededeeling geschiedt, wanneer het 
verzoek om verbetering geheel of ten dcele niet is 
toegewezen, aan den verzoeker, zoo de gevraagde 
verbetering van de kiezerslijst hemzelven betrof. 

De overgelegde bewijsstukken worden na de 
beslissing van het gemeentebestuur aan belang• 
hebbenden teruggegeven. 

34. Van den l5den Mei tot den 15den Mei 
van het volgende jaar blijft de door het gemeente
bestuur vastgestelde lijst, zooals die door zijne 
beslissingen al dan niet is gewijzigd, van kracht4 
behoudens d11 wijzigingen daarin ten gevolge van 
reohterlijke uitspraken, welke_ wijziging der lijst 
bevelen , te brengen en de aan tee ken ingen omtrent 
schorsing, daarin te maken overeenkomstig de 
bepalingen dezer wet. 

De kiezerslijst -blijft voor een ieder op de secre
tarie der gemeente ter inzage nedergelegd en in 
afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten 
verkrijgboar. 

15• 
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Afschrift of afdruk van de van kracht geworden 
kiezenlijst wordt onverwijld gezonden aan den 
hnrgemeester der gemeente, die hoofdplaats is van 
het kiesdistrict of waarin het geheele kiesdistrict 
gelegen is. Aan hem geschiedt ook mededeeling van de 
wijzigingen, welke de lijst ten gevolge van rechter
lijke uitspraken ondergaat en van de krachtens 
art. 35 daarop gehoudene aanteekeningen. 

35. Het gemeentebestuur vermeldt bij eene 
door den burgemeester en den secretari~ gewaar
mer~e aanteekening op de kiezerslijst achter de 
namen der kiezers, omtrent wie opgaven inkomen, 
als bedlbeld in art. 24 dezer wet en die niet . 
vallen in de termen van het laatste lid van 
art. 5, de schorsing van bet kiesrecht en de 
opheffing der schorsing. 

Van deze aanteekening wordt telkenmale onmid
dellijk mededeeling gedaan aan den kiezer, wien 
zij aangaat. Hij kan, acht hij zich door de schor
sing bezwaard, tegen deze aanteekening, binnen 
acht dagen na ontvangst der mededeeling, herstel 
vei-zoeken bij het gemeeqtebestnnr, dat daaromtrent 
zoo spoedig mogelijk beslist. De hepaliugen van 
art. 33 zjjn hierbij van toepassing. 

36. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den 
.dag der in artt. 33 en 35 bedoelde kennisgéving, 
kan door een ieder, die niet in de door het 
gemeentehestunr genomcne beslissing berust, de 
zaak bij een met redenen 01nkleed verzoek, ver
gezeld van de bewijsstukken · en van een afschrift 
der heslissing van het gemeentebestuur, worden 
onderworpen aan de nitspraak van den kanton
rechter, binnen wiens ressort de lijst is opgemaakt. 

Is eene gemeente in kiesdistricten verdeeld, en 
tevens in die · gemeente meer dan een kanton
gerecht gevestigd, dan is de kantonrechter be
voegd, binnen wiens ressort h~, over wiens kies
bevoegdheid verschil is, zijne woning heeft, of, 
indien hij wel inwoner der gemeente is, maar 
niet binnen een bepaald kiesdistrict zijne woning 
heeft, alsdan de kantonrechter of de kantonrechters, 
binnen wiens of wier ressort het eerst.e kiesdistrict 

-der gemeente gelegen is. 
Met inachtneming der navolgende bepalingen 

wordt dit verzoek als eene burgerlijke zaak berecht. 
37. De verzoeker laat zijn verzoekschrift met 

e.J:scbrift der bewijsstukken en der beslissing van 
het gemeentebestuur, binnen twee degen na de 
indiening beteekenen aan hen, die bij het ver
zoek aan het gemeentebestuur partijen zijn geweest. 
Hij doet het exploit van beteekening ter griffie 
van het kantongerecht nederleggen. 

38. De wederpartij kan binnen vijf dagen na 
deze beteekening ecne memorie van antwoord aan 
den kantonrechter indienen, met overlegging van 
bewijsstukken. 

39. De kantomechter is bevoegd partijen t~ 
hooren en aan elke van haar bewijsvoering door 

. getuigen of een eed op. te leggen. 
Binnen zes dagen doet hij zijne einduitspraak 

of geeft hij cene beschikking als bedoeld bij het 
eerste lid van dit artikel. In het laatste geva.1 
kan hij bij zijne beschikking tevens bij provisie 
wijziging der kiezerslijsten bevelen. · 

40. De vernietiging van de ten gevolge van 
de artt. 36 tot 39 gedane uitspraak _van den 
kantonrechter kan, doch alleen wegens schending 
of verkeerde toepassing der wet gevraagd worden 
aan den Hoogen Raad, door ieder, die bij die 
uitspraak partij is geweest. 

41. Hij legt daartoe, binnen veertien dagen na 
den dag, waarop het vonnis van den kantonrechter 
is uitgesproken, ter griffie van den Hoogen Raad 
een verzoekschrift neder, waarin zijne gronden 
en eisch tot cassatie worden ontvouwd, met aan
wijzing der wetsbepalingen, welke hij beweert te 
zijn geschonden of verkeerdelijk toegepast. 

Hij legt daarbij over een afschrift van het 
vonnis, waarvan hij de vernietiging verlangt, en 
alleen die bewijsstukken, · welke hij voor den 
kantonrechter heeft gebruikt. 

Partijen zijn niet gehouden zich van de tusschen
komst van advocaten te bedienen. 

42. De verzoeker laat binnen acht dagen na het 
ncderlcggen van het voormelde verzoekschrift ter 
griffie van den Hoogen Raad aan de wederpartij 
beteekenen: 

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 dien Raad; 

en doet het exploit van beteekening ter zelfde 
griffie nederleggen. 

43. De wederpartij kan, binnen veertien dagen 
na het ontnngen der beteekening, in het voor
gaande artikel vermeld, ter griffie van den Hoogen 
Raad een verzoekschrift doen ne,lerleggen, waarin 
hare beantwoording van den ingestelden eisch van 
cassatie en hsre conclusie worden ontvouwd. 

Zij mag daarbij geen andere bewijsstukken over
leggen , dan die zij voor den kantonrechter heeft 
11:ebrnikt. 

44. Binnen vier en twintig uren na afloop van 
den in art. 43 bedoelden termijn, stelt de griffier 
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van den Hoogen Raad al de te dier zake ont
vangen en te zijner griffie nedergelegde stnkken 
in handen van den procureur-generaal bij den 
Hoogen Raad. 

45. Deze brengt, binnen veertien dagen daarna, 
zijne eonclnsiën ter terechtzitting van den Hoogen 
Raad nit. 

De Hooge Raad doet binnen veertien dagen 
daarna zijne nit~praak. 

46. Wanneer de Hooge Raad grond vindt tot 
vernietiging van het vonnis van den kanton
rechter, beslist hij in hetzelfde arrest de hoofd
zaak, zooals de kantonrechter, die het vernietigde 
vo~nis heeft gewezen, had behooren te doen. In
dien de beslissing dér hoofdzaak afhangt van daad
zaken of rechtspunten, welke bij · de vroegere 
behandeling zijn onopgelost gelaten, verwijst de 
Hooge Raad het geding naar den kantonrechte~, 
ten einde met inachtneming van de nitspra.ak van 
den Hoogen Raad , de hoofdzaak verder te be
handelen ·en te beslissen. 

47. De procureur-generaal bij den HoogenRaad 
is , wanneer geene der partijen zich tegen het 
vonnis van den kantonrechter, in hare zaak ge
wezen, 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. 

48. Indien er geene wederpartij is , of deze 
niet heeft geantwoord, komen de in art. 50 niet 
bedoelde kosten, zoo het verzoek wordt toegestaan, 
ten Jaste van den Sta.at. 

49. Van de rechterlijke beslissing, welke wijzi
ging van de kiezerslijst beveelt, wordt uiterlijk 
den volgenden dag door den griffier aan het be

. stoor der gemeente, welker kiezerslijst daardoor 
wijziging behoeft, kennis gegeven. 

Overeenkomstig deze rechterlijke beslissing wordt 
onverwijld de kiezerslijst gewijzigd, met aanteeke
ning van de rechterlijke beslissing, waarvan de 
wijziging een gevolg is en met waarmerking door 
den burgemeester en den secretaris. 

50. De in de vorige artikelen bedoelde verzoek
schriften, stukken, voor de rechtsvordering be
noodigd, beslissingen, uitspraken en kennisgevingen 
zijn vrij van zegel-, griffie- en registratiekosten. 

De mededeelingen en kennisgevingen in de 
artf. 27, 30, 33 en 35 bedoeld, geschieden bij 
aangeteekenden brief. De aanteekening en de 
verzending geschieden kosteloos. 

Aangiften en stokken, wnarvan de overlegging 
wordt gevorderd, bedoeld in artt. 10-19, kunnen 

door belanghebbenden, met inachtneming der door 
Ons te stellen voorschriften , kosteloos per post 
aan den burgemeester worden toegezonden. Even
eens kan de terugzending van aanslagbiljetten, 
bedoeld in artikel 11, benevens van bewijsstuk• 
ken, bedoeld in artikel 12, alsmede de verzen• 
ding van aangiftebiljetten, bedoeld in art. 20 en 
van stokken, benoodigd ter uitvoering van arti
kel 26, kosteloos per poet geschieden. 

§ 3. Van ket kiezen. 

51. Op den dag der verkiezing kunnen ter 
secretarie der gemeente bij den burgemeester der 
gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict , 
of waarin het geheele kiesdistrict gelegen is , van 
des voormiddags negen uur tot des namiddags 
vier uur opgaven van candidaten worden inge
leverd. Ten minste drie dagen vóór den dag der 
verkiezing geschiedt hiervan in elke gemeente 
openbare kennisgeving. 

De opgaven, in het eerste lid vermeld, moeten 
inhouden den naam, de voorletters en de woon
plaats van den candidaat en onderteekend zijn 
door ten minste veertig kiezers, bevoegd tot deel
neming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering 
geschiedt. Omvat het kiesdistrict meer dan ééne 
gemeente, dan wordt tevens, voor zoo ver het 
eene verkiezing voor de ·Tweede Kamer of de 
Provinciale Staten betreft, achter den naam van 
ieder der onderteekenaars de gemeente vermeld, 
op welker kiezerslijst hij. voorkomt. 

De vorm eu de inrichting der opgaven worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestnnr. 
Deze wijst tevens RIID den tijd en de plaats, 
waarop formulieren kosteloos voor de kiezen 
verkrijgbaar moeten zijn • 

52. De inlevering der opgaven geschiedt per
soonlijk door een of meer personen , die haar 
hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij 
tegenwoordig zijn. 

De burgemeester stelt een bewijs van ontvangst 
ter hand ann dengene , die de opgave inlevert. 

53. Is de burgemeester van oordeel, dat de opgave 
niet voldoet aan de door of krachtens deze wet 
gegeven voorschriften, dan wordt daarvan , met 
mededeeling van de redenen in het bewijs van 
ontvangst melding gemaakt. De burgemeester Îll . 

niet bevoegd eene opgave te weigeren, dan wegens 
het gemis van het vereischte aantal onderteeke
ningen van kiezers bevoegd tot deelneming aan 
de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt. 

De burgemeester doet de bij hem ingeleverde 
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opgaven op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter inzage nederleggen. Hij doet haar zoo 
spoedig mogelijk in afschrift aanplakken en, 
tegen betaling der kosten, daarvan afschriften 
verkrijgbaar stellen. 

54. De nomen, de voorletters en woonplaatsen der 
candidaten worden door den bnrgemeester in alpha
betische volgorde der namen op eene lijst gebracht. 
Op deze lij6t wordt aanteekening gehouden van 
door den burgemeester, overeenkomstig art. 5 3 
gemaakte opmerkingen. 

De vorm en de iJ1richting de-rer lijst worden 
vastgesteld bij algemeenen maatreJ1;el van bestuur. 

De ingeleverde opgaven van candidaten worden 
bewaard tot dat over de toelating van den be
noemde is beslist en vervol!(ens vernietigd. 

55. De burgemeester van de hoofdplaats van 
een kiesaistrict, hetwelk meerdere gemeenten om• 
vat, zendt aan de burgemeesters der overige ge
meenten onverwijld opgave van de namen, voor
letters e_n woonplaatsen der candidaten in alpha
betische volgorde. De bnrgemeesters doen deze 
opgave op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter inzage nederleggen en haar zoo spoedig 
mogelijk in afschrift aanplakken. 

Ten minste drie dagen v66r den tot stem~ing 
bepaalden tijd ontvangt elk kiezer, die bevoegd 
is aan de stemming deel te nemen, van den 
burgemeester der gemeente, op welker kiezerlijst 
hiJ voorkomt, eene kaart, bevattende eene op
roeping voor de stemming. Op deze kaart worden 
v.ermeld zijn naam en voorletters, het nummer, 
~aaronder hij op de kiezerslijst voorkomt, het 
lichaam, waarin eene of meer plaatsen moeten 
worden vervuld, het aantal te vervnllen plaatsen, 
het stemdistrict , wanrtoe hij behoort, de plaats 
der stemming in dat district, de tijd der stem
ming, de namen en voorletters der candidaten in 
alphabetische volgorde en de inhoud van art. 128 
vnn het Wetboek van Strafrecht. 

De vorm en de inrichting dezer kaart worden 
vaatgesteld b\j a.lgemeenen maatregel van bestuur. 

Aan den tot deelneming aan de stemming be
voegden kiezer, die zijne kaart heeft verloren, of 
wien geene kaart is toegezonden, wordt op zijne 
aan.vraag door of vanwege 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 drie dagen v6ór den tot stemming 
bepaalden tijd geschiedt tevens in elke gemeente 
openbare kennisgeving van het lichaam, waarin 

eene of meer plaatsen moeten worden vervuld, 
het aantal te vervullen plaatsen, den tijd der 
stemming, de namen en voor letters der candi
daten in al phabetische volgorde en de~ inhoud 
van art. 128 van het Wetboek van Strafrecht. 

56. De stemming vangt aan des morgens te 
acht uren en dnurt tot des namjddags te vijf uren. 

5 7. Personen, bij wie en bestuurders van 
bijzondere ondernemingen en instellingen, waarbij 
mannen, die den leeftijd van vijf en twintig 
jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn, 
zijn, voor zoover niet bij algemeenen maatregel 
van bestuur vrijstelling is verleend, verplicht te. 
zorgen, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot 
de keuze mede te werken, gedurende ten minste 
twee achtereenvolgende uren tusschen acht nren 
des voormiddags en vijf uren des namiddags daartoe 
gelegenheid vinde. 

58. Personen en bestnnrders, in het voorgaande 
artikel bedoeld, zijn, voor zoover arbeid wordt 
verricht in fabrieken of werkplaatsen, verplicht 
te zorgen, dat in het arbeidslokaal, en zoo er 
meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of 
wel in meer dan één arbeidslokaal, gedurende 
twee werkdagen vóór en op den tot stemming 
bepaalden tijd op eene zichtbare wijze is opge• 
hangen eene door hem of van hunnentwege onder
teekende lijst, de uren, in het voorgaand artikel 
bedoeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of 
groepsgewijze of voor allen gezamenlijk. 

59. De stemming geschiedt ten overstaan van 
het stembureau in het voor iederen kiezer op de 
kiezerslijst aangewezen stemdistrict. 

60. In elk stemdistrict is een stembureau. 
Elk stem bureau bestaat uit drie leden , waar

van één voorzitter ie. Bovendien worden daarin 
minstens twee plaatsvervangende leden benoemd. 

61. De raad der gemeente, waarin het stem
bureau zitting houdt, benoemd de leden en de 
plaatsvervangende leden van het stembureau uit 
zijn midden. 

De raad eve.nwel eener gemeente, welke meer 
dan één stemdistrict bevat, kan buiten zijn midden 
in won ers dier gemeente tevens kiezers in het kies
district, waartoe het stembureau behoort, telkens 
voor dén tijd van twaalf maanden tot leden en 
plaatsvervangende leden der stembureaux van een 
kiesdistrict benoemen. 

62. De bnrgèmeester is_ voorzitter van het 
hoofdstembureau der gemeente, waarin het ge• 
vestigd is. Is in eene gemeente meer dan één 

· hoofdstembureau gevestigd, dan is de bnrge-
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meester der gemeente voorzitter van het hoofd
stemburean van het kiesdistrict, waarbinnen het 
gemeentehnis is gelegen. In dit geval worden de 
voorzitters der andere hoofdstembureanx door den 
gemeenteraad nit zijn midden benoemd en wordt 
voor de stembnreanx een der leden daarvan bij 
de benoeming als voorzitter aangewezen. 

In gemeenten waarin geen hoofdstembureau is 
gevestigd, is de bnrgemeester voorzitter van het 
stembureau in het eerste of eenige stemdistrict. 

In de gevallen bij de twee voorafgaande leden 
bedoeld kan de bnrgemeester zich laten vervangen 
door een lid van den gemeenteraad, daartoe door 
den raad aan te wijzen. 

De voorzitters van alle andere stembnreaux 
worden. door den gemeenteroad zooveel mogelijk 
uit zijn midden benoemd. Is het getal der beschik
bare gemeenteraadsleden niet toereikend om daaruit 
voorzitters voor alle stembureanx in de gemeente . 
aan te wijzen, dan kan de raad daartoe inwoners 
van de gemeente, tevens kiezers in het kies
district, waartoe het stembnreau behoort, be
noemen. 

63. De bij de opening der zitting van het 
stem bnrean fnngeerende voorzitter, leden of plaat.
vervangende leden, die kiezers zijn in het kies
district waarbinnen het stembureau zitting houdt, 
knnnen slechts aan dat stembnreanx ann de stem
ming deelnemen. 

64. Gedurende de zitting zijn steeds de voor
zitter en twee leden in het stembureau aanwezig. 

Bij ziekte of noodzakelijke verhindering van 
den voorzitter treden die leden, naar volgorde 
van benoeming, als zoodanig op. 

De tijdeltjke vervanging der leden wordt, zoo 
daaraan behoefte bestaat, door den voorzitter van 
het stemburean geregeld. 

Zijn geene plaatsvervangende leilen beschikbaar, 
dan worden door den voorzitter nit 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 stembureau wordt op het. proces-verbaal 
aanteekening gehouden met opgave van de reden 
daarvoor en van den tijd der vervanging. 

65. Hij plaatselijke verordening, waarvan af
kondiging geschiedt, wordt voor elk stemdistrict 
een geschikt stemlokaal aangewezen. 

De bnrgemeester zorgt voor de inrichting van 
het lokaal. 

66. Op de tafel, voor het stembnrean staande, 

li~ een exemplaar dezer wet en der algemeene 
-111aatregelen van bestnnr, die op de verkiezing 

, betrekking hebben, en een afschrift of afdrnk 
\ran de kiezerslijst. 

67. De tafel ia zoodanig geplaatst, dat de kiezers 
.de verrichtingen van het bureau knnnen gadeslaan. 

68. Nevens of op die tafel staat de stembus, 
<Vervaardigd naar het bij algemeenen maatregel 
van bestunr daarvoor vaat te stellen model en 
gesloten met twee verschillende sleutels, waarvan 
de eene onder den voorzitter, de andere onder 
het ondste lid bernst. 

69. Bniten de ruimte voor het publiek bestemd, 
~ijn in het stemlokaal een of meer geheel van 
elkander afgescheidene lessenaars geplaatst, waar
van de toegang zichtbaar is voor het stemburean 
en voor het pnbliek, en waaraan de invulling 
van het stembiljet in het geheim geschiedt. 

De verdere inrichting van het stemlokaal, het 
aantal, de plaatsing en de inrichting der lessenaar■, 
worden bij algemeenen maatregel van bestnnr ge, 
regeld. 

70. De burgemeester der gemeente, die hoofd
plaats is van het kiesdistrict of w1111rin het ge
heele kiesdistrict is gelegen , draagt zorg, dat 
stembiljetten tot een met twintig ten honderd 
van het getal der kiesbevoegden in het district 
vermeerderd aantal, tijdig worden in gereedheid 
gebracht en in eene , nan het aantal der kiezen 
in elke gemeente evenredige, hoeveelheid aan de 
bnrgemeesters der gemeenten vnn het kiesdistrict , 
zoo dit meerdere gemeenten omvat, worden toe
gezonden . in een verzegeld pak, waarop het aan
tal der zich daarin bevindende biljetten is ver
meld. Geen andere stem biljetten mogen bij de 
stemming worden gebrnikt. 

In geval een kiesdistrict meer dan ééne ge
meente bevat, worden de kosten van het in ge
reedheid brengen van de stembiljetten naar even
redigheid van het aantal verstrekte biljetten over 
die gemeenten verdeeld. 

71. De burgemeester draagt zorg, dnt vóór 
den aanvang der stemming bij elk stembnrean 

. in zijne gemeente aanwezig zijn stembiljetten tot 
een met twintig ten honderd van het getal der 
kiesbevoegden in het stemdistrict vermeerderd 
aantal. Deze biljetten worden aan het burea11 
toegezonden in een verzegeld pak, waarop het 
aantal der zich daarin bevindende biljetten is 
vermeld. 

72. Op het stembiljet zijn aan de eene zijde 
in al phabetische volgorde de namen gedrnkt der 
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candidaten, waarover de &temming geschiedt; 
aan de keerzijde is de handteekening van den 
bnrgemeester der hoofd ploats van het kiesdistrict 
gestempeld. 

· De verdere inrichting van het stembiljet wordt 
geregeld bij olgemeenen maatregel van bestunr. 

73. Vóór acht uur des morgens, alvol'ens 
iemand tot deelneming aan de stemming wordt 
toegelaten, opent het stembnrean tijdig het pak 
met stembiljetten , telt de biljetten en sluit de 
bos nu zich overtuigd te hebben, dat zij vol
komen ledig is. 

74. Tot de stemming wordt niemand toegelaten 
dan die volg~ns de kiezerslijst bevoegd is tot de 
keuze mede te werken en in het bezit is van de 
bij art. 55 vermelde kaart. 

75 . De kiezer overhandigt aan het stembnrean 
de kuart, vermeld in art. 55. 

76. De kiezer ontvangt daarop uit handen van 
den voorzitter, die daarbij overluid den naam 
Tan den kiezer en het nummer waaronder deze 
op de kiezerslijst voorkomt opleest, het stem
biljet , dichtgevon weu naar de zijde waarop de 
namen der caodidnten zijn gesteld. 

De biljetten mogen niet vroeger én alleen op 
deze wijze aan de kiezers worden verstrekt. 

De beide leden van het stembureau houden 
aanteekeoing van het getal der verstrekte biljetten. 

77 . De kiezer begeeft zich no ontvangst voo 
het stembiljet onverwijld naar eeneo niet in ge
bruik genomen lessenaar en . stemt aldaar door 
met potlood zwart te maken een wit stipje ge
plaatst in een stemvak voor den naam von den 
caodid11at zijner keuze. Hij vouwt het biljet dicht 
naar de zijde, waarop de namen der candidateo 
zijn gesteld en begeeft zich daarmede onmiddellijk 
naar het stembureau. 

De voorzitter van het stembureau, 011 zich, 
zonder het stembiljet in handen te nemen, over
tuigd -te hebben dat het aan de buitenzijde den 
voorgeschreven stempel draagt, doet den kiezer 
het elembiljet in de stem bus steken. 

78. Een der leden van het stembnrean houdt, 
door het stellen zijner paraphe naast den naam 
van den kiezer op een afschrift of afdrnk van de 
kiezerslijst, annteekeoing, dat de kiezer aan de 
11teminiug heeft deelgenomen. 

79. Een kiezer kan, wanneer hij zich bij de 
invulling van zijn biljet vergist, eenmaal een 
nieow stembiljet aanvragen, mits het eerst over
handigde door hem wordt teruggegeven. 

80. Wanneer blijkt dat een kiezer lichamelijk 

·hulpbehoevend is, kan de voorzitter voo het 
stembureau toestaan, dat hij zich doe bijstaan. 

81 . De kiezer, die na waarschuwing de bij deze 
wet of de bij den tot uitvoering daarvan genomen 
algemeeneo maatregel van bestoor, gegeven voor• 
schriften omtrent de stemming niet opvolgt, wordt 
niet tot de stembus toegelaten, en is verplicht 
het stembiljet, zoo hem dit reeds overhoodigd 
is , terug te geven. 

De kiezer, die tot de stembus toegelaten, wei• 
gert het stembiljet in de bus te steken, is even
eens verplicht dit terug te geven. 

De teruggegeven stembiljetten worden door het 
stembureau onmiddellijk onbruikbaar gemaakt, 
op de wijze bij algemeeneo maatregel voo bestuur 
te bepalen. 

82. Gedurende den tijd, dat het stembureau 
zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het stem
lokaal te vertoeçeo, voor zoover de orde daardoor 
niet wordt verstoord en de voortgang der stem
ming niet wordt belemmerd. 

De kiezers verschijnen doar ongewapend, tenzij 
zij behooreo tot de gewapende macht of een wapen 
bij zich hebben, dat behoort tot hunne ambts
kleediog of bij de kleeding, door hen met ver
gunning van het boven hen gesteld openbaar 
gezag gedragen. 

De in het stemlokaal nao wezige kiezers koooen, 
zoo de stemming niet ovel'eenkomstig de wet ge
schiedt, bezwaren inbrengen. Hiervan wordt door 
het stembureau in het proces-verban! der stem
ming melding gemaakt. 

83. De voorzitter . van het stembureau is be
last met de handhaving der orde in het stem• 
lokaal. 

Niet dan op zijne vordering en alleen tot be
dwang van wanorde, mag eenige gewapende macht 
in het stemlokaal of zijne toegangen worden ge
plaatst. De burgerlijke en militaire autoriteiten 
zijn gebonden oan eeoe daartoe door den voor
zitter van het stembureau gedane vordering te 
voldoen. 

84. Bevindt het stembureau, dat wanorde in 
het stemlokaal of zijne toegangen den behoor! ijken 
voortgang der stemming onmogelijk maakt, dan 
wordt dit door den voorzitter verklaard. De stem
ming wordt daarop aanstonds geschorst en tot 
den volgenden dag des voormiddags ten acht uren 
verdaagd. 

De stembus wordt onmiddellijk, in tegeowoor
. digheid der in het stemlokaal aanwezige kiezers , 

gesloten en verzegeld. 



13 FEBRUARI 1901. 201 

Het proces-verbaal der gehoudene zitting wordt 1 deelt, ua opening vau elk biljet, den naam mede 
daarna opgemaakt en evenals de sleut.els, de niet · van den caodidaat of de candidateu op wie eene 
gebruikte stembiljetten, de teruggegeven · stem- stem is uitgebracht. 
biljetten , de ingeleverde kaarten en de kiezers- . De oudste de.r leden van het stembureau ziet 
lijat, bedoeld in art. 78, in afzonderlijke ver- het stembiljet n11. De beide leden van het bureau 
zegelde papieren gesloten. Van alre deze ver- 1 houden aanteekeoing van elke uitgebrochte stem. 
richtingen wordt door het stembureau in het 89. Van onwaarde zijn andere stembiljetten 
proces-verb11&l melding gemaakt. dan die, welke volgens deze wet en de tot hare 

De voorzitter v11n het stembureau zendt, indien uitvoering gegeven voorschriften mogen worden 
het kieadistrict meer dan één stemdistrict bevat, gebruikt. 
onmiddellijk op de spoedigste wijze bericht van Van on waarde zijn voorts de stembiljetten: 
de schoning der stemming aan den Commiss11ris waarop geen der c11odidaten is gekozen; 
der Koningin. waarop de namen van andere personen dao de 

85. Onmiddellijk na ooderteekeoing van het candidaten of waarop andere bijvoegingen ge
uan het slot van het vorige artikel bedoelde plaatst zijn; 
proces-verbaal, wordt dit met de stembus en de waarop meer candidaten zijn gekozen dan plaatsen 
verzegelde pakken, door den VOl!rzitter van het te vervullen zijn; 
atemburean, zoo hij de burgemeester ia, in be- w11&rop de aanwijzing van eeneo candidaat is 
waring genomen en anders aan den burgemeester geschied op eene :mdere wijze, d11n is voorge-
ter bewaring overgebracht. Deze levert alles op schreven bij art. 77; 
den dag, waarop de ■temming wordt hervat, vóór en de stembiljetten, die eene aanduiding van 
den aanvang der stemming, opnieuw aan het stem- den kiezer bevatt,n; 

bureau in. 
Vóór den aanvang der hervatte stemming worden 

de verzegelde pakken geopend. Bij die stemming 
wordt een tweede stembus gebezigd. 

De hervatte stemming duurt tot des n1UDiddags 
vijf uren. 

86. Zoodra de in art. 56 of 85 voor de stem
ming bepaalde tijd verstreken is, wordt dit door 
den voorzitter van het stemborean aangekondigd 
en worden alleen de op het oogenblik dezer aan
kondiging in het stemlokaal aanwezige kiezers 
nog tot de siemming toegelaten. 

Nadat de stemming is afgeloopeo wordt het 
aantal kiezers dat blijkens het aantal ingeleverde 
kaarten aan de verkiezing heeft deelgenomen, en 
het aantal der niet gebruikte en der teruggegeven 
stembiljetten opgemaakt en aan de aanwezige 
kiezers bekend gemaakt. Daarop wordt de kiezers
lijst door het stembureau, met opgave van het 
aantal der daarop gestelde para phen gewaarmerkt 
en worden deze lijst, de niet gebruikte stembiljetten 
de ternggeg~vao stembiljeÜeo en de ingeleverde 
kaarten in afzonderlijke verzegelde papieren gealoten. 

87. Onmiddellijk na de in art. 86 voorge
lK"hreven bekendmaking en verzegeling wordt de 
stembus geopend. 

De stembiljetten worden dooreen gemengd, 
geteld en vergeleken met het getal kiezers, die 
aan de stemming hebben deelgenomen. 

88. De voorzitter opent de stembiljetten. Hij 

of die niet voorzien zijn van den voorgeschreven 
stempel. 

Onder bijvoegingen worden niet begrepen pon
ten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, 
schenren, gaten en vlekken, tenzij deze blijkbaar 
opzettelijk zijn aangebracht. 

Het stem bureau beslist over de waarde van het 
stembiljet, terstond nadat het biljet is geopend. 

De voorzitter maakt de redenen van ongeldig
verklaring en van twijfel en de beslissing on
middellijk bekend. Indien een dêr in de zaal 
aanwezige kiezers dit verlangt, moet het biljet 
worden vertoond. Van een en ander geschiedt 
aanteekening in het proces-verbaal der stemming. 

90. Terstond nadat alle stembiljetten zijn ge
opend en de daarop uitgebrachte stemmen opge
nomen, maakt de voorzitter van het stembureau 
het getal der geldig uitgebrachte stemmen bekend, 
dat in het geheel en dat op elk der candidaten 
is uitgebracht. 

91. Daarop worden de geopende, zoowel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde stem

' biljetten, elke soort afzonderlijk in een verzeg~ld 
, papier gesloten. 
' De verzegeling in de artt. 84,, 86 en in dit 
artikel voorgeschreven , wordt geregeld bij alge
~eeoen maatregel van bestuur. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen 
bezwaren worden ingebraoht. 

Vervolgens wordt aanstonds proces-verbaal op·-
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gemaakt van de gebonden etemming. Hierin 
worden ook de ingebrachte bezwaren vermeld. 

92. Het proces-verbaal der stemming wordt door 
alle leden van het stemborean ~teekend. Het 
wordt met de verzegelde pakken, in de artt. 86 
en 91 bedoeld, door het jongste lid van het stem• . 
burean, zoo dit niet is het hoofdstembureau van 
het kiesdistrict, on verwijld naar den voorzitter 
van ·het hoofdstembureau overgebracht. 

93. Het hoofdstembureau handt den volgenden 
dag. des voormiddags te 9 oren in zijn stemlokaal 
~ene zitting tot het vaststellen van den uitslag 
der verkiezing. 

Is te voorzien, dat de procesaen-verbanl alsdan 
nog niet alle naar den zetel van het hoofdstem
bureau knnnen zijn overgebracht, dan wordt de 
zitting door den Commissaris der Koningin bij 
een met redenen omkleed besluit uiterlijk tot den 
tweeden op den dag der stemming volgenden dag 
op door hem te bepalen nur verdaagd. 

In de kiesdistricten , welke slechts één stem
district bevatten en verder in die, door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, na ingewonnen 
ad vies der Gedeputeerde Staten, aangewezen, wordt 
de zitting gehouden onmiddellijk na aftoop van de 
werkzaamheid, bedoeld in art. 92, eerste zinsnede. 

De artt. 82 en 83 zijn op deze zitting toe• 
passelijk. 

De bij den voorzitter van het hoofdstembureau. 
ingeleverde processen-verbaal blijven bij hem in 
bewaring tot dat de uitslag der verkiezing is 
vastgesteld. 

94. De voorzitter van het hoofdstembureau 
maakt in de bij art. 93 voorgeschrel'en zitting 
het getal bekend der bij elk stembureau in het 
geheel en op eiken candidant uitgebrachte geldige 
stemmen, van onwllal'de verklaarde stembiljetten 
en vervolgens den dien overeenkomstig vastgestelden 
uitslag der verkiezing. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen 
bezwaren worden ingebracht. 

Zij worden in het proces-verbaal der zitting 
opgenomen. 

95. Het hoofdstemburerm kan, hetzij ambts
halve, hetzij naar aanleiding van een met opgave 
van redenen gedaan verzoek van een of meer 
kieze1·s eene nieuwe opneruing van stembiljetten , 
zoowd uit alle, als uit een of meer stemdiatric,
ten, bevelen. 

Het neemt daartoe een met redenen omkleed 
beslnit. Het gaat a~sdan onmiddellijk tot dei.e 
opneming over. Het is bevoegd daartoe de ver-

t,gelde pakken te openen en den inbond te ver
gelijken met de processen-verbaal der stembureau. 

Bij deze opneming worden de voorschriften 
gevolgd der artt. 86-92, eerste zinsnede. 
· · 96. De vorm en de inrichting der in de 
artt. 84., 9), en 94. bedoelde processen-verbaal 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

97. Terstond nadat de uitslag der verkiezing 
is vastgesteld wordt het daarvan opgemaakte 
proces-verbaal, met de processen-verbaal. der stem
lmreaux en de overeenkomstig de artt. 86 en 91 
verzegelde pakken, ingezonden aan het bestuur 
der gemeente, die hoofdplaats is van het kies
district of waarin het geheele kiesdistrict is gelegen. 

98. Het gemeentebestu ar bewaart het proces• 
verbaal en • doe! afschrift daarvan tentond aan
plakken en ter secretarie voor een ieder ter in
zage nederleggen. Het bewaart de processen
verbaal der stembureaux en de verzegelde pakken 
tot dat over de toelating van den benoemde is 
beslist en vernietigt ze vervolgens. 

Van de:re vernietiging wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

TWEEDE AFDEELING. 

VAN DE BENOEllllNG VAN AFGEVAARDIGDEN TJ!llt 

EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN• 

GENERAAL EN VAN HUNNE AFTBEDING. 

§ l. P'an de afge11aardigden ter Eerste _Kamer. 

99. leden der Eerste Kamer kunnen alleen 
zijn mannelijke Nederlanders, die niet bij rechter
lijke uitspraak de beschikking of het beheer over 
hunne goederen hebben verloren, noch van de 
verkiesbaarheid ontzet zijn, den ouderdom van 
dertig jaren vervuld hebben en àf behooren tot 
de hoogstaangeslagenen in de Rijks directe be
lastingen of één of meer hooge en gewichtige 
openbare betrekkingen, door de wet aangewezen, 
bekleeden of bekleed heb ben. 

100. ln elke provincie wordt door Gedeputeerde 
Staten eene lijst opgemaakt, hen aan wijzende, die 
in de op het oogenblik van het vaststellen_ der 
lijst tot den loopenden, voor de personeele be
lasting tot den laatstverloopen dienst behoorende 
kohieren, in de Rijks directe belastingen, zoo ïn 
opcenten als in hoofdsom, het hoogst zijn aan
geslagen. 

101 . De aanslag der vrouw in de Rijks directe 
belastingen wordt beschonwd als staande ten name 
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van haren man, die van minderjarige kinderen 
als staande ten name van hnnnen vader , voor 
zooveel betreft de goederen, waarvan hij het 
vruchtg,mot heeft. 

102. Het opmaken der lijst geschiedt jaarlijks, 
naar aanleiding der jaarlijks vóór l,5 Maart aan 
Gedeputeerde Staten, door de ontvangers der 
Rijks directe belastingen en der successierechten 
in te zenden, door hen gewaarmerkte opgaven, 
wanrin alle belastingschuldige mannen en gehuwde 
vrouwen op hunne tot den loopenden, voor de 
personeele belasting tot den laatstverloopen dienst 
behoorende kohieren voorkomende en het bedrag 
waarvoor zij i.o. elke belasting afzonderlijk zijn 
anngeslo.gen worden aangewezen. 

Gedeputeerde Staten noodigen de inwoners der 
provincie uit, om, zoo zij in eene andere provincie 
dan die h~ner woonplaats in de Rijb directe 
belastingen zijn aangeslagen, dan.rvan v6ór 16 Maart 
te doen blijken. 

103. Gedepnteerde Staten brengen op de lijst 
zoodanig getal personen, binnen de provincie 
wonende, dat op iedere vijftienhonderd inwoners 
der provincie één tot lid der Eerste Kamer uit 
dezen hoofde verkiesbaar zij. 

104. Oe lijst vermeld in alphnbetische volgorde 
de namen der hoogstaan~lagenen en verder hunne 
voomnmen, de plaats en dagteekening hunner 
geboorte, de de.gteekeuing hunner naturalisatie, 
zoo die heeft plaats gevonden en het laagste ge• 
zamenlijke bedrog van aanslagen, dat tot de 
plaatsing op de lijst heeft geleid. 

De vorm en de inrichting der lijst worden 
vastgesteld bij nlgemeenen maatregel van bestuur. 

105. De lijst wordt uiterlijk op den lu.atstèn 
April door Gedeputeerde Staten vastgesteld, daarna 
geplaatst in de Nederlandsche Staatacourant van 
5 Mei en tot en met 21 Mei voor een ieder op 
de provinciale griffie ter inzage nedergelegd en 
in afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, 
verkrijgbaar gesteld. 

106. 'fot en met 15 Mei is een ieder bevoegd 
bij Gedeputeerde Staten verbetering van de lijst 
te vragen, op grond dat hij zelfs of een ander, 
in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voor• 
komt of niet behoorlijk voorkomt. 

1 07 . Indien het verzoek om verbetering van 
de lijst een ander persoon dan den verzoeker be
treft, wordt die andere persoon door of vanwege 
Gedepnteerde Staten, binnen vier en twintig nur, 

· schriftelijk met het verzoek en de µonden van 
het verzoek in kennis gesteld. 

108. De verzoeken om verbetering van de lijst 
worden, met de noodige bewijsstukken , dadelijk 
tot en met 21 Mei, voor een ieder op de provinciale 
griffie ter inzage nedergelegd en in afschrift tegen 
betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld. 

Een ieder is tot tegenspraak van het verzoek 
bevoegd . . 

De tegenspraak wordt aan Gedeputeerde Staten 
schriftelijk en uiterlijk den 2Ssten Mei ingediend. 

109. Na 28 Mei, doch vóór 5 Jnni, beslissen 
Gedeputeerde Staten over de verzoeken om ver
betering van de lijst. Zij verbeteren de lijst, 
zooals zij vinden te behooren, met waarmerking 
der wijzigi ng!ln door den voorzitter en den griffier. 

De beslissing van Gedeputeerde Staten is met 
redenen omkleed en wordt in hnar geheel op de 
provinciale griffie voor een ieder ter inzage neder
gelegd en in afschrift, tegen betalinll' der kosten, 
verkrijgbaar gesteld. Gedeputeerde Staten doen 
hiervan openbare kennisgeving en deelen de be
slissing, is daarbij wijziging van de lijst bevolen, 
schriftelijk mede nan hem wien de wijziging be-

. treft. Gelijke mededeeling geschiedt, wanneer het 
verzoek om verbetering geheel of ten dee!e niet 
is toegewezen, aan den verzoeker, zoo de gevraagd" 
verbetering van de lijst hem zelven betrof. 

De nederlegging, verkrijgbaarstelling, kenuis
geving en mededeeling, in het vorige lid bedoeld, 
geschieden uiterlijk 7 Juni. 

110. Met 8 Juni wordt de nieuwe lijst van 
kracht en treedt zij in de plaats van de bestaande. 

Na dien tijd kan zij alleen ten gevolge van 
rechterlijke uit&praken, welke wijziging van de 
lijst bevelen, worden gewijzigd. 

111 . Gedeputeerde Staten doen de van kracht 
gewordene lijst plaatsen in de Nederla,ul,clut 

Staat8co11rant van 16 Jnni; zenden dadelijk af
schrift der lijst aan den Minister van Binnen
landsche Zaken ; doen haar op de provincia.J.o 
griffie voor ~n ieder ter inzage nederleggen en 
in afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, 
verkrijgbaar stellen. 

112. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den 
dag der in art. 109 voorgeschreven kennisgeving, 
kan door een ieder die niet in de door Gedepu
teerde Staten genomen beslissing beruat, de zaa 
bij een met redenen omkleed en onderteekend 
verzoekschrift, vergezeld van de bewijsstukken en 
van een afschrift der beslissing van Gedeputeerde 
Staten, worden onderworpen aan de uitspraak der 
arrondissements-rechtbo.nk binnen wier ressort de 
lijst is opgemaakt. 
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Bij de behandeling van dit verzoekschrift 
worden , ook in cassatie, de bepalingen in acht 
genomen, voor de behandeling der verzoekschriften 
tot verbetering der kiezerslijst voor de Tweede 
Kamer, de Provinctale Staten en_ den gemeente
raad voorgeschreven, met dien verstande, dat bij 
de arrondiSllements-rechtbank ook het openbaar 
ministerie wordt gehoord , hetwelk binnen vijf 
dagen conclusie neemt, en dat de arrondissements
rechtbank binnen acht dagen daarna nitspraak doet. 

Partijen zijn niet gehouden zich van de tussehen
komst van procureurs te bediei.en. 

113. Van de rechterlijke beslissing, welke 
wijziging van de lijst beveelt, wordt uiterlijk den 
volgenden dag door · den griffier kennis gegeven 
aan Gedeputi>.erde Staten der provincie, wier lijst 
zij betreft. 

Overeenkomstig deze rechterlijke beslissing wordt 
onverwijld de lijst verbeterd, met aanteekening 
van de rechterlijke beslissing, waarvan de wijziging 
een gevolg is , en met waarmerking door den 
voorzitter van Gedeputeerde Stl\ten en den griffier 
der Staten. Verbeteringen, na 8 Jnni aangebracht, 
worden door Gedeputeerde Staten onverwijld in 
de Nederlandscke Staat8C011,ra11t bekend gemaakt. 

114. De voor de toepassing der voorgaande 
artikelen door de ontvangers der Rijks directe 
belastingen en der successierechten af te geven 
uittreksels uit de kohieren zijn vrij van kosten. 

De in de vorige artikelen bedoelde verzoek
schriften, stukken , voor de rechtsvordering be
noodigd., beslissingen, nitspraken en kennisge
vingen zijn vrij van zegel-, griffie- en registratie
kosten. 

11 5. De leden der Eerste Kamer worden door 
de Provinciale Staten gekozen, op de door de 
provinciale wet bepaalde wijze. 

116. De gewone tijd te hunner verkiezing is 
de tweede Dinsdag der maand Juli. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen der leden , die met den volgenden 
derden Dinsdag van September naar den rooster 
moeten aftreden. 

117. De verkiezing ter vervalling der plaatsen, 
die door ontslag, overlijden of oru eene andere 

den 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 da,,<>teekening 
van het besluit tot ontbinding. 

118. Gedeputeerde Staten zenden, ten spoedigste 

aan den benoemde een door den voorzitter 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 stemmen, en 
de omstandigheden, die op de geldigheid der 
stemmen van invloed geweest zijn. Het strekt 
den benoemde tot geloofsbrief. 

119. 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 aau de Gedeputeerde Staten, 
of hij de benoeming aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet aan 
te nemen. 

120. Die in meer dan ééne provincie is be
noemd, verklaart aan de Gedeputeerde Staten dier 
provinciën , binnen den in het vorig artikel ge
stelden termijn , welke benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan, geacht geene der op hem uitgebrachte 
benoemingen aan te nemen. 

121. Binnen veertien dagen nadat Gedeputeerde 
Staten kennis hebben bekomen, dat een benoemde 
de benoeming niet aanneemt, of nadat de in de 
artt. 119 en 120 bepaalde tijd verstreken is, doen 
de Provinciale Staten · eene nieuwe keuze. 

122. De tot lid der Eerste Kamer benoemde 
legt, indien hij voorkomt op de lijsten der hoogst
aangeslagenen, nevens zijn geloofsbrief, aan de 
iamer over een uittreksel, voor zooveel zijn per
soon betreft, van de provinciale lijst van hoogst
aangeslagenen waarop hij gebracht is en eene door 
hem zei ven af te geven verklaring, vermeldende 
~lle openbare betrekkingen die hij bekleedt. Indien 
~ij niet voorkomt op de lijsten der hoogstaange-

r
lagenen, legt hij nevens zijn geloofsbrief en de 
erklaring, vermeldende -alle openbare betrekkingen 
ie hij bekleedt, over een uittraksel uit de ge

~oorteregisters of, hij gemis daarvan, eene akte 
-yan bekendheid, waaruit de tijd en plaats zijner 
geboorte blijken en eene verklaring, vermeldende 
welke der hooge en gewichtige openbare betrek-
1:ingen, bedoeld in art. 99, hij bekleed heeft. 

123. De geloofsbrief moet door den benoemde, 
binnen vier maanden na zijne dagteekening, bij 
de Kamer worden ingezonden. De griffier der 
Kamer doet ean den Minister van Binnenlandsche 
Zaken mededeeli~g der ingekomen geloofsbrieven. 

Is de geloofsbrief niet binnen den in de vorige 
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zinsnede bepaalden termijn ingezonden, dan wordt 
de plaats geacht opnieuw te zijn opengevallen. 

124. De leden der Eerste Kamer kunnen ten allen 
tijde hun ontslag nemen. Het wordt door hen 
ingezonden aan de Kamer, die het ter kennis 
brengt van den Minister van BinnenlsndscheZsken, 
of, zoo de zitting der Kamer gesloten is, aan dien 
Minister. 

125. Wanneer een lid der Eerste Kamer op
hondt Nederlander te zijn of bij rechterlijke uit
spraak de beschikking of het beheer over zijne 
goederen heeft verloren of van de verkiesbaa1·heid 
ontzet is of nn zijne verkiezing een bezoldigd 
Staatsambt aanneemt, dat hij niet reeds tijdens 
die verkiezing vervnlde, houdt hij op lid te zijn. 

De nieuwe verkiezing geschiedt olsdan binnen 
dertig dagen na den dag, waa.rop de Minister 
van Binnenlandsche Zaken kennis van het feit 
heeft bekomen. 

§ 2. Van de afgeuaardigden ter Tweede Kamer. 

126. Leden der Tweede Kamer kunnen sileen 
zijn monnelijke Nederlanders, die niet bij rech
terlijke uitspraak de heschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, noch ,an 
de verkiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom 
van dertig ja.ren hebben vervult. 

127. De leden der 'fweede Komer worden 
gekozen in de kiesdistricten, wa;arin het Rijk 
wordt verdeeld, door hen die op de lijst van 
kiezers voor deze Kamer zijn gebracht. 

Eene bij deze wet gevoegde tabel regelt de 
verdeeling des Rijks in kiesdistricten. 

In elk district wordt één lid der Kamer ge
kozen. 
• 128. De kiesdistricten worden, na ingewonnen 

advies der Gedeputeerde Stoten, door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken verdeeld in 
stemdistricten. In de gemeente welke hoofdplaats 
is van het kiesdistrict of waarin het geheele kies
district is gelegen of in het deel der gemeente, 
hetwelk een kiesdistrict uitmaakt, wordt te ge
lijker tijd het stemdistrict aangewezen , waarin 
het hoofdstembureau zitting heeft. 

De verdeeling geschiedt 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. 

129. De gewone tijd ter verkiezing der ledeii 
van de Tweede Kamer, is de e~rste Dinsdog der 
maand Juni. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen der leden, die met den volgenden 
derden Dinsdag van September moeten aftreden. 

13Q De verkiezing ter vervulling der pla~sen, 
die door ontslag, overlijden of om eene andere 
reden openvailen, geschiedt binnen dertig dagen 
na dat openvallen. 

In geval van ontbinding der Tweede Kamer 
geschiedt de verkiezing van de leden der nieuwe 
Kamer binnen veertig dagen na de dagteekening 
van het besluit tot ontbinding. 

131. De 
0

Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt, ter vervuJJing eener tusschentijds in de 
Tweede Kamer openvallende plaats, aen dag der 
verkiezing. 

Hij bepsalt v66r elke verkiezing voor leden 
van de Tweede Kamer, de dagen , waarop, zoo 
noodig, de stemming en de herstemming znllen 
geschieden. Bij de periodieke verkiezingen wordt 
de dag der stemming niet vroeger bepaald dan 
den l0den Jnni. 

Bij . de periodieke verkiezingen geschieden de 
stemming en de herstemming in alle kiesdistricten 
op dezelfde dagen. 

De stemming en de herstemming geschieden 
in alle stemdistricten van het kiesdistrict op de~ 
zelfde dagen. 

132. Op den dag der verkiezing, zoodra de 
door de wet tot het inleveren der opgaven van 
candidnten bepaalde tijd is sfgeloopen, sluit de 
burgemeester van de gemeente, die hoofdpl1.1stii. 
is van het kiesdiatrict of waarin het geheele kies
district is gelegen, de lijst der candidsten. 

Is geen candidaat op die lijst gebracht, dan 
verltlsart de burgemeester dat niemand is benoemd. 

Is slechts één caudidaat op die lijst gebracht, 
dan verklaart de burgemeester dezen candidaat. 
te zijn benoemd tot lid der Kamer. 

De burgemeester inaakt van zijne handeling
onmiddellijk proces-verbaal op, dat ter sec.reta.rie 
van de gemeente voor een ieder ter inzage wordt 
uedergelegd , in afschrift wordt aangeplakt en" 
tegen betaling der kosten , verkrijgbaar gesteld .. 

De vorm en de inrichting van het proces-ver
baal worden vastgesteld bij slgemeenen maatregel 
van bestuur. 

133. Zijn er meer candidaten opgegeven, dan 
geschiedt over hen, uiterlijk binnen veertien dagen, 

· eene stemming. 
Bij eerste stemming wordt geen hunner be

noemd, dan met volstrekte meerderheid van 
stemmen. 
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Bij herstemming, noodzakelijk wanneer die meer
<lerheid bij de eerste stemming niet ie verkregen, 
wordt men benoemd met de meeste stemmen. Indien 
de st~men staken ie de oudste in jaren de benoemde. 
In -al van gelijken ouderdom beslist het lot . 

De volstrekte en de betrekkelijke meerderheid 
worden vastgesteld naar het aantal van waarde 
.zijnde in de stembussen gevondene stembiljetten. 

Indien bij eerste stemming of bij herstemming 
geene stemmen zijn uitgebracht of alle stembil
jetten van onwaarde zijn verklaar!1,, geschiedt 
binnen veertien dagen eene nienwe stemming of 
herstemming. 

134. Wanneer bij eene eerste stemming geene 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt on
middellijk door den voorzitter van het hoofd
Jitembnreau van het kiesdistrict eeoe lijst opge
maakt, bevattende de namen der twee candidaten, 
die bij de eerste stemming de meeste stemmen 
.{ië\ien erlangd. 

Komen ten gevolge van gelijk aantal stemmen 
meer dan twee candidaten voor plaatsing op de 
lijst in aanmerking, dan worden deze allen daarop 
geplaatst. 

De herstemming heeft plaata uiterlijk binnen 
veertien dagen na de eerste stemming. 

135. De benoemde ontvangt onverwijld van 
den burgemeester der gemeente, die hoofd plaats 
is van het kiesdistrict ·of waarin het geheele kies
district is gelegen, een afschrift van het proces
-verbaal, waaruit zijne candidaatstelling of zijue 
benoeming blijkt en, in geval van stemming of 
herstemming bovendien , van den voorzitter· van 

,.het stembnrean afschriften van de daarvan opge-
maakte processen -ver baal. • 

Deze afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

136. De benoemde geeft binnen drie dagen na 
het bekomen van het afschrift of de afschriften 
een bewijs van ontvangst daarvoor af, en geeft, 
binnen vier weken na de dagteekening van dat 
bewijs, kennis aan den burgemeester der gemeente, 
die hoofdplaats is van het kiesdistrict of waarin 
het gebeele kiesdistrict is gelegen, of bij de be
noeming aanneemt. 

Hij wordt, laat bij dien tijd zonder kennis
geving voorbijgaan, geacht de benoeming niet aan 
te nemen. 

137. Die. in meer dan één kiesdistrict is be
noemd, verklaart aan de burgemeesters der ge
meenten, die hoofdplaatsen zijn van die kies
districten of waarin het gebeele kiesdistrict is ge-

legen, binnen den in het vorig artikel gestelden 
termijn, welke benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan, geacht ge.ene der op hem uitgebrachte 
benoemingen aan te nemen. 

138. De bnrgemeester der gemeente, die hoofd
plaat& is van het betrokken kiesdistrict of waarin 
het geheele betrokken kiesdistrict is gelegen, geeft 
onmiddellijk kennis aan den Minister van Bin
nenlandsche Zaken wanneer een benoemde zijne 
benoeming heeft aangenomen. 

Gelijke kennis.,.,..,ving geschiedt wanneer een con
didaat vóór de stemming of zoo iemand, die in 
herstemming komt vóór de herstemming komt te 
overlijden of wanneer een benoemde zijne benoe
ming niet heeft aangenomen, of de in de artt. 136 
en 187 bepaalde tijd verstreken is. 

Binnen veertien dagen geschiedt eene nienwe 
verkiezing op den dag, door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken te bepalen. 

Hetzelfde vindt plaat&, zoo iemand de benoeming 
in één district beeft aangenomen nadat bij in een 
ander is gebracht op de lijst der candidaten over 
wie eene stemming of herstemming moet geschie
den, in het laatstgenoemd district. 

139. De bnrgemwiters der gemeenten, die hoofd. 
plaatsen zijn van kiesdistricten of waarin het 
geheele kiesdistrict is gelegen, geven onmiddellijk 
aan den Miniqter van Binnenlandsche Zaken ken
nis van de lijst van candidaten over wie eene 
stemming of herstemming moet geschieden. 

140. Wanneer het proces-verbaal van den bnr
gemeeslcr niemand als benoemd aan wijst, geeft 
deze daarvan kennis aao den Minister van Binnen
landsche Zaken. Binnen veertien dagen geschiedt 
eene nieuwe verkiezing op den dag, door d;n 
Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen. 

141 . 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 bekendheid, wo.u.rnit tijd 
en plaats zijner geboorte blijken , en eene door 
hem zelven af te geven verklaring, vermeldende 
alle openbare betrekkin~n die hij bekleedt. 

142. De geloofsbrief moet door den benoemde, 
binnen vier maanden na. zijne dagteekening, bij 
de K11JI1er worden ingezonden . De griffier der 
Kamer doet aan den Minister van Binnen• 
landsche Zaken mededeeling der ingekomen ge
loofsbrieven. 

Is de geloofsbrief niet binnen den in de vorige 
zinsnede bepaalden termijn ingezonden, dan wordt 
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de plaats geacht op den eersten dag na afloop 
van dien termijn opnienw te zijn opengevallen. 

143. De leden der Tweede Kamer knnnen ten 
allen tijde hun ontslag nemen. Het wordt door 
hen ingezonden aan de Kamer, die het ter ken
nis brengt van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, of, zoo de zitting der Kamer gesloten is , 
aan dien Minister. 

144. Wanneer een lid der Tweede Kamer op• 
hondt Nederlander te zijn of een der andere in 
art. 126 vermelde vereischten verliest, of na zijne 
verkiezing een bezoldigd Stantsambt aanneemt, 
dat hij niet reeds tijdens die verkiezing vervulde, 
hondt 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. 

f 3. Yon de aftreding dei· leden oan de Eer1te 
en Tweede Kamer. 

145. Een derde gedeelte van de leden der Eente 
Kamer treedt om de drie ja.ren af. 

Het eerste aftredende derde bestaat voor Noord
brabant uit 2 leden, Gelderland 2, Zuidholland 4, 
Noordholland 3, Utrecht 1, Friesland 1, Over
ijssel 1, Groningen 1, Drenthe 1 en 'Limburg 1, 
te zamen 17 leden. 

Het tweede bestaat voor Noordbmbant nit .2 
leden, Gelderland 2, Zuidholland 3,Noordholland 
S, Zeeland 1, Utrecht 1, Friesland 1, Overijssel 1, 
Groningen 1, Drenthe l en Limburg 1, tezamen 
17 leden. 

Het derde bestaat voor Noordbrabant uit 2 leden, 
Gelderland 2, Zuidholland 3, Noordholland 3, 
Zeeland 1, Friesland 2, 0 verijssèl 1, Groningen 1 
en Limburg 1, te zamen 16 leden. 

146. Bij ontbinding der Eerste Kamer begint 
de rooster van aftreding telkens opnienw te wer
ken, over twee jaren , te beginnen met den eerst
volgenden de1·den Dinsdag in September. 

Bij ontbin~ing der Tweede Kamer treden de 
leden af drie ja.ren na den eerstvolgenden derden 
Dinsdag in September, 

14 7. Het lot bepaalt dE:n tijd, waarop elk lid 
der Eerste Kamer naar den rooster .aftreedt, zoo
verre deze dien tijd niet zelf heeft aangewezen. 

148. Die ter vervulling eener buiten den ge
wonen tijd van aftreding 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. 

STHA.FBEPA.LTNGKN , 

149. Hij die in de aangiften bij art. 13 be
doeld, opzettelijk eene valsehe opgaaf doet., aan• 
gnande een feit, waarvan de plaatsing op 'la.kie
zerslijst afhankelijk kan zijn, wordt geatraft met 
gevangenisstraf van t.en hoogste één jaar. 

150. Hij, die bij het onderzoek in art. 25 en 
art. 26 bedoeld, opzettelijk eene valsche opgaaf 
doet aangaande een feit, waarvan de plaatsing op 
de kiezerslijst van den persoon, dien het onder
zoek geldt, afhankelijk kan zijn, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, 

151. Hij, die eene. opgave, als bedoeld in art. 51 
inlevert, wetende dat zij voorzien is van hand
teekeningen van personen, die niet bevoegd zijn 
tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de 
inlevering gesehiedt, terwijl zonder die hand• 
teekeningen geen voldoend aantal voor eene wetti~ 
opgave zou overblijven, wordt gestraft met ~
vangenisstrnf van ten hoogste drie maanden of 
eene geldboete van ten hoogste honderd twintig 
gulden. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende 
dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de 
verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering 
bestemde opgave , als bedoeld bij art. 51 , heeft 
onderteekend. 

151 bia. De bestuurders van gemeentelijke of 
bijzondere spaarbanken, die nalatig zijn in het 
afgeven van de overeenkomstig art. 18 aange• 
vrasgde verklaring of die niet of niet behoorlijk 
voldoen aon het voorschrift, vervat in artikel 21, 
tweede lid, worden geatraft met eene geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

152. Hij die niet voldoet aan de verplichting, 
opgelegd in art. 26, wordt gestraft met eene geld
boete van ten hoogste drie gulden. 

153. De bestuurders van instellingen van wel
dadigheid, die niet of ni'et behoorlijk voldoen aan 
de voorschriften vervat in de artt. 23 en 32, 
worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

154. Overtreding van de artt. 57 en 58 dezer 
wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden. 

155. De voorzitter, de leden en de ter ver
vanging opgeroepen plaatsvervangende leden van 
het stembu:reau, die gedurende de zitting buiten 
noodzask afwezig zijn , worden gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 
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156. De kiezer die niet voldoet aan de bij 
nrt. 81 opgelegde verplichting tot teruggave van 
het stembiljet wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden of hechtenis 
van ten hoogste twaalf dagen. 

15 7. De in de artt. 149, 160 en 161 bedoelde 
strafbare feiten worden als misdrijven, die in de 
artt. 15lbis, 152, 153, 154, 155 en 156 bedoeld, 
worden als overtredingen beschonwd. 

158. Bij veroordeeling wegens een der in de 
artt. 149 en 150 omschreven misdrijven kan ont
zetting van de in art: 28 n°. 3 van het Straf
wetboek vermelde rechten worden uitgesproken. 

SLOT• EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

159. Wanneer de in deze wet bepaalde ver• 
richtingen op eenen Zondag of algemeen erkenden 
Christelijken feestdag mochten vallen of de danrin 
gestelde termijnen op eenen Zondag oÏ algemeen 
eilenden Christelijken feestdag moohten aftoopen, 
treedt de eerstvolgende dag, geen Zondag of alge
meen erkende Christelijke feestdag zijnde, daar
voor in de plaats. 

Voor zoover de bepaling van den tijd voor die 
verrichtingen aan het opijnbaar gezag is opge
dragen, worden . daarvoor geene Zondagen of alge
meen erkende Christelijke feestdagen aangewezen. 

160. Deze wet is, voor zoover niet het tegen
deel daaruit blijkt of bij de provinciale wet of 
de gemeentewet bijzondere regelingen zijn gemaakt, 
toepasselijk op de verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de 
Provinciale Staten en de gemeenteraden. 

161 . Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel van .kieswet". 
162. De wet van 4 Jnli 1850 (Staatsblad 

n•. 37), gewijzi~d bij art. VII van de Additio- · 
neele artikelen der Grondwet, door de wet van 
30 Decemller 1887 (Staatsblad n°. 257) en door 
de wet van 11 Januari 1894 (Staatsblad · n°. 5) 
vervalt, behalve voor zoo ver 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 Provinci11.le 
Staten en der gemeenteraden tot op nadere wette
lijke regeling. 

De kiezerslijsten, op grond van de bepalingen 
dier wet vastgesteld blijven tot 15 Mei 1897 
van kracht. 

Ten behoeve van de vaststelling der kiezerslijst 

in 1897 wordt in afwijking van art. 23 vóór 
den 22sten Februari aan de in dat artikel be
doelde besturen ter vervanging van de lijsten ·A 
en B eene lijst gezonden van de personen, die 
voor de plaatsing op de kiezerslijst in aanmerking 
komen. De volgens genoemd artikel vereischte 
opgave wordt vóór 8 Ma.art ingezonden. 

163. Tot en met het jaar, waarin de personeele 
belasting, zooals die geregeld is bij de wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) wordt inge
voerd, is art. la ook toepasselijk op hen, die over 
het volle laatstverloopen dienstjaar· zijn aangeslagen 
in de personeele belasting, zooals die is geregeld 
bij de wet van 29 Maart 1833 (Staaf.3bladn°. 4), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 88). 

164. Wordt de wet van 16 April 189 6 (Staats
blad n•. 72) niet met den aanvang van het burger• 
lijk ja.ar ingevoerd, dan geldt de over het jaar 
van invoering volgens die wet geheven belasting 
als belasting over een vol dienstjaar, bedoeld 
bij art. la. 

165. Deze wet treedt in werking den laten Ja
nuari 1897. 

~ 

TABEL , 

bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet. 

Mini- Vrijo Vr\je 

GBllll:ENTE 
Huur mum woning kost en 

pr!I• in- of in- in· 

01' 
komen woning woning 

DEEL DER GEXEENTE. bedoeld in artikel 

lH• 1 JJ 2ll 1 2 i . 

Provincie Noordbrabant. 
'sHertogenbosch(behalve Gl.ct.Gl. et. Gi, t-. GI. et. 

Orthen). . • • .. 1.75450.- 'l,.§O ~00.
Bergen op Zoom (stad) . 1.25 350.- fi':6Ó 2.ó0.
Breda. . . 
Helmond (kom en onmid

dellijke omgeving) . 
Tilburg (behalve Berkdijk 

en 't Laar, Reit en Reit
schehoeve,Hasselt, Stok• 
nasselt, Heikant, Groes
eind en Ranwbrake) 

Waalwijk 
Besoijen. . 
.J!oxmeer. . 

BPxtel •: 

1 
Qnyk en St. Agatha (dorp) 

-Eindhoven . 
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Mini- 'vr\J• Vrije 
GEKl!ENTE Huur mum woning ko•t en 

prij• in- of in- in-
OP komen woning woning 

DEEL Dll:R GlliMEENTE. bedoeld in artikel 

1b l o j J b 20 1 2 2 

Gl. ct.'Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
Geertruidenberg (kom) • l.-'- 325.- 50.- 225.
Ginneken en Bnvel (kom 

Ginneken). 
Grave. 
's Hertogenbosch 1Orthen) 
Heusden. 
Mierlo ('t Hont) . 
Oosterhout (kom) . 
Oss . 
Oudenbosch (kom) 
Prinsenhnge (Duitenhuis 

en buiten Waterpoort) . 
Ravenstein . 
Rosendaal en Nispen (kom 

van Rosendaal) • 
Rosmalen (Hintham) • 
Teteringen(Terheidensche 

hoek, Zandberg en Tete-
ringscbe dijk), 

Tilburg (overig deel). 
Vught 
de Werken en Sleeuwijk 

/kom) • 
Werkendam (kom) 
Woudrichem (kom) 
Almkerk. 
Baardwijk 
Beers. 
Berghem. 
Bergen op Zoom (overig 

deel) 
Berlicum 
Beugen en Rijkevoort 
Cromvoirt . 
Dinteloord en Prinsland 
Dongen (kom) • 
Drongelen,Hangoort,Gan-

• soijen en Doeveren • 
Drunen . 
den Dungen 
Dussen . 
Munster en Muilkerk 
Engelen. 
Esch. 
Etten en Leur (kom Etten 

en kom Leur) 
Fijnaart en Heiningen 
Geldrop • 
Gemert (kom) • 
Gestel en Blaarthem (het 

deel grenzende aan Eind
hoven) . 

Goirle (kom) 
Halsteren 
Haps. 

1901. 

. . . 
300.- 37.50 200.-

GEMEENTlli 

OP 

DEEL DEB. GEHEENTE. 

Helmond (overig deel) 
'.B elvoirt. 
Herpt 
Hoo~ en Lage Zwaluwe 
Klnndert. 
L inden 
Lith 
Loon op Zand . 
Masshees en Overloon 
Meen wen, Hillen Babylo-

niënbroek . 
St. Michielsgestel • 
Mill en St. Hubert 
Nieuwknik. 
Nienw-Vossemeer: 
Oeffelt 
Oirschot (kom). 
Oisterwijk 1kom) 
Ossendrecht. 
Oudenbosch (overig deel) 
Prinsenha~ (overig deel) 
Rosendaal en Nispen(ove· 
rig deel) 

Sprang 
Standdaarbuiten 
Steenbergen en Kruisland 
Stratum (het deel gren-

zende aan Eindhoven) . 
~trijp (het deel grenzende 

aan Eindhoven) • 
Ter heiden 
Tongclre (het deel gren-

zende aan Eindhoven) . 
Valkenswaard . 
Vegltel (kom) en Midde-
gaal. 

Vierlingsbeek 
Vlijmen . 
Wanrooy. 
Willemstad . 
Woensdrecht 
Woensel (het deel gren-

zende nan Eindhoven) . 
Wouw 
Zevenbergen 
Zundert (kom) • 
Cuyk en St. Agatha (ove-

rig deel) 
Dongen ( overig deel) . 
Etten en Leur (overig deel) 
Geertruidenberg (overig 

deel) 
Gemert (overig deel) . 
Gestel en Blaarthem (ove-

ri g deel . 

209 

Mini- Vr\Je Vrije 
Hunr mum woning koet en 
prijs ÎD· of in- in-

komen woning woning 

bedoeld in artikel 

1b 1° 1 lb 2• 1 2 1 2 

Gl.ct. GI. et. GI. ct, jGI. et. 
1.-300.- 37.50 200.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

0.80276.- 25.- 175.-. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 

14 
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Mini• VY\)e Vr\le 

GEMEENTE Huur mum woning koaten 
prijs in- of in- in- . 

OF komen woning woning 

DEEL DER GEMEENTE, bedoeld in artikel 

u1•Ju2•! 2 
1 

2 

Gl.ct.Gl. et. Gl. et. 'Gl. et. 
Ginneken en Bavel (overig 

deel) . 0.80 275.- 25.- 175.-
Goirle (overig deel) . . . . 
Mierlo (overip: deel) . . . . . 
Oirschot (overig deel) . . . . 
Oisterwijk (overig deel). . . . . 
Oosterhout (overig deel) . . . . 
Rosmalen (overig deel) . . . . 
Stratum (overig deel) . . . . 
Strijp (overig deel) . . . . 
Teteringen (dorp) . . . . . 
Tongelre (overig deel) . . . . 
Veghel (overig deel) • . . . . 
de Werken en Sleenwijk 
(overip: deel) . . . . . 

Werkendam (overig deel) . . . . 
Woensel (overig deel) . . . . 
Woudrichem (overig deel) . . . . 
Zundert (overig deel) . . . . 
Overige gemeenten . . . . 

Provincie Gelderland. 

Arnhem (behalve de bui
ten wijken en Schaars-
bergen) . . 2.- 500.- 100.- 325.-

Arnhem (bnitenwijken) • 1.75 li'O.- 87.50 300.-
Nijme_gen (stad) 1.50 00.- 75.00 275.-
Cnlemborg . 1.25 850.- 62.50 250.--
Nijmegen (Hatert en Hees, 
rondom Nijmegen) . 

Renkum (Oosterbeek). 
Rheden (Velp). 
Tiel . 
Ubbergen (Beek) 
Wageningen (stad) 
Zutphen. 
A peldoorn(komv /d hoofd-

nfdeeling Apeldoorn) . . 1.- 25.- 50.- 225.
Brummen (kom) 
Bnnrmalsen en Tricht 

(dorpen) 
Doesbnrgh • 
Doetinchem (stad). 
Ede (kom) • 
Geldermalsen (kom) 
Harderwijk (stad) . 
Herwen en Aerdt (Tol
.kamer). 

Nijmegen {overig deel) . 
Renkum (dorp) 
Rheden (Steeg, Dieren en 
Ellekom) . 

Vnren en Dalem (Dalem) 

... 

GEKEENTE 

OF 

DEEL DER GEMEENTE. 

Zalt Bommel • 
Zevenaar (stad). 
Ammerzoden 
Arnhem (Schaarsbergen). 
Barneveld (kom) 
Beesd . 
Bemmel • 
Beuningen 
Beusichem 
Brakel 
Brommen (overig deel) • 
Bnren 
Buurmalsen (overig deel) 
Deil . 
Didam (kom) 
Dodewaard 
Doorwerth . 
Driel (kom Kerk-Driel) . 
Drnten (kom) 
Dniven . 
Echteld . 
Ede (Bennekom, Veenen-

dD.111 en Lunteren) 
Elburg 
Elst • 
Ermelo ( dorpen Ermelo 

en Nunspeet). 
Ewijk. 
Geldermalsen ( overig deel) 
Gent . 
Groesbeek (kom) 
Hattem (stad) • 
Hedel. 
Hemmen. 
Herwen en Aerdt(Lobith) 
Heteren • 
Huissen • ·. 
Hnmmelo (dorpen Hum-
melo en Laag-Keppel 

Hurwenen • 
IJzendoorn . 
Kesteren . 
Lienden • 
Lochem 1kom) . 
Maurik • 
Millingen (kom) 
Nijkerk • 
Pannerden . 
Renkum (overig deel) 
Rheden (Spankeren) 
Rossum . 
Rozendaal 
Valburg. 
Voorst 
Vorden (kom) 

Mini- Vr\Je Vrije 
Huur mum woning koaten 
Pr\!• in" of in- in-

komen woning woning 

bedoeld in artikel 

U l• 116 2° \ 2 2 

Gl.ct.Gl. et. GJ. ot. lGI. et. 
1.- 325.- 50.- 225.-
. . . . 
• 300.- 37.50 200.-
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GEMEBNTB 

OP 

DBBL DBB. GBKBBNTK. 

Mini• Yrl)e Vrije 
Huur mum woning kost en 
pr\J• koinm-en of in- in• 

woning woning 

bedoeld in artikel 

u 1• 1 u 9° 1 2 2 

Gl.ct.Gl. et. GJ. ct. ,GJ. et. 
Vuren en Dalem(Voren) 1.- 300.- 37.50 200.-
Wadenoijen. . • • 
Wageningen (overig deel) ,. 
Wamel (kom) . 
Warnsveld (kom) . 
Westervoort (kom) 
Wijchen (kom) 
Winterswijk (dorp) 
Wisch ('ferborg) . 
Zoelen . . . . . 11 • • ,, 

Apeldoorn (overi11: deel). 0.80 275.- 25.- 176.
Barneveld (overig deel) . 
Didam (overig deel) • . 
Doetinchem (stad, sche-

pendom) . 
Driel (overig deel) 
D, uten (overig deel) • 
Ede (overig deel). 
Ermelo ( overig deel) . . 
Groesbeek (overig deel) . 
Harderwijk (overig deel). 
Hattem ( overig deel). 
Herwen en Aerdt (overig 
deel , . 

Hummelo (overig deel) . 
Lochem (overig deel). 
Millingen (overig deel) . 
Rheden (Laag Soeren) 
Ubbergen (overig deel) . 
Vorden ( overig deel) . 
Wamel {overig deel). 
Warnsveld (overig deel). 
Westervoort (overig deel) 
Wijchen (overig deel) 
Winterswijk (overÎ!I: deel) 
Wisch (overig deel) • 
Zevenaar (overig deel) 
Overige gemeenten . 

Provincie Zuidholla.nd. 

Rotterdam (behalve Kra-
li ngwhe Veeren Charlois) 2.öO 550.- 125.- 350.

's Gravenhage . . 2.25 500.- 100.- 325.-
Hillegersberg (Zwaans-

hals1 . • . . 2.-
Rolterdam (Kralingsche 

• JIII • .. Veer en Charlois) 
Delft. . 1.75 450.- 87.50 300.-
Dordrecht . 
Gouda • 
Hof van Delft (stadsge
deelte) 

Leiden . 

GEMBENTB 

OP 
1 

Mini
Huur ~um 

pr\!• k~!~n 

Vr\Je °\"'qJe 
woning kost en 
of in- ia.-

woning woning 

DDT, DBB. GEMUNTE, bedoeld in artikel 

16 1• 1 ~b i° 1 2 ll 

Gl.ct.
1
GJ. et. Gl. et. GL et. 

Schiedam 1.75 450.- ~7.56 500.-
Vrijenban (stadsgedeelte) • 1 • • • 

Capelle aan den IJssel 1.50400.- 75.- 275.
Gorinchem . 
Loosduinen • 
Maassluis 
Rijswijk . • 
Vlaardingen. 
Voorburg • 
's Gravenzande . 
Hellevoetsluis • • • . 
Hillegersberg (overig deel) 
IJsselmonde. • , . 
Krimpen aan den IJssel 
Nieuwerkerk a/d IJssel . 
Overschie • 
Ridderkerk • 
Schoonhoven . • . 
Vlaardinger-Ambacht. 
Zwijndrecht (kom en 

Meerdervoort). 
Aarlanderveen . 
Alblasserdam 
Alkemade 
Alphen . 
Ammerstol 
Arkel. • . . 
Beijerland (Oud-) • 
Berg~chenhoek • 
Bodegraven . 
Boskoop. 
Brielle • , 
Dubbeldam. 
Gouderak • 
Haastrecht • 
Hardinxveld 
Hnzerswonde • 

. .. 
1.25550.-

Hellevoet (Nieuw-) • . • 
Hilligersberg (Ter Bregge) 
Hillegom . • . . . 
Bohan Delft (overig deel) 
Hoog Blokland . 
Katwijk • 
Kethel . 
Koudekerk 
Krimpen ·aan de Lek 
Leiderdorp . 
Leerdam .• 
Lekkerkerk • • 
Lekkerland (Nieuw) 
de Lier . 
Lisse. 
Maasland 
Middelharnis (kom) 
Monster. 

. . 
62.501250.-. . . . 

14• 
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GEMEENTE 

OJI' 

DEEL DER GEMEENTE. 

!Huur 
Mini• Vrije Vrl)e 
mum woning kost en 
In- of in- in" pr\)1 komen woning woning 

bedoeld in artikel 

16 1° l u ll0 1 2 2 

Moordrellht . 
Naaldwijk 
Noordwijk 
Noordwiikerbout 

Gl.ct.Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
. 1.- 326.- 60.- 22ó.-

· Oegst~ees't • 
Ouderkerk aan den IJssel 
Oudewater • 
Oudshoorn • 
Papendrecht 
Pernis 
Rijn~rg • 
.Rozenburg • 
Sassenheim • 
Schiebroek • 
Schipluiden. 
Sliedrecht 
Sommelsdijk (kom) 
Stompwijk (Leidschen• 

dam) 
Valkenburg. 
Veur. 
Voorhout 
Voorschoten. 
Vrijenban (overig deel) 
Warmond 
Wassen11ar 
Wateringen. 
Woerden. 
Zoeterwoude 
Zwammerdam 
Zwijndredit (overig deel) 
Middelbarnis(overig deel) 
Sommelsdijk (overig deel) 
Stompwijk (overig deel). 
Overige gemeenten 

Provincie Noord.holle.nd. 
Amsterdam (beha! rn de bij 

de wet van 20Maartl896 
(Staatablad n°. 39) nan 
Am11terdam toegevoegde, 
doch in deze tabel af zou• 
aerlijk genoemde voor
malige deelen van Nieu
wer-Amstel, Sloten en 
Diemen) . 2.60 650.- 125.- 350.-

Amsterdam (de voorma
l ige wijk H v11n Nieuwer
Amstel en het bij de 
wet van 20 Maart 1896 
(Staatab!ad n°. 39) aan 
Amsterdam toegevoegd 
VllOrmalig deel van 
Sloten) . • 2.- 500.- 100.- ,326.-

Mini- Vrije Vrl)e 

GEMEENTE 
Huur mum woning kost en 

prl)• in- of in• in-

OJI' 
komen woning woning 

DEEL DER GE]l(EENTE. bedoeld in artikel 

1b 1• l lb 2° 1 2 1 2 

GI. et. Gl. et. G 1. et. Gl. et . 
. 2.- 500.- 100.- S26.-Haarlem .•• 

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (in de on• 
middellijke omgeving 
van Haarlem). 

Heemstede(Meester Lotte
laan) 

Ouder-Amstel (Omval) 
Sloten \Sloterdijk, Baars-

jes en IJ polder) • 
Watergraafsmeer 
Weesp • . 1.75 

1
46Ö.-

Alkmaar . • 1.60 

1

400.-
Velzen (IJmuiden) • • 
Zaandam. • • 
Amsterdam (het bij de wet 

. . 
87.fiO 300.-
76.- 276-

van 20 Maart 1896 
(Staatab/ad n•. 39) nan 
AmsterdRm toegevoegde 
voormalige deel van 
Diemen) • 1.26 360.- 62.60 260.-

Beverwijk • • • • 
Bloemendaal (Bloemen• 

daal en Overveen) 
Bll8sn:m. 
Diemen • 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (Halfweg) • 

den Helder (den Helder 
en Nieuwe-Diep). 

Hilversum 
Hoorn 
Koog aan de Zaan 
Muiden • 
Purmerend. 
Sloten (Sloten en Osdorp) • 
Velzen (Jan Gijzenvaart) • 
Wormerveer. 

• » • Zaandijk. 
Aalsmeer. 
Beemster. 
Bennebroek. 

. 1.- 326.- 60.- 226.-

Bloemend. (Vogelenzang) • 
Broek op Langendijk 
Buiksloot 
Edam. 
Enkhuizen 
Haarlemmerliede en 
Spaarowoud~(overigdeel) • 
Haarlemmermeer • 
Heemstede (overig deel). • 
Hnizen 
Ilpendam 
Krommenie. 
Landsmeer • 



Mini-

GEHEll:NTE 
Huur mum 
prl)s in-

Oll' komen 

f3 FEBRUARI 1901. 

Vrl)e 
woning 
of in-

woning 

Vrl)e 
koet en 

in-
woning 

GEHEBNTE 

Oll' 
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Mini- rl)e Vrl)e 
Huur mum woning kost en 

•" in- of in- in-
P·v• komen ...-oning woning 

Dl!:BL DBJl GEHEBNTB. bedoeld in artikel DliBL DEIi. 011:l,[]il'JNTE. bedoeld in artikel 

u1• I u 2° 1 
Gl.ct. Gl. et. 

Medemblik. . 1.- 325.-
Monnickendam. . . 
Na.arden. . . . 
Nieuwendam . . 
Nieuwer-Amstel . . . 
Noord-Scharwoude . . 
Oosthuizen , . . 
Oostzaan. . . 
Ondkarspel • . . 
Onder-Amstel (overig d.) . . 
Ransdorp . . 
Schoten . . 
Spaarndam . . 
Uitgeest. . . 
Uithoorn . . 
Velzen (overig deel) . . 
W eesperkarspel . . 
Westzaan . . 
Wijde-Wormer. . . . 
Wijk aan zee en Duin . . 
Wormer. . . . 
Zandvoort . . 
Zuid-Scharwoude . . 
Abbekerk . S00.-
Akersloot . . 
Andijk . . 
Ankeveen . . . 
Anna Paulowna . . 
Assendelft . . 
Avenhorn . . 
Barsingerhorn . . 
Beets. . . 
Bergen . . 
Berkhout . . . 
Blaricum . . . 
Blokker • . . 
Bovenkarspel . . 
Broek in Waterland. . . 
Callantsoog • . . 
Castricum . . 
Egmond aan Zee . . 
Egmond-binnen . . 
Graft. . . 
's Graveland. . . 
Grootebroek. . . 
Haren karepel . . 
Heemskerk. . . 
Heer Hugowa.ard . . 
Heilo. . . . 
den Helder (overig deel) . . 
Hensbroek . . 
Hoogkarspel . . 
Hoogwoud . . 
Jisp . . 
Katwoude . . 

2 
1 

2 

Gl. et. Gl. et . 
50.- 225.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
si6o 2oö.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Koedijk • 
Kortenhoef • 
Kwadijk • 
Laren . 
Limmen • 
St. Maarten • 
Marken • 
Middelie • 
Midwoud 
Nederhorst den Berg . 
Nibbixwoud . 
Nieuwe-Niedorp 
Obdam . 
Opmeer • 
Opperdoes 
Oterleek • 
Oudendijk 
Oude-Niedorp 
Oudorp • 
St. Pancras . 
Petten 
de Rijp • 
Schagen • 
Schellinkhout 
Schermerhorn 
Schoorl • • 
Spanbroek • 
Sijbekarspel . 
Terschelling • 
Texel • 
Twisk 
Urk • 
Ursem 
Venhuizen 
Vlieland • 
Warder • 
Warmenhuizen • 
Wervershoof 
Westwoud • 
Wieringen • 
W ieringerwa.ard 
Wijdenes . 
Winkel . 
Wognum . 
de Zijpe • 

u 1• i u 2° 1 2 2 

Gl.ct.Gl. et. Gl. et. •GI. et. 
. 1.- S00.- .37.60 20.0.-

• • 
• • 

Zuid- en Noord-Schermer 
Zwaag 

: o.so 276.- 26.- 176.._ Overige gemeenten 

Provincie Zeeland . 

Vlissingen . 
Middelburg. 
Koudekerke ('t Zudt) 

-11.751460.-1 8.7.501800.
. uo 400.- 75.- 276.-
. 1.26 860.- 62.60 260.-



214 

Mini-
Huur mum 

GEMEENTE in-prlJ• komen 01' 

DEEL DER GEMEENTE, bedoeld 

u1° Jus0 
1 

Gl.cL. Gl. et. 
Ooss- en W!Jlt•Souburg - 1.25 850.-
Goes. . . . . . . 1.- 825.-
Yerseke • ,. . 
St. Laurens (Brigdamme) . . 
Neuzen (kom) . . 
Zierikzee. . . 
.A.agtekerke . . 800.-
St. Annaland . . 
.Arnemuiden. . . 
Axel (kom). . . 
Baarl:md. . . 
Bi~kerke . . . 
Bor88ele. . . 
Brouwershaven. . . 
Bruinisse . . 
Burgh . . 
Colijnsplaat. . . . 
Domburg . . 
Dreischor . . 
Driewegen . . 
Dnivendijke. . . 
Elkerzee. . . 
Ellemeet. . . . 
Ellewoutsdijk . . 
's Graven polder . . 
Grijpskerke . . . 
Haamstede . . 
's Heer Abtskerke. . . 
's Heer Arendskerke . . 
'• Heerenhoek . . 
Heinkenszand . . 
Hoedekenskerke . . 
Buist. . . 
Kapelle . . 
Kats . . . 
Kattendijke . . . 
Kerkwerve . . . 
Kloetinge . . 
Kortgene. . . . 
Koudekerke (overig deel) . . 
Krabbendijke . . 
Kruiningen . . . 
St. Laurens (dorp) . . 
St. Maartensdijk . . 
Meliskerke • . . 
Nieuwerkerk . . . 
Nieuw- en St. Joosland . . 
Nisse. . . 
Noordgouwe . . 

oordwelle. . . 
Oosterland • . . 
Oostkapelle • . . 
Oudelande . . . 

1 
Oud-Vossemeer. . . . 
Ouwerkerk. . . . 

13 FEBRUARI 1901. 

V.r\le V.r\le 
woning kost en 
of in• in-

woning woning 

in artikel 

2 
1 

2 

Gl. et. ,Gl. et. 
62.50 250.-
50.- 225.-. . . . . . . . 
87.50 200.--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mini- VrlJe Vrije 
GEMEENTE Huur mum woning koot en 

prU• in- of in- in• 
01' komen woning woning 

DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

Ovezande 
St. Philipsland 
Poortvliet . 
Renesse . 
Rilland-Bath 
Ritthem. 

Gl.ct.'Gl. et. Gl. ct.lGI. et. 
. 1.- 300.- 37 .50 200.-. . . ,, . 
. . ,,, ,, . 

Sas van Gent 
ScherpeniSBe 
Schore 
Serooskerke (Schouwen) . 
Serooskerke (Walcheren) . 
Stavenisse 
Tholen • 
Veere . 
Vrouwenpolder. 
Waarde. 
Wemeldinge . 
Westkapelle. 
Wissekerke . · 
Wolphaartsdijk. 
Zonnemaire • 
Zoutelande • 
Axel (overig deel). 
Neuzen ( overig deel) . 
Overige gemeenten 

. 0.80 276.- 126.- 176.-
• » Il » • • 

• » D D Il 

Provincie Utrecht . 

Jutphaas (het bij de wet 
van 20 Maart 1896 
(Staat,blad n°. 40) aan 
Jutphaas toegevoegde 
voormalige deel van 
Utrecht) . . 2.- 600.- 100.- 325.-

0udenrijn (het bij de wet 
van20Mrt.1896(Staat11-
blad n°. 40) aan Ouden
rijn toegevoegde voor
malige deel van Utrech( 

Utrecht (beha! ve de bij de 
wet van 20 Maart 1896 
(Staat11blad n°. 40) aan 
Utrecht toegevoegde 
voom:alige deelen van 
de Bildt, Jutphau en 
Oudenrijn) . 

Utrecht (de bij de wet 
ven 20 Maart 1896 
(Staat11blad n°. 40) aan 
Utrecht toegevoegde 
voormalige deelen van 
de Bildt en .Jutphaas). 1.7 5 450.-

Amersfoort (stad). . 1.50 400.-
Baarn (kom) • . 1.25 Só0.-

87.ó0 300.-
75.- 275.-
62.50 250.-
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GEMEENTE 

OP 

Mini
Huur mum 

Pr\l • k~!i.-en 

Vr\l• Vr\jo 
woning koet on 
of in- in-
woning woning 

DEEL DER GB)(EBNTE. bedoeld in artikel 

u 1° j u 2° 1 2 2 

Gl. ct.'Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
de Bildt (kom) • 1.25 850.- 62.50 250.~ 
Soest1Soestdijk, Langeind, 

Middelwijk en de Kerke-
bnren) . 

Zeist (kom) • 
Abcoude-Baambrugge. : l.:_ 325~- 5Ó.- 225~
A bconde-Proostdij. 
Brenkelen-Nijenrode • 
Breukelen,St. Pieters 

(Vechtzijde) 
Driebergen . 
Harmelen 
JntphBIIII (overig deel) 
Loenen • 
Maarssen 
Maarsseveen (Nieuw-) 
Nigtevecht • 
Ondenrijn (de Meern) 
Rhenen (stad) • 
Rijsenburg • 
Veenendaal (dorp). 
Ve\dhnizen (de Meern) 
Vleuten (de Meern) 
Vreeland. 
Vreeswijk 
Wijk bij Dnnrstede 
Willige Langerak (nabij 
Schoonhoven) • 

Achttienhoven . 
Amerongen. 
Amersfoort (overig deel) 
Baarn ( overig deel) . 
Benschop 
Brenkelen St. Pieters 

(Brenkelerveen) 
Bunnik . 
Bunschoten • 
Cothen 
Doorn 
Eemnes 
Haarzuilens. 
Hoenkoop 
Hoogland 
Houten . 
JJBSebtein 
Jaarsveld 
Kamerik. 
Kockengen 
Laag Nieuwkoop 
Langbroek 
Leersnru . 
Lensden. 
Linschoten 
Loenersloot . 
Looad.recht • 

: 300.- 87.50 200.-

OP 

Mini
Huur mum 

pr\)a t!:en 

Vrije 
woning 
of in

woning 

Vrtjo 
kost en 

in" 
woning 

DEEL DEK GBKl!:ENTE. bedoeld in artikel 

1b 1° 1 u 2° 1 2 2 

Lopik. 
Maarn 

G!.ct.Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
. 1.- 300.- 37.50 200.-

Maarsseveen (Ond) 
Maartensdijk 
Mijdrecht 
Montfoort • 
Odijk. 
Ondenrijn (overig deel) . 
Polsbroek 
Renswonde. 
Rhenen (overig deel). 
Rnwiel • 
Schalkwijk • 
Snelrewaard . 
Stoutenburg. 
Tienhoven • 
Tull en 't W na! 
Utrecht (het bij de wet van 

20 Maart 1896 (Staats
blad n°. 40) aan Utrecht 
toegevoegde vo5>rmalige 
deel van Ondenrijn) 

Veenendaal (overig deel) 
Veldh nizen ( overig deel). 
Vinkeveen . 
Vlenten (overig J.eel). 
Werkhoven. 
Westbroek • 
Willeskop . 
Willige Langerak (overig 

deel). 

,, 

Wilnis • 
Woudenberg 
Zegveld . 
Zn!len 
de Bildt (overig deel) • 0.80 275.- 25~- 176.
Soest ( overig deel) 
Zeist (overig deel) 

Provincie Friesland. 
Leeuwarden. 
Bolsward 

. 1.60 400.- 75.- 275.-
850.- 62.60 250.-

Franeker (behalve Vijf- en 
Zevenhuizen enUitburen) 1.25 

Hlll'lingen • • 
Leeuwarderadeel (Hui-

znm, Schrans en ver-
lengde Schrans) • • 

Sneek. • • • 
Aengwirden (Hèerenveen) 1.- 825.-
't Bildt . • 
Haskerland (Nijehaske tot 

en met de Schans en de 
Joure) • 

. . 
50.- 225.-
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Mini• Vrije Vrije 
Huur ruum woni •g kost en 

GEMEE1'TE in- of in- in-prU• konien woning woning o:r 

DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

1b 1° 1 16 l!0 1 2 2 

Gl.ct.'Gl. et. <ll. et GL et. 
Lemsterland (deLemmer) 1.- 325.- {\0.~ 221>.-
Schoterland (Heerenveen) • 
Utingeradeel (Akk:rnm) . • • • 
Achtkarspelen . • 300.- Sf.50 2'00.-
Aenp;wirden (overig deel) • 
Bnarderadeel 
Barr~deel 
Dantumadeel 
Dockum. 
Doniawerstal 
Ferwerderadeel. • 
Franeker (Vijf- en Zeven-
huizen en Uitburen) 

Franekeradeel • 
Gaas ter 1 and . 
Haskerlaud ( overig deel}. 
Hemelmner Oldephaert . 
Hennaardemdeel 
Hindelopen . 
ldaarderadeel 
IJl~t. 
:&.ollumerland . 
JÁlu w,1rderadeel ( overig 

!!tel) . 
Lemsterland ( overig deel) 
Y enaldumadeel 
Oostdon!(llradeel 
Opsterland . 
Rauwerderhem. 
Schoterland (overig deel) 
Sloten 
Smallingerland . 
Stavoren. 
Tietjerksteradeel 
Utingeradeel (overig deel) 
W estdongeradeel 
Weststellingwerf (Wol-
vega) 

Wijmbritseradeel 
W onseradeel 
Workum. 
Weststellingwerf (overig 

.. 

. . 

•. 

,. 

deel). . 0.80 275.- 25.~ l.111.-
Overige gemeenten 

Provincie Overijssel. 

Zwolle • 
Deventer. 
Enschede 
Kampen (stad) . 

. 1.75 4.60.- 87.50 300.

. 1.50 4.00.- 75.00 275.-

Hengelo (kom en naaste 
omgeving). • 1.25 860.-

Almelo (Ambt)(bij de stad) 1.- 325.-
62.60 250.-
60.- 225.-

Mini- Vrije v,11e 
GEMEENTE Huur mum woning koot en 

in- of in- in-prijs 
komen woning woning o:r 

DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

lb 1° / u 2° 1 2 2 

Gl.ct.Gl. et. Gl. et. Gl. et. 
Almelo (atad) . . 1.- 325.- 50.- 221\.-
Bome (kom en naaate om• 

geving). 
IJsselmuiden (kom) • 
Lonneker (bij Ensehedé 

alsmede Glanerbrngge). 
Losser (nabij Oldenzaal). 
Oldenzaal 
Steenwijk 
Avereest. 
Blokzijl. 
Dalfsen • 
Delden (stad) 
Diepenveen. 
Genemuiden . 
Goor. 
Grafhorst 
Hasselt • 
IJsselmuiden (overig deel) 
Kampen (overig deel) . 
Kamperveen . 
Markelo (karspel Goor) 
Oldemarkt 
Olst • 
Raalte 
Rij88en 
Steenwijkerwold 
Vollenhove (Stad). 
Vollenhove (Ambt) 
Wijhe (behalve Marle) 
Wilijnm. 
Zalk en V eecaten • 
Z wartsl nis . 

b 

Zwollerkerpel . • • • • • 
Almelo (Ambt)(overig d.) 0.80 275.- 26.- 1711.
Home \overig deel) • 
Hengelo (overig deel) 
Lonneker (overig deel) 
Losser (overig deel) • 
Markelo (overig deel) 
Wijhe (Marle) . 
Overi~ gemeenten • 

Provincie Groningen. 

Groningen . 2.- 500.-- 100.- 8211 .-
Haren (Helpman). • 1.75 4.60.- 87.60 300.-
Appingedam (Appinge-

dam, het Bolwerk en 
Solwerd) • . 1.- 825,.- 50.- 225.-

Delfzijl (Delfzijl en 1!'arm-
snm) 

Haren (dorp) 
Hoogezand • 
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Mini- Vrl)e Vrl)e 

GEMEENTE 
Huur mum woning koot en 
prl)s in- of in- in-

01' 
komen woning woning 

DKEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

m• / u20 J 2 
1 

2 

Gl.ct Gl. ct. 1Gl. et. Gl. et. 
Nieuweschans • • . 1.- 325.- 50.- 225.-
0ostwedde (Stadskanaal) • • • • 
Oude Pekel-A • • 
Sappemeer • 
Slochteren (Foxham). • 
Veendam. • 
Wildervank . • 
Winschoten. • 
Zuidbroek • 
Appingedam (Opwierda 
Marssum, Jnkwerd en 
Tjamsweerd) • 300.- 37.50 1200.-

Delfäij l (Weiwerd, Heves-
kes, Oterdum, Meed-
huizen en Uitwierda) . • 

Haren (overig deel) • 
Onstwedde (overig deel) . • 
Slochteren (overig deel) . • 
Overige gemeenten 

Provincie Drenthe. 

Assen. 
Borger (Nienw-Bninen) 
Meppel . 

50.-1225.-. . . . 
Anlo (Annerveen, Spijker

boor, Eexterveen, Anner
veenech kanaal en Eei:
terveenech kanaal) • • 800.- 37.óO 200.-

Borger (veengedeelte). 
Coevorden (kom) • 
Emmen (Nieuw-Amster-

dam) 
Gasselte \Gasselterboer

veen, Gasselterboerveen
echemond, Gasselternij
veen en Gasseltern ij
veenschemond) 

Gieten (Gieterveen, Bon-
nerveen en Bareveld) 

Hoogeveen (kom) . • 
Nijeveen. 
Odoorn (veengedeelte) 
Roden (Nietap) 
Ruinerwold . 
de Wijk. 

. 0.80 276._J 26.- 17i.-Anlo (overig deel) 
Borger (overig deel) . 
Coevorden (overig deel) . 
Emmen (overig deel). 
Gasselte (overig deel) 
Gieten (overig deel) . 
Hoogeveen (overig deel). 

GEMEENTE 

01' 

Mini
Huur mum 

prijs k!:en 

Vrl)e Vr\jo 
woning koot en 
of in- in-
woning won.ing 

DEEL DER GEMEENTE. bedoeld in artikel 

----------· 
u 1•! 1b 2° 1 2 • 1 9 

Odoorn (overig deel). 
Roden (overig deel) 
Overige gemeenten • 

Gl.ct.'\Gl. et. Gl. ct.'Gl. et. 
. 0.80 276.- 26.00 115.-

. : 1 • . • 

Provincie Limburg. 

Heer (bij Maastricht) .. 1.2•5 ,3.50 • .- 62.60 250.-
Maastricht • • • 
Meerssen (sectie C) • •. 

1 
Roermond (kom) • • 
Venlo (stad met het stads-

gedeelte v/d Bantnin) . • • • • 
Ambij • 1.- 325.- 50.- 226.-
Bergen Terblijt (Plenkert) 
Gennep • • 
Gron&Veld (Heugem) • 
Heer (overig deel) 
Heerlen (kom) . 
Kerkrade (Kerkrade en 

Holz) • • 
Maasbree (kom v. Blerick) 
Meerssen (sectiën B en D) • 
Oud-Vroenhoven 
St. Pieter • 
Vaals (kom). 
Valkenburg. 
Beek (dorp). 
Bemelen. 
Berg en Terblijt (overig 

deel). • 
Bergen • 
Bocholtz. 
Borgharen 
Bunde . 
Echt (kom). 
Eygelshoven 
Eysden . 
St. Geertruid • • 
Gronsveld (overig deel). 
Gnlpen (kom) • 
Heerlen (overig deel). 
Horn. 
Horst (kom) 
Honthem 
Hnlaberg. 
Itteren . , • 
Kerkrade ( overig deel) 
Klimmen 
Maasniel. 
Meerssen (sectie A) 
Mesch 
Mheer 
Mook. 
Nieuwenhagen • 

. . 
300._ 37 ,50 200.-
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GEMEENTE 

OP 

DEEL DER GEE:MENTE. 

Ottersum 
Ond-Valkenbnrg 
Rijckholt 

Mini- Vr\)e VrU• 
Huur mum woning koet en 
Pr\lB in- or in- in-

komen woning woning 

bedoeld in artikel 

1b 10 / 16 20 1 2 2 

GL9t.GJ. et. Gl. et. Gl. et. 
. 1.- soo.- s'Z.110 ioo.-

Roermond (overig deel) . 
Schaesberg . 
Schin op Geulle 

· Simpelveld . 
Sittard (kom) . 
Swalmtn (kom) 
Tegelen . 
Ubach over Worms 
V aais (overig deel) 
Venlo (overig deel) 
Venray (dorp) • 
Voerendaal . 
Weert (kom) 
Wijlre 
Wittem . 
Beek (overig deel) 
Echt (overig deel). 
Gulpen (overig deel) . 
Horst (overig deel) • 
M1111sbree (overig deel) 
Sittard (overig deel). 
Swalmen (overig deel) 
Venray (overig deel). 
Weert (overig deel) 
Overige gemeenten . 

: 0.80 275~-

.,. 
• 

T AB E L 1 

.. 
,,; . 
,- 175.-

• .. 

bedoeld in art. 127 der Kieswet. 

KIESDISTRICTEN. 

Groningen. 

GBVR&NTEN EN GEDEBLTBN T&N GEMEENTEN, 

VAN DE KIESDISTRICTEN. 

Groningen. 
Hoogezand. 

Hoogezand, Haren, Noordijk, Bedum, ten 
Boer, Slochteren. 

Zuid/torn. 
Zuidhorn, Aduard, E:ringe, Leens, Ulrum, 

Oldehove, Grijpskerk, Oldekerk, Grootegast, 
Marum, Adorp, Hoogkerk, Leek, Kloosterbnren, 
Winsum. 

-',J. p p i n g e da m. 
Appingedam, Delfzijl, 't Zandt, Bier11m, Uit

huizermeeden, Uithuizen, Usquert, Warffum, 
Eenrum, Baflo, Stedum, Middelstum, Kantens, 
Loppersum. 

1Yi1ucltoten. 
Winschoten, Termunten, 'Nieuwe Schans, 

Beerta, Nieuwolda, Midwolda, Finsterwolde, 
Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Bellingwolde, 
Wedde. 

Yeendam. 
Veendam, Meeden, Sappemeer, Muntendam, 

Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela, Vlagtwedde, Onet
wedde. 

tl.sa en. 
Assen, Wildervank, Zuidlaren, Anlo, Gieten, 

Gaeeelte, Roden, Peize, Eelde, Norg, Vriee, Rolde. 
Emme11. 

Emmen, BoJ"81'r, Odoorn, Schoonebeek, Da
len, Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen, Coevorden, 
Westerbork, Beilen. 

Lee1'1Darden. 
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Idaarderadeel. 

Harli11gen. 
Harlingen, Barradeel, Wonseradeel, Bols• 

ward, Worlr:nm, Hindeloopen. 
Franeker. 

Franeker, Franekeradeel, 't Bildt, Menaldu
madeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel. 

Stittei. 
Sneek, Wijmbritseradeel, Stavoren, Hemelumer 
Oldephaert, IJ let, Gaasterland, Sloten, Ranwer
derhem, Doniawerstal. 

S c lto te r l a 11 d. 
Schoterland, Utingeradeel, Opsterland, Has

ker!and, Aengwirden. 
IJoi ium. 

Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, 
Dantumadeel, Ferwerderadeel, Ameland, Schier
monnikoog . . 

Ti etj er is t eradee l. 
Tietjerlr:sterodeel, Kollumerland, Achtkar

epelen, Smallingerland. 
1Yea tatellingt0er /. 

Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Lémster
land, Smilde, Diever, Vledder, Havelte. 

Steen1Dij i. 
Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Kuin

re, Blankenham, Blolr:zijl, Stad-Vollenhove, 
Ambt-Vollenhove, Giethoorn, Wanneperveen, 
Zwartelnis, Staphorst, Hasselt, Genemuiden, 
Nienwlensen. 
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Meppel. 
Meppel, Dwingelo, Nijeveen, Rninen, Rni

nerwold, Hoogeveen, Zuidwolde, de · Wijk, 
Avereest. 

Z tool l e. 
Zwolle, Zwollerkerspel, Dalf11en, Wijhe, Heino, 

Kampe11. 
Kampen, Kamperveen, Grafhorst, IJa11elmni

den, Wilanm, Zalk en Veecaten, Oldebroek, 
Elburg, Doornspijk, Heerde, Hattem. 

Om men. 
Stad-Ommen, Ambt-Ommen, Gromsbergen, 

Stad-Hardenberg, Ambt-Hardenberg, drn Ham, 
Hellendoorn,_ Vriezenveen, Raalte, Holten. 

.il l111eltf 
Sta.d.-Almelo, Ambt-Almelo, Tubbericen, Oot• 

mannm, Denekamp, Wierden, Weerselo, Borne, 
Rijs11en. 

Bnacludé. 
Enachedé, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen, 

Hengelo, Lonneker. 
De 11 e II te r. 

Deventer, Diepenveen, Bathmen, Voont, Olst. 
Locliem. 

Lochem, Markelo, Goor, Stad-Delden, Ambt
Delden, Diepenheim, Gonael, Laren, Borcnlo, 
Neede, Eibergen, Ruurlo, Groenlo. 

Zutp !,,en. · 

Zutphen, Vorden, Warnsveld, Brnmmen, 
Hengelo, Steenderen, Hnmmelo, Doesburg. 

D o e t i n c A e m. 

Sta.d.-Doetinchem, Ambt-Doetinchem, Win
terswijk, Aalten, Lichtenvoorde, Wiacb, Dinx
perlo, Zelhem, Gendringen. 

Bliede11. 
Rheden, Zevenaar, Rozendaal, Westervoort, 

Duiven, Hoiasen, Didam, Angerlo, Bergh, Wehl, 
Herwen en Aerdt. 

À r11l,,em. 
Arnhem. 

B lat. 
Elst, Wageningen, Doorwerth, Renlrum, Val

burg, Heteren, Hemmen, Bemmel, Gent, Pan• 
nerden, Ewijlr, Beuningen. 

Nifmegen. 
Nijmegen, Millingen, Ubbergen, Groesbeek, 

Heumen. 
Druten. 

Druten, Overasselt, Wijchen, Balgoy, Baten• 
burg, Bergharen, Horssen, Appe.ltern, Driel, 
Hurwenen, Rossum, Zalt-Bommel, Ammerzoden, 

Brakel, Zuilichem, Poederoijen, Hedel, Kerk. 
wijk, Gameren, Dreumel, Wamel, Heerewaru-den. 

Tiel. 
Tiel, Zoelen, Geldermalsen, Wa.d.enooijen, Est 

en Opijnen, Ophemert, Varik, Deil, Beest, 
Waardenburg, Haaften, Maurik, Lienden, IJzen
doorn, Echteld, Dodewaard, Kesteren. 

·1111,j l: f> if Du u f' at ede. 
Wijk bij Dourstede, Driebergen, Rijsenburg, 

Langbroek, Cothen, Werkhoven, Odijk, Houten, 
Schalkwijk, Tnll en 't Waal, J otphaas, Vreeswijk, 
IJsselstein, Lopik, Jo.arsveld, Benschop, Willige 
Langerak, Montfoort, Hoeokoop, Polsbroek, 
Willeskop, Silelrewaard, Culeoborg, Beusichem, 
Buren, Buurmalsen, Bunnik, Oudenrijn . 

:Ede. 
E<le, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Rens

woude, Veenendaal, Rhenen, Amerongen, Leer
sum, Hoevelaken. 

À me r,f oor t. 
Amersfoort, Booschoten, Eemnes, Baarn, 

Hoogland, Soeat, Stoutenburg, Lensden, Wou
denberg, Maarn, Zeist, Doorn, de Bildt, Maar• 
teosdijk, Achttienhoven, Westbroek. 

Àpeldoorn. 
Apeldoorn, Epe, Ermelo, Harderwijk, Putten. 

Utreclit I. 
Het deel der gemeente Utrecht, !gelegen oos

telijk van den Krommen Rijn, de Oude Gracht 
en de Vecht. 

Utrecl,,t II. 
Het overige gedeelte der gemeente Utrecht. 

Breukelen. 
Breukelen-Nijeorode, Breukeleo-St. Pieten, 

Nieuwveen, Nieuwkoop, Zevenhoven, Ter Aar, 
Abcoude-Proostdij, Abcoode-Baambrngge, Loos
drecht, • Vinkeveen, Vreeland, Loenen, Loener
sloot, Mijdrecht, Wilnis, Maarsseveeo, Maan
sen, Tienhoven, Znilen, Vleuten, Lnagnienwkoop, 
Kockengen, Kamerik, Zi!gveld, Haarzuilens, 
Ruwiel, Harmelen, Veldhuizen, Linschoten. 

Hiloers um. 
Hilversum, Ouder-Amstel, Watergraafsmeer, 

Diemen, Moidea, Naarden, Huizen, Blaricum, 
Laren, Bussnm, Weesp, Weeaperkanpel, Anke
veen, Nederhorst den Berg, Nigtcvecht, Kor
tenhoef, 's Graveland. 

Hoorn. 
Hoorn, Zwaag, Berkhont, Avenho~o, Ursem, 

Schermerhorn, Oudendijk, Beet&, Beemster, Ooat
hnizeo, Warder, Middelie, Kwadijk, P11rmereod, 
Edam, Katwoude, Monnickendam, Marken. 
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Rn Ic hui zen. 
Enkhnizen, Medemblik, Opperdoes, Twisk, 

Abbekerk, Hoogwond, Winkel, Opmeer, Span• 
broelr, Obd.am,Hensbroek,Sijbekarepel, Wognnm, 
Nibbixwoud, Midwoud, WerveTI1hoof, Andijk, 
Bovenknrspel, Grootebroek, Hoogkarspel, West
woud, Rlokker-Schellinkhout, Wijdenes, Ven
huizen, Urk. 

Á l kma ar. 
Alkmnar, Heiloo, Bergen, Schoorl, Warmen

huizen, Harenkarspel, St. Maarten, Schagen, 
Wieringerwaard, Barsingerhorn, Nieuwe-Nie
dorp, Oude-Niedorp, Heerhugowaard, Oudkar
spel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, 
Broek op Langendijk, St. Pancras, Koedijk, 
Oudorp, Oterleek. 

den Helder. 
den Helder, Texel, Vlieland, T~rschelling, 

Wieringen, Anna Paulowna, Zijpe, Callantsoog, 
Petten. 

Ámaterdam I. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen 

binnen eene lijn, getrokken ale volgt: van hetsnij
pnnt der aslijnen van het Noordzeekanaal en zij
kauanl H door het midden van het Noordzeekanaal 
tot aan het Droogdok; vervolgens lange de door
vaart van de Realengracht tot op het snijpunt van 
de Prinseneilandsgracht, vervolgens lange die 
gracht tot lange den Spoordijk, tot aan de 
Westerdokslrade, vervolgens door het midden van 
de Korte Prinsengracht tot de Noordzijde van de 
Brouwersgracht tot den Singel en van daar tot 
aan de Noordzijde van de KorteKorsjespoortsteeg, 
langs die steeg tot aan de ooetsijde van den N .z. 
Voorborgwal, vervolgens lange den N.Z. Voor
burgwal tot aan de doorsnede van de Raad
h uisstraat, daarna de zuidzijde dier straat tot 
aan de doonaart van den Singel, vervolgens 
langs de Oostzijde van den S!ngel tot de door• 
vaart van den Binnen-Amstel, daarna lange het 
noordelijk gedeelte van den Amstel tot den 
Zwauenburgwal , vervolgens de westzijde van 
den Zwanenburgwal tot de St.-Anthoniebreed
straat, deze straat langs tot over de Nien we
markt, ooetelijk langs de Viachmarkt, door het 
midden (westzijde) van de Geldersche kade naar 
de doorsnede in het IJ tot aan den afsluitdijk, 
vervolgens langs dien afsluitdijk tot aan de 
grens der gemeente en van daar in noord
westelijke richting tot aan het beginpunt. 

À mt t erda m II. 
Het ged<!elt.e der gemeente Amsterdam, ge-

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af den afsluitdijk naar Schell ingwoude 
langs de doonnede van het IJ tot aan den 
Oostelijken doorgang in het open havenfront 
lange de oostzijde van de Geldersche kade tot 
aan de Rechtboomsloot , langs de noordzijde 
van de Rechtboomsloot tot aan de Oude Schans 
(noordzijde) tot aan de Rapenbnrgwal , voorts 
lange den Rapenbnrgwal en het Entrepotdok 
(Laagte Kadijk) tot aan het enijpnnt van de Sar
phatietraat; de noordzijde vnn die straat volgende 
tot aan de Zeelmrgerstraat (noordzijde) en van 
daar langs de doorvaart in het Loozingekanaal 
en lange den Diemerdijk tot aan den Immetjes
horn en verder in noordelijke richting over het 
IJ langa de grens der gemeente , lange den 
Noorder-IJ- en Zeedijk tot aan het beginpunt . 

Àm1terdam III. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge. 

legen binnen eene lijn, getrokken ale volgt: 
vnn af den Immetjeshorn, lange den Diemer
dijk tot aan de doorvaart van het Loozinge
kanaal, vervolgens langa de Buitensingelgracht 
(zuidzijde) tot aan de Kavaleriekazerne, daarna 
lange de doorvaart der Mnidergracht Jongs de 
zuidzijde van den Hortus Botanicus, langs de 
doorvaart vau de Nieuwe Heerengracht (znid
zijde) tot aan den Amstel. V ervoJgene door de 
doorvaart van den Amstel (oostzijde) tot aan de 
Sehnlpbrug en van daar in noordelijke richting 
langs de grens der gemeente tot aan het beginpunt. 

Àmaterdam IV. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen 

binnen eene lijn, getrokken als volgt: van de Zee
burgerstraat (zuidzijde) langs de noordzijde van 
de Sarphatistraat tot het snijpunt van het 
Entrepotdok , vervolgens langs de doorvaart van 
het Entrepotdok (zuidzijde) en de Rapenbnrgwal 
(zuidzijde) tot aan de. Oude Schans, daarna lange 
de doorvaart van de Onde Sehane (zuidzijde) tot 
aan de. doorvaart van de Rechtboomsloot , ver
volgens de zuidzijde dier Rechtboomsloot tot aan 
de Geldereehe kade, van daar langs de Geldersche 
kade (oostzijde) en Nienwemarkt (oostzijde) in 
zuidelijke richting naar den Zwanenbnrgwal , 
vervolgens langs den Zwu.nenburgwal (oostzijde) 
tot het enijpnnt in den Amstel en van daar 
in westelijke richting naar het Sophiaplein; 
vervolgens langa dat plein (zuidzijde) door de 
Reguliersbreedstraat (noordzijde) Jan~ de door
snede van het Tborbeckeplein (oostzijde) en de 
Reguliersgrachten (oostzijde) tot oan het snij-
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punt in de Stndhouderskode. Vervolgens die 
kade in oostelijke richting tot aan htt snijpunt 
iu den Amstel, daarna de doorvaart ( westzijde) 
van den Amstel tot waar men de aslijn o·nt• 
moet der Nieuwe Kdzersg,·ocht, vervolgens de 
Nieuwe Heerengracht (noordzijde) langs de zuid• 
zijJ.e van den Hortus Botanicus en · de noord
zijde van de ~Iuidergru.cht, langs de Kavalerie
kozerne tot oan het snijpnnt der Buitensingel
grncht, vervolgens langs de Bnitensingelgracht 
(noordzijde) tot oan het begin punt. 

Àmsterdam Y. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge• 

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af het punt in den Amstel, alwaar de 
Stndbouderskade die rivier snijdt en vandaar 
langs de Stodhouderskade tot i.an de doot'8llede 
van het Vondelspark. Vervolgens de doorsnede 
van het Willemspark langs de Schinkelkade en 
voorts in de zuidelijke en oostelijke richting langs 
de grens der gemeente tot aon den Amstel en 
van daar lan!?s den Amstel tot aan het beginpunt. 

Àm.rterdam Yl. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, !(e-

1egen binnen eene lijn, getrokken als Tolgt: 
van af de doorvaart van den Singel bij de 
Munt (zuidzijde) tot aan de Gasthuismolensteeg, 
door de Gasthuismolensteeg (zuidzijde), Harten•, 
Ree- en Laurierstraten (zuidzijden) met eene 
recht doorgetrokken lijn tot in de Buitensingel
gracht; vervolgens lan"9 de doorvaart nn de 
Bniteneingelgracht (noord-OOBtzijde) en de stad
houderskade (noordzijde) tot tegenover de Nico
laas Witsenstmat; vervolgens door het midden 
dier straat (westzijde) langs de doorvaart van 
de Reguliersgracht (westzijde), het Thorbecke
plein (westzijde), de Reguliersbreestraat (zuid
zijde) tot aan het beginpunt. 

À m s t er dam Yll. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam , ge

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af de doorsnede der Raadhuisstraat (noord
zijde) lanp:s den N.Z. Voorburgwul (westzijde) 
tot aan de Korsjespoortsteeg. Vervolgens de 
zaidzijde dier steeg tot aan de doorvaart van 
den Singel, duurna de Singel (westzijde) in 
noordelijke richting volgende tot aan de Broa• 
wersgracht; vervolgens de Bron wersgracht (zuid
zijde), tot anode doorvaart van de Prinsengracht, 
daarna de Prinseng-raeht tegenover de Noorder
markt tot aan de doorsnede der Westerstraat. 
De Westerstraat (zuidzijde) langs het Marnix-

plein (zuidzijde) tot aan de doorvaart der Mar• 
nixkade. Vervolgens langs de Marnixkade en 
Buiten Singelgracht (oostzijde) tot waar men 
het verlengde van de nslijn der Laurierstraat 
ontmoet; verder door het midden der Lnnrier
straat, Reestraat, Hartenstraat en Gasthuismolen
steeg (noordzijde), daarna lange de doorvaart v_an 
den Singel (westzijde) tot ano het beginpunt. 

À m 8 t e r da m P III. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge• 

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van het snijpunt der aslijnen van het Noordzee
knnaal en zijkanaal H, zuidwaarts langs de grens 
der gemeente tot aan de Hanrlemmeroaart. Ver• 
volgens langs de doorvaart der Haarlemmervnart 
(noordzijde) tot aan het Naeennplein. Daarna 
langs de doorvaart der Marnixkade tot aan do 
Zaagbarrière, vervolgens lange de Westerstrnat 
(noordzijde) tot non de doorvaart der Prinsen~ 
gracht (westzijde) tot aan het &nijpnnt der
W esterdokskade. Van daar langs de Prinsen, 
_eilandsgracht (westzijde) tot ano de nslijn van. 
de Realengracht. Vervolgens langs het Realen, 
eiland tot aan de doorvaart vt1n het Noordzee• 
kannal en van daar in noordelijke richting to~ 
aan het beginpunt. 

Àmaterdam IX. 
Het gedeelte der gemecnt~ Amsterdam, ge, 

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt : 
van af den noordelijken hoek van het Nassn n•. 
plein, langs de doorvaart der Haarlemmervaart. 
(zuidzijde) tot aan de grens der gemeente. Ver, 

volgens zuidwaarts die grens volgende langs da 
Kostverloren Wetering tot aa~ de doorvaart 
van de Schiokelkode (noordzijde). Vervolgens. 
de doorsnede van het Willemspai·k en Vondels
park (noordzijde) tot aan de doorvaart van de 
Stndhouderskade en van daar langs de doorvaart 
dier kade (westzijde), Bnitensinitelg-rucht (west, 
zijde) en de Naasaukade tot 1111n het beginpunt, 

Ha ar le m. 
Haarlem. 

BetJ er wij .t. 
Beverwijk, Zandvoort, Bloemendaal, Schoten, 

Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwonde, 
Velsen, Assendelft, Westzaan, Krommenie, Wijk 
aan Zee en Duin, Heemskerk, Uitgeest, Cnstri, 
cnm, Akersloot, Limmen, Egmond binnen, 
Egmond aan Zee. 

Zaandam. 
Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Wormer• 

veer, Wormer, Jisp, Graft, de Rijp, Zuid- en, 
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Noord-Schermer, Wijdewormer, Oostzaan, Ilpen
a.m, Landsmeer, Buiksloot, Broek in Water
land, Nieuwendam, Ransdorp. 

Haar Is m me r m e e r. 
Haarlemmermeer, Sloten, Heemstede, Benne

broek, Aalsmeer, Uithoorn, Leimuiden, Lisse, 
Hillegom, Alkemade, Nieuwer-Amstel. 

Lejden. 
Leiden. 

Kat wij Ic. 
Katwijk, Noordwijk,Noordwijkerhout, Sassen

heim, Voorhout, Oegstgeest, Warmond, Rijns• 
burg, Valkenburg, Leiderdorp, Rijnsaterwoude, 
Woubrugge, Oudshoorn, Koudekerk, Zoeter
woude, Voorschoten , Venr, Wassenaar. 

Gouda. 
Gouda, Boskoop, Moerkapelle, Waddinxveen, 

Moordr~cht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk 
a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, 
Gonderak, Lekkerkerk, Capelle a/d IJssel. 

B o de g r a t> e n. 
Bodegraven, Aarlanderveen, Hazerswoude, 

Alphen, Zwammerdam , Rietveld, Woeraen, 
Waarder, Barwontswaarder , Papekop, Lange 
Ruige Weide, Reeuwijk, Oudewater, Hekendorp, 
Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven, Berg
ambacht, Ammerstol, Berkenwoude. 

Def.ft. 
Delft, Hof van Delft, Pijnacker, · Vrijen ban, 

Berkel, Bleiswijk, Zevenhuizen, Bergschenhoek, 
Hillegersberg, 

L o os du j" en. 
Loosduinen, 'e Gravenzande, Maassluis, Maas

land, de Lier, Naaldwijk, Schipluiden, Monster, 
Wateringen , Rijswijk, Voorburg, Stompwijk, 
Nootdorp, Zoetemeer, Zegwaard, Benthuizen. 

Se hiedam. 
Schiedam, Overschie , Schiebroek, Kethel, 

Vlaardingen , Vlaardingerambacht. 
JJ,otterdam I. 

Het- deel der gemeente, begrensd door eene 
lijn , loopende van het enijpont der aslijnen, 
van de rivier de Maas en het Boerengat door 
het midden van laatstgemeld water van het 
Oost plein en van de Ooetpoort ; van daar langa 
de oostzijde der Boezemkolk , het stoomgemaal 
buitensluitende, over het inidden van de Boe
zem brug en het Oostvestplein tot het midden 

• van den Goudechen weg; vervolgens midden 
over deze et.mat het Gondeche plein en den 
Crooewijksehen weg tot aan de voormalige Kra
Jingsche grens; verder zuid-oostwaarts ombui-

geode langa die grens tot het midden van de 
rivier de Maas en eindelijk van daar door het 
midden van de rivier stroomafwaarts tot het punt 
van begin. De voormalige gemeente Kralingen. 

B o tt , r da m II. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van den Gondschen weg en het Oostvestplein, 
westwaarts midden door de gracht van den 
Goudschen Singel, door de sluis aan het 
Couwenburghseiland en de Rotte; vervolgens 
langa de noordzijde der huizen , aan de Galerij 
tot in het midden van de Delftsche vaart; 
van daar door het midden van de Schiekolk 
en de Schie tot de grens van Hillegersberg, 
en verder langa die grens en die van de voor
malige gemeent.e Kralingen tot aan het Zuid
einde van den Achterweg; vervolgens over het 
midden van den Crooswijkschen weg, het 
Gondsehe plein en den Goudschen weg tot aan 
het pnnt van begin. 

Bo tt er dam 111. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpnnt der aslijnen 
van de Leuvehaven en de Lenvebrngsteeg mid
den door die steeg en de Schildcrsteeg tot het 
midden van de gracht van den Schiedamschen 
Singel; van daar noordwaarts midden door die 
gracht tot aan het midden van den Binnenweg; 
midden over den Binuenweg tot aan de grene 
der kadastrale gemeent.e Delfshaven; van daar 
langa die grens en langs de grens van Overschie 
tot het midden van de Schie, midden door dat 
water en de Scbiekolk tot het midden van de 
Delfische vaart; van daar benoorden langs de 
huizen aan de Galerij•, midden door de Rotte 
tot tegenover het midden van de Tweede Lotn
bardstraat; van daar het midden van die etr11at 
en van de Eerste Lombardstraat volgende tot 
het midden van de Boerenvischmarkt en midden 
over de Boerenvischmarkt en de Korte Toren
straat tot het midden van de Delftsche vaart; 
van daar midden over het Spui en de Vlas
markt tot het midden van de sluis .het Spui"; 
vervolgens van daar midden door de Steiger
gracht en de Lenvehaven tot het punt van begin. 

Bo-tterdam IY. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van de rivier de Maas en de Leovehaven 
stroomafwaarts midden door de rivier langa 
de voormalige Charloische- en vervolgens langs 
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de Schiedamsche en Overschiesche grens tot 
het midden van de Coolsche straat; van daar 

langs de grens der kadastrale l(emeente Delfs
ba ven tot aan het midden van den Binnenweg, 
midden door den Binnenweg ooehtaarts tot 
aan het midden van de gracht van den Schie
damschen Singel, midden door die gracht tot 
oan het midden TIID de Schildersteeg en midden 
door die steeg en de Lenvebrngsteeg tot aan 

het midden van de Leo vehaven en eindelijk 
van daar znidwaarts midden door die haven 
tot aan het pont van begin. De voormalige • 

gemeente Charlois. 
Rotterdam Y. 

Het deel der gemeente, begrened door eene 
lijn, loopende van het snijpnnt der ulijnen 
van de rivier de Maas en het Boerengat, 
stroomopwaarts midden door de rivier; ver
volgens langs de voormalige Kralingsche, de 

JJsselmondsche en de voormalige Charloische 
grens tot weder in het midden van de rivier ; 

van daar etroomopwaarts midden door de 
rivier tot aan de verlengde aal ijn van de 
Leuvehaven, midden door die haven en de 
Steigergracht tot midden voor de sluis .het 
Spui"; van danr midden over de Vlasmnrkt 
en het Spui tot aan het midden van de Korte 
Torenstraat, midden door die straat en de 
Boerenvischmarkt 1ot aan het midden van de 
Eerste Lombardstraat, midden door die straat 
en de Tweede Lombardstraat tot midden in de 
Rotte ; van daar midden door de si nis van het 
Couwenburghseilnnd, de gracht van den Goud
schen Singel, het Oostvestplein ·,o de Boezem
brug; vervolgens beoosten langs de Boezemkolk, 
het stoomgemaal inaluitende, midden door de 
Oostpoort, het Oostplein en het Boerengat tot 
het pont van begin. 

Brielle. 
Brielle , den Bommel, Ooltgensplaat, Stad 

aan 't Haringvliet, Oostvoorne, Vierpolders, 
Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, 

Rockanje, Heenvliet, Geervliet, Zwartewaal, 
Spijkenisse, Hekelingen, Zuidland, Abbenbroek, 
Oudenhoorn, Rozenburg, Pernis, Hoogvliet, 
Poortugaal, Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijer
land, Nieuw-Beijerland. 

'1 Graoenl,age I. 
Het gedeelte der gemeente 's Gravenhage, 

gelegen binnen eene lijn getrokken als volgt: 
beginnende aan de Laakbrug op den straatweg 
van 's GrMeD bnge naar Delft. volgende west-

waarts de zuidoostzijde van de Laak ofMolen
sloot (grensscheiding met de gemeente Rijswijk) 
tot de Beekwatering of Lange Laak (grens
acheiding met de gemeente Loosduinen), deze 
noordwaarts volgende tot het pnnt, gelegen in 
de lijn, uitmakende het verlengde van de as 
van het zoogenaamde Uitpad in den Znster
polder, vervolgeDB oostwaarts langs de lijn 
en de as van gemeld Uitpad tot aan den hoek 
bij den voormaligen molen .de Ooievaar"; 

verder oostwaarts door het midden der gracht 

van den Znidbinnensingel en van een kort stok 
Zuidwal, langs de as van Glasbla.zerslaan, een 
klein gedeelte Lange Beestenmarkt, Hamerstraat, 
Nieuwe Molstraat; voorts noord wa~~ts door de 
as van de Wagenstraat tot de Spnistraat, oost
waarts door de as van Spnis~raat, Lange Pooten: 
straat ten zuiden het Plein , Korte Pooten en 
Heerengracht, door het midden der gracht van 

den Znidoostbuitensingel tot de Rijnstraat, door 
de as van deze straat en rondom het noorde
lijkste terrein van den Staat88poorweg, verder 
znid waart& langs de as van den Sehenkweg tot 
de Schenkwatering (grensscheiding met de ge
meente Voorbnrg) en eindelijk westwaarts langs 
deze en die met de gemeente Rijsw~k tot de 
Laakbrug. 

•, Graoenlaage ll. 
Het gedeelte der gemeente 's Gravenhage, 

gel~n binnen eene 1 ijn , getrokken als volgt, 
beginnende bij den hoek van de Wagenstraat 
en Nieuwe Molstraat, Hamerstraat, een klein 
gedeulte Lange Beestenmarkt, Glasblnzerslano , 
door htt midden van een kort stuk Zuidwal 
en van den Znidbinnensingel tot aan den hoek 
bij den voormaligen molen de • Ooievaar'' ; 
verder westwaarts door de u van het zooge
nnamde Uitpad en den Zusterpolder en in het 
verlengde van die as naar de Beekwntering or 
Lange Laak (grensscheiding met de gemeente 
Loosduinen), noordwaarts die grens volgende 
tot aan de as van de Loosdninacbe weg, verder 
noordwaarts langs de Beeklaan (grensscheiding 
met de gemeente Loosduinen) tot het punt, 
gelegen in de lijn in het verlengde van het 
midden der Elandsgracht, vervolgens oostwanrts 
langs die lijn het midden van de Elandsgracht, 
de Hoogewalsgracht, Mauritskadegracht, door 
de as van de Kanaalstraat en door het midden 
van Koningskndegracht en Benoordenhoutsche 
watering tot de grensscheiding met de gemeente 
Wassenaar, deze grens eerst tot den noord-
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ooetelijken hoek en daarna zuidwaarts tot het 
midden der Scheokwateriog volgende (grens• 
scheiding met de gemeente Voorburg); voorts 
westwaarts langs laatstbedoelde grens tot de 
brug van den Schenkweg en door de ns van 
den Schenkweg, rondom het noordelijkste ter
rein van den Staatsspoorweg, verder westwanrt~ 
door de as der Rijnstroat, door het midden 
der gracht van t>eD deel Zoidooetbniteneiogel 
en door de ae van Heerengraeht, Korte Pooteo, 
stroat ten zuiden het Plein, Lange Pooten en 
Spuietrant tot den hoek der Veenestrnat en 
eindelijk zuidwaarts door de as van de Wagen• 
straat tot de hoek van de Nieuwe Molstraat. 

'a Graoenhage III. 
Het gedeelte der gemeente 's Gravenhage, 

gelegen noordelijk van de lijn, aanvangende 
op de Beeklaao (grensscheiding met de gemeente 
Loosduinen), in het verlengde vnn het midden 
van de Elaodsgracht, oostwaarts volgende dat 
verlengde, het midden van de Elondsgrucht, 
de Hoogewalsgracht, de Manritskadegracht, de 
as van de Kanaal-straat en het midden van 

Koniogskadegracht en Benoordenhootsche wa
tering tot den noordoostelijken hoek van de 
grensscheiding met de gemeente Wnsseooar. 

Dordrecl,, t. 
Dordrecht, Dubbeldam, Zwijndrecht, Papen

drecht, Heerjansdam. 

R , d der Ic e r Ic. 
Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik-Ido-Am

bacht, IJsselmonde, Rhoon, 's Gravendeel, Strijen, 
Maasdam, Puttershoek, Heinenoord, · ÖuJ-Beij
erland, Mijnsheerenland, Westmaas, Kfanswaal, 
Numansdorp. 

Gorinchem. 
Gorinchem, Herwijnen, Voren, Nederhemert, 

Wijk en Aalburg, Veen, Op- en Neer-Andel, 
GieBSen, Rijswijk, Woudrichem, de Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Schelluinen, Arkel, 
Kedichem, Heukelum, Aaperen, Hardinxveld, 

Giessen, Nienwkerk, Giessendam, Molenaarsgraaf, 
Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, Nieuwland. 

81 i e d r e c 1,, t. 
Sliedrecht, Vianen, Hagestein, Everdingen, 

Schoonrewoerd, Leerdam, Hei- en Boeikop, 
Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Ameide, Tien
hoven, Langerak, Goudriaan, Nieuwpoort, Groot- . 
Ammers, Ottoland, Penrsnm, Brandwijk, Bles
kensgraaf, Wijngaarden, Streefkerk, Nieuwlek
kerland, Alblasserdam, Ood-Alblus. 

Middelburg. 
Middelburg, Vlissingen, Veere, Oostkapelle, 

Domburg, Vrouwenpolder, Serooskerke, Aagte
kerke, Grijpskerke, Westkapelle, St. Laurens, 
Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke, Oost- en 
West-Souburg, Koudekerke, Ritthem, Nieuw
en St. Joosland, Arnemuiden. 

0 o 8 t ó u rg. 
Oostburg, Cadzand, Retranchement, Zuid

zande, Slui~. Aardenburg, Eede, St. Kruis, 
Waterlandkerkje, IJzendijke, Breskens, Groede, 
Nieuwvliet, Schoondijke, HoofJplnnt, Biervliet, 
NenzeD, Hoek, Philippine, Westdorpe, Zaam
slag, Sas vnn Gent, Ani. 

Goea. 
Goes, 's Heer-Arendskerke, 's Heer-Abtskerke, 

Wolphanrtsdijk, Heinkenszand, 's Gravenpolder, 
Kattendijke, Kloetinge, Wemeldinge, Wisee
kerke, Colijnsplaat, Kortgene, Kats, Tholtn, 
Oud-Vossemeer, Poortvliet, St. Annaland, Sta
venisse, St. Mnnrtensdijk, Scherpenisse, St. Phi
lipsland. 

Ho n te n i a 8 e. 
Hontenisse, Overslag, Zniddorpc, Koewacht., 
Boschknpelle, Hulst, Clinge, St. Jansteen, Stop
peldijk, Hengstdijk, Grauw en Langendam, Os
seniBBe, Rilland-Bath, Waar,le, Schore, Krui
ningen, Krabbendijke, Yerseke, Kapelle, Bora
selen, Driewegen, NiBSe, Ovezande, Hoedekens
kerke, 's Heerenhoek, Oudelande, Ellewontsdijk, 
Baarland. 

Zier i 1' zee. 
Zierikzee, Haamstede, Noo1·dwelle, Renesse, 

Serooskerke, Bnrgh, Elkerzee, Ellemeet, Brou
wershaven, Zonnema_ire, Dnivendijke, Kerkwerve, 
Noordgouwe, Dreischor, Oosterland, Nieuwer
kerk, Ouwerkerk, Bruinisse, Goedereede, Oud
dorp, Stellendam, Dirksland, Melissant, Mid
delharnis, Sommelsdijk, Oude-Tonge, Nieuwe
Tonge, Herkingen. 

B e r !I e n op Zo o m. 
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Ossendrecht, 

Hnybergen, Putte, Nieuw-Vossemeer, Wouw, 
Halsteren, Rosendaal en Nispen, Steenbergen 
en Kruisland. 

.Breda. 
Breda, Rncphen en VoreW1eiode, Hoeven; 

Etten en Lenl', Prinsenhage, Terheyden. 
OoaterAou t. 

Oosterhout, Zundert, Rijsbergen, Ginneken 
en Bavel, Teteringen, Dongen, 's Gravenmoer, 
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Loon op Zand, Gilze en Reijen, Chaam, Baarle
Naasan. 

Zeoenóergen. 
Zevenbergen, Dinteloord en Prinsland, Ond

en Nieuw-Gll8tel, Fijnaart en Heiningen, Wil
lemstacl, Klundert, Standdaarbuiten, Ouden• 
bOBCh, Hooge en Lage Zwalnwe, Geertruidenberg, 
Made en Drimmelen, RatLmsdonk. 

Waalwijk. 
Waalwijk, Almkerk, Dossen, Munster eu 

Mnilkerk,' Waspik, Meeuwen, Hili en Babyló
niënbroek, Heesbeen, Eethen en Genderen, Dron• 
gelen, Hangoort, Gansoijen en Doeveren, Be
eoijen, Baardwijk, Drunen, Nienwkoyk, Vlijmen, 
Empel en Meerwijk, Engelen, Bokhoven, Hedik
huizen, Herpt, Oodheueden, Beneden, Capelle, 
Sprang, Vrijhoeve Capelle, Cromvoirt, Helvoirt, 
Udenhout, Berkel, Haaren. 

Tilburg. 
Tilbnrg, Oiste_rwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, 

Goirle, Alphen en Riel, Diea&en, Ooit-, W eat
en Middelbeers. 

Eindl,ooen. 
Eindhoven, Hooge en Lage Mierde, Reusel, 

Bladel en Netersel, Oirschot, Liempde, Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Zeelst, Strijp, Woen1el, 
Best, Stratum, Gestel en Blaarthem, HooJÎ;eloon, 
Hapert en Casteren, Duizel en Steensel, Eersel, 
Lnyksgestel, Borkel en Schaft, Bergeyk, Dom
melen, Westerhoven, Veldhoven en Mereveld
hoven, Riethoven, Oerle, Valkenswaard. 

Helmond. 
Helmond, Tongelre, N unen, Gerwen en Neder

wetten, Zeegehnchten, Bakel en Milheeze, Deurne 
en Liesel, Vlierden, Geldrop, Mierlo, Lierop, 
A.aten, . Someren, Leende, Heeze, Maarheeze, 
Soerendonk, Sterksel en Gassel, Budel, Aalst, 
Waalre, Stiphont, Aarle-Rixtel. 

Ma a a t r ic l, t. 
Maastricht, St. Pieter, Oud-Vroenhoven, 

Meerssen, Ambij, Heer, Gronsveld, Eysden. 
Gulpe_n. 

Gulpen, Mesch, Rijckholt, St. Geertruid, 
Mheer, Noorbeek, Slenaken, Wittem, Vaals, 
Bocholtz, Simpelveld, Wijlre, Valkenburg, Ood
Valkenbnrg, Margraten, Cadier en Keer, Bemelen, 
Berg en Terblijt, Honthem, Kerkrade, Voeren
daal. Schin op Genlle, Heerlen, Schaesberg, 
Klimmen. 

Sit-tard. 
Sittard, Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, 

Elsloo, Stein, Urmond, Obbicht en Papenhoven, 
1901. 

Grevenbicht, Limbricht, Born, Nieuwstadt, 
Broeksittard, Munstergeleen, Geleen, Beek, 
Spaubeek, Schimmert, Hulsberg, Wijnandsrade, · 
Nuth, Ulestraten, Schinnen, Amstenrade, Hoen&• 
broek, Brunssum, Schinveld, Jabeek, Bingel• 
rade, Merkelbeek, Oirsbeek, Eygelshoven, Ubach 
over Worms, Nieuwenhagen. 

Roermond. 
Roermond, Snateren, Roosteren, Echt, Ohé 

en Laak, Stevensweert, V1odrop, Posterholt, 
St. Odiliënberg, Melick en Herkenbosch, Mont• 
fort, Maasbracht, Linne, Herten, Maasniel, 
Horn, Beegden, Heel en Panheel, We51em, 
Thorn, Swalmen, Beesel. 

Venlo. 
Venlo, Grubbenvorst, Arcen en Velden, Broek

huizen, Meerlo, Wanssum, Venray, Bergen, 
Ottersum, Gennep, Mook, Sambeek, Vierlings
beek, Maashees en Overloon, Oploo, St. Anto
nis en Ledeacker, Belfeld, Tegelen. 

W .e er t. 
Weert, Hunsel, Stamproy, Nederweert, 

Roggel, Heythuizen, Neer, Kessel, Meijel, 
Helden, Sevenum, Maasbree, Horst, Buggenum, 
Nunhem, Haelen, Ittervoort, Neeritter, Baexem, 
Grathem. 

Gra ~e. 
Grave, Boxmeer, Alem, Maren en Kessel, 

Lith, Lithoijen, Gelfen, Oae, Oijen en Teelfelen, 
Megen, Haren en Macharen, Dieden, Demen 
en Lange), Deursen en Dennenburg, Huisseling 
en Neerloon, Berghem, Herpen, Heesch, Schayk, 
Ravenstein, Reek, Velp, Escharen, Gaasel, Beers, 
Linden, Cuyk en St. Agatha, Oelf~lt, Haps, 
Beugen °en Rijkevoort, Wanroy, Mill en St 
Hubert, Nistelrode. 

'a He-rt-o.genboacl,. 
;&. Hertogenbosch, Vught, den Dungen, Ber

licum, Rosmalen, Nuland, Boxtel, Esch. 

Yeg!,el. 
Veghel, Uden, Zeeland, St. Michielsgestel, 

Schijndel, St. Oedenrode, Dinther, 1Iee~wijk, 
Erp, Boekel, Gemert, Son en Breugel, Liea
bout, Beek en Donk. 

Behoort bij Koninklijk besluit van lS Februari 
1901 (Staaublad n•. 66). 

Mij bekend, 

De Miniater oan Binnenland8cl,e Zaken , 
~g"t.) H .. Go11:KAN BoBGl!ISIUs, 

15 
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22 Februari 1901. BESLUIT, hondende een tijde
lijke voorziening ter verzekering van de be
hoorlijke uitoefening der spoorwegdiensten 
en van het veilig verkeer over de spoor
wegen. s: 67. 

Bij dit besluit is aan den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid bevoegdheid foege- · 
kend om voor het tijd vllk van 3 tot en met Il Maart 
J 901 ontheffing te verleenen van sommige bepa
lingen Vlln het algemeen reglement voor den dienst 
~r spoorwegen en van het algemeen reglement 
voor het vervoer op de spoorwegen. 

22 Februari 1901. BESLUIT, houdende uitvoe
ring van art. 2, eerste lid en van art. 4 , 
derde lid, der Boterwet. (Wet van 9 Juli 1900, 
Staat4b/ad u0

• ) 12.) 
De Minister van Binnenlaudscbe Za!':en, 
Gelet op het lste lid van art. 2 der Boterwet, 

welk 1;d lnidt als volgt: 
.Het ie verboden margarine te leveren, in een 

winkel of op eenige andere voor het · publiek 
toegankelijke verkoopplaats voorhanden te heb
ben, uit te stallen in het open baar, rond te 
brengen, rond te venten , te vervoeren of te 
doen vervoeren, in- of uit te voeren of ten 
vervoer or uitvoer in opslag te hebben, indien 
niet op alle verpakkingen, or, is de waar on ver
pakt, op deze zelf het woord • Margarine" voor-. 
komt, in duidelijke letters, van zoodanige afmeting 
en zoodauig anngebracht als door Onzen Minister 
van Hinnenlandscbe Zaken zal worden bepaald 

MODEL 1. 

en in de Nederlandscke Staatscourant aange
kondigd."; 

Mede gelet op het derde lid van artikel 4 dier 
wet, welk artikel luidt als volgt: 

.Bij het woord .Mll.l"garine" is op de waar en 
de verpakking geen andere toevoeging geoorloofd 
dan de naam of de initialen van den bereider, 
van den verkooper en van de plaats van herkomst 
en dan de in den handel algemeen gebruikelijke 
aanduidingen van de qnaliteit der waar. 
· • Bij verzending zal op de buitenste verpakking, 

behalve het genoemde in het vorige lid, niets 
Rnders mogen worden geplaatst dan het adres van 
hem , voor wien de waar bestemd is, en de merken, 
die, volgens de gewoonte van den handel, voor het 
vervoer noodig zijn. 

•Voor zoover bnitenlandsche wetgevingen dit 
noodig maken, zal Onze Minister van Binnen
land&che Zaken afwijking van het in de beide 
vorige leden ~n van het in het eerste lid van 
artikel 2 voorgeschrevene toestaan en daarvan mede
deeling doen in de Nederla11dscke Staatscourant."; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1°. de bij het eerste lid van artikel 2 bedoelde 

aanduiding geschiedt, zoo deze wordt aangebracht 
op eene tJerpaUing , door middel van kapitale 
drnkletten (blokletters), minstens hoog drie- centi
meter (0.03 M.) en minstens dik drie millimeter 
(0.003 M.), volgens onderstaand model I en aan
gebracht op de daar aangegeven wijze, ter gezamen
lijke lengte van het opschrift van zestien à twintig 
centimeter (0.16 à 0.20 M.). 

MARGARINE. 
Het is ook geoorloofd bedoelde aanduiding in 

boogvorm aan t.e brengen. In dat geval zullen 
de letters eene hoogte hebben van minstens twee 
en een balven centimeter (0.026 M.) en eene 
dikte van minsten• drie millimeter (0.003 M.), 
zal de boog gevormd door den voet der letters 

een straal hebben van minstens vijf centimeter 
(0.0ö M.) en zal de afstand tusschen de letten 
aan den voet twee à vier millimeter (0.002 à 
0.004, M.) bedragen, - een en ander overeen
komstig onderstaand model Il. 
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)10 DEL II. 

We~n evenwel de waar en de verpalr:lcing te 11amen minder dan drie kilogram, dan znllen de 
afmetingen der lettert respectievelijk minsten& anderhalve centimeter (0.015 M.) en minsten& twee 
millimeter (0.002 M.) zijn en zal de lengte van h;t opschrift negen à twaalf centimeter (0.09 à 
0.12 M.) bedragen, een en ander overkomstig onderstaand model III. 

MODEL III. 

MARGARINE. 
Het · is ook ~eoorloofd om in laatstgenoemd geval 

MODEL IV. 

de aandniding kri ogagewijze aan te brengen. 
De letters znllen alsdan eene hoogte heb
ben van minstens één centimeter (0.01 M.) 
en eene dikte van minstens anderhal ven 
millimeter (0.0015 M.). De onderlinge 
.afst.and tnsschen de letters aan den voet 
zal twee à vier millimeters(0.002 à 0.004 M.) 
bedragen. Tnsschen de eind- en de begin
letters zal een pont en aan weerszijden 
daarvan een liggend streepje zijn geplaatst. 
De letters znllen omsloten zijn door een 
cirkel, terwijl zij een kleineren cirkel 
inelniten. De middellijn van den bQiten• 
aten cirkel bedraagt zes à zeven centimeter 
(0.06 à 0.07 M.). Een en ander volgen• 
onderstaand model IV. Het vl&k omsloten 
door den binnensten cirkel moet oninge- · 
vnld worden gelaten. 

2°. De sub 1°. bedoelde letters moeten 
worden aangebracht in donkere onuit

wischbare kleur , duidelijk afstekend op lichteren grond. Het opschrift moet op alle zijd~n der 
verpakking zijn geplaatst , indien de waar en de verpakking te zamen drie kilogram of meer wegen. 
)Vegen de waar en de verpakking te zamen minder dan drie kilogram, dan moet het opschrift op 
minstens twee zijden zijn aangebracht. 

15* 
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Is de verpakl!ing van hont of metaal, zoo zijn 
de letters daarop geschilderd. (1) 

Is zij van aardewerk, zoo zijn ·de letters daarin 
gebakken. 

Is zij van gl .. , zoo zijn de letters daarin gebrand; 
Is zij -van papier, zoo zijn de letters daarop gedrukt. 
Bestaat' de verpakking nit eene mand, dan zijn 

de opschriften o.angebracht op bonten strooken, die: 
in het raam der mand zelve zijn ingevlochten. (2) 

8°. Indien de waar .i"r,erpait is, ~schiedt de 
bij het late lid van· artikel 2 der Boterwet be
doelde aanduiding door dnidelijken afdrnk van 
een stempel, ~r diepte van anderhalven milli
meter (0.0015 M.) boven op de waar. 

Vorm en ·«!meting van het door den stempel 
op de 'vfu,~ afgedrukte opschri~ zijn, indien de 
waar drie kilop.ram of meer weein, overeenkomstig 
de modellen I of II, indien de waar minder dan 
drie . kiloiuam weegt , overeenkomstig de model
len III of IV. 

4'>. Zij die voor verundiniten van margarine naar 
het buitenland , ingevolge het laatate lid van arti
kel 4 der wet vergunning verlangen om af te 
wijken van hetiteen boven in deze beschikking is 
bepaald, of van het bepaalde in de beide eerste 
leden van gezegd wetsartikel, zullen zich daartoe 
schriftelijk te wenden hebben tot den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, met mededeeling welke 
afwijkingen door hen verlan~ worden. 

5°. Ooergangabepaling. Tot 1 October 1901 
znllen vorm en afmeting van het woord M~rgarine, 
zooals die omschreven zijn in de beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van 23 · October 1889 , geoorloofd wezen, 
terwijl wat de overige in laatstbedoelde beschik
king ite'noemde voorschriften betreft , deze - voor · 
zooveel de thans geldende wettelijke bepalingen 
znlks verqorloven - mogen worden gevol~ to~ 
16 Mei 1901; met dien verstande ev~owel, dat . 
hetgeen aldaar voor de bniteoste · verpakking i• 

(1) Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 18 Maart 1901 is der.e 
zinsnede gewijzigd als vol,n: 

• Is de verpakking van hout, zoo zijn de letten 
daarop ~schilderd of daarin ~brand. 
. · Is zij van metaal, zoo zijn de letters daarop 

geschilderd." 
(2) Een model van de op deze wij~ ~vloohteu 

strookeo is te zien aan de afdeeliog Landbouw 
van het Departement van Binnenlandache Zaken, 
bij · den Boterinspecteur en bij de Botervisitenrs. 

(O.ffec. aant.) 

)epaald , voor de verpakking in het algemeen zal 
gelden. (1) 

's Gra~eohage, den 22steo Februari 1901. 
1 (get.) _H, GoElU.N BORGESIUS. 

23 Februari 1901. BBSLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen vol
gens de wet van 5 December 1881 (Staat,
blad n°. 185).' S. 68. 

8 Maart 1901. BESLUIT, houdende nadere wijzi- · 
ging van het Kooinklijkbeslnit van 9 Juli 1876 
(Staat8blaà n°. 159) , tot regeling van het... 
algemeen toezicht op de spoorwegdiensten, : 
en waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij het Koninklijk besluit vo.n 18 De
cember 1892 (Staatsblad n°. · 281). S. 69. 

W1~ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid vao 29 Januari 
·1901, La. C, afdeeling Handel en . Nijverheid; 

Overwegende, dat aan volling :noodig is van 
sommige bepaliniten van het Koninklijk besluit 
van 9 Juli 1876 (Staatsblad o0 • 159) totregeliog 
van het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten, 
gelijk dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 80 Juli 1876 (Staati/Jlad n•. 166), 24 Oo
tober 1885 (Staat1blad n°. 190) en· 28 October 
1892 (Staatsblad n°. 238) ,. en waarvan de ge-

' wijzigde tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk 
besluit van 18 December 1892 (Staatsblad n°. 281) ; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
19 Februari 1901, n°. 29); 

Ge,ien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Maart 
1901, La. T, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen dat, met wijziging van de artt. 2 

en 18 l'ao het Koninklijk beslnit van 9 Juli 1876 
(Stoat,blad n°. 159), gelijk dit is gewijzigd· bij 
de Koninklijke besluiten nn SO Juli 1876 (Staat,
b/ad n°.166), 24 October 1885 (Staat8',/adn°.190) 
en 28 October 1892 (Staah!Jlad n•. 288), en 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij het Koninklijk besluit van 18 December 1892 
(Staatsb[.,,d n°. 281), die artikelen zullen luiden 
als volgt; 

Àrt. 2. De Rtlad van Toezicht bestaat uit niet 

.. (l) D~ ?vergangsbepaliog is aldus gewijzigd. 
bv beschikking van den Minister van Bionen, 
landsche Zaken van 2 April 1901. 
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minder dan drie en niet meer dan vijf leden etl 
een secretaris. 

Bovendien wordt aan den Raad een adjnnct
aecretaria toegevoegd , ten aanzien van witn van 
toepassinit ia hetgeen bij artikel 18 , het eerste 
lid van artikel 14, en bij de artikelen 15 en 16 
omtrent den secretaris ia bepaald. 

De leden, de secretaris en de adj unct-aecretari 
worden door Ona benoemd, geschorst en ontslagen. 

Een der leden, daartoe door Ons aan te wijzen, 
is voorzitter. 

.J.rt. 18. Bij ontstentenis van den secretaris, 
wordt deze vervangen door den adjnuct-aecretaria, 
ten aanzien van wien alsdan artikel 17 van toe
paaaing ia, of, bij ontstentenis ook van dezen, door 
het jongste lid in diensttijd, geen voorzitter zijnde, 
ten oanzien van welk lid alsdan de laatste twee 
leden van artikel 17 van toepassing zijn. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia belaat met de uitvoering van dit bealnit, 
hetwelk in het Staatablad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Amsterdam, den Bat-en Maart 11101. 

(;et.) WILHELMINA. 
De Minuter 11an Waterataat, Handel en Ni/11erlieul, 

(;et.) · C. LBLY. 

(Uit;e;. 111 Maart lll0L) 

8 Maart 11101. Bll8LVIT., betreffende aanwijzing 
der kringen van de commiuiën van aanslag 
voor de belasting op bedrijfs- en andere in
komsten en van hare standplaatsen. S. 70. 

Wu WILHELMINA, IINZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn Fi
nanciën van den Baten Februari 11101, no. 74 
(Directe belastingen); 

Herzien het Koninklijk bealnit van 28 Octo
ber 18118 (StaatalJ(ad n°. 167), gewijzigd bij de 

Koninklijke besluiten van 22 April 1895 (Sta.u
lJlad n°. 7S), 21 Mei 18116 (StaatalJlad n°. Sli), 
6 Angn■tna 18116 (StaatalJlad n°. 148) en 18 Jali 
181111 (Staata6lad n°. 160); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
111 Februari 11101, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 2 Maart 1901, n•. 81, (Directe 
belll!ltingen); 

Hebben besloten en bes! niten: 
Art. 1. De staat, behoorende bij het Konink. 

lijk bealnit van 28 October 18118 (Staat1lJlad 
n°. 157), zooala die ia gewijzigd bij art. 1 van 
het Koninklijk besluit van 22 April 18115 (Staat1-

blad a 0 • 7S), art. 1 van het Kouinldijk beslnit 

van 21 Mei 18116 (Staau6lad 'fl"s 85), art. 1 
van het Koninklijk bealnit van 6 Angnaf.aa 18116 
(Staata6lad n°. 148) en art. 1 van het Koninklijk 
bealait van 18 Jnli 18911 (StaatalJlad nv. 160), 

wordt nader gewijzigd in dier voege, d•i tot de 
• commiaaie van aanslag te '1 0ra11enzande behooren 

de gemeenten: '1 Graf/enzande, Naaldwijk, M01Ut11r, 
.Looltû4i11en, MatUlanti, en tot die te .Del/t, de 

gemeenten: Ho/ fltm .Delft, YriJenóan, PiJnac!&er, 
Nootdorp, Bijnoijt, Wateringen, de Lier, &llip
lwiden, Y oorlhlr; ~ Y eur, Zeg11Jaard, ZoeteNMer, 
Sto11tpwij!&. 

2. Dit be1lnit treedt in werking op den tweed~n 
dag na dien der dagteekening , waarop het in 
het Staat1lJlad en 'in de Staatacourant ie geplaatst. 

Onze voornoemde Minister ia belas\ met de 
uitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig 
in het ~t~ulJlad en in de Staat8COura11t zal 

worden geplaatst en woarvan afachrifi zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den &ten Maart 11101. 

(;et.) WILHELMINA. 

.De Minûter flan Financiën, (;et.) P111:RSON. 

( Uit;e;. 22 Maart 1901.) 

12 Maart 11101. M1ss1vB van deo Minister van 
.Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën , betreffende 
uitvoering der Leerplichtwet. 

Het ia mij gebleken, dat in enkele gemeenten 
de oommissiën tot wering van schoolverzuim 

hunne taak aldus opvatten, dat zij hnnne be

moeiingen ook nitatrekken over kinderen, die, 

hoewel in de gemeente schoolgaande, in eene andere 
gemeente wonen. 

Deze opvatting ia m. i. onjniat. 

Ingevolge de , Leerplichtwet toch strekken de 
bemoeiingen eener oommiBBie tot wering van 
achoolverznim zich nit over de kinderen, die in 
de gemeente of in het voor de oommi1Bie aange
,vezen deel der gemeente wonen of verblijf honden, 
hetzij die kinderen binnen het am btagebied der 
commissie of daarbuiten schoolgaan. 

Ik heb de eer U te ,:eraoebn de gemeentebe
tturen hiermede, ter voorlichting der commiaaiën 
tot wering van schoolverznim, in kennis te stellen. 

De ltfinuter flan Binnenlan<hclie &ite11, 
(;11t.) H. Go:u:.ui Boaoarus. 
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13 Maart 1901v BESLUIT, tot nadere wijziging 
en nan vulling van het algemeen reglement 
voor. den dienst en het vervoer op de spoor
wegen, bedoeld in artikel 1 der wet van 
28 October 1889 (Staatshlad n°. 146), vaat
gesteld bij Koninklijk beslnit van 26 Mei 1B90 
(Staatablad n°. 93), lantstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 17 April 1899 (Staata

blad n°. 107). S. 71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 6 Febrn
ari 1901, I,a, I, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 93), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
be•lnit van 17 April 1899 (Staatablad n". 107); 

Den Rand van State gehoord (advies van den 
26 Februari 1901, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Maart 1901, I,a. I, 
afdeeli ng Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden eu verstaan: 
deel B van · het algemeen reglement voor den 

dienst en het vervoer op de spoorwegen, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 28 October 1889 ( Staatsblad 
n•. 146), vastgesteld bij Koninklijk beshiit van 
26 Mei 1890 (Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 19 April 1B92 (Staatsblad 

n°. 90), gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
beslnit van 26 Jnli 1894 (Staatablad n°. 138), 
en nader gewijzigd bij Ons besluit van 17 April 
1899 (Staafablad n°. 107), te wijzigen en aan 
te vullen als volgt: 

I. Artikel 2, derde lid , wordt gelezen: 
.Zij mogen voor hunne dienstverrichtingen aan 

het pnbliek geene beloo~ing of fooien vragen." 
II. Artikel 4, eerste lid, sub a en IJ, wordt 

gelezen: 
• a. zich naar wachtkamers en gaanderijen, van 

waar de treinen toegankelijk zijn, te begeven, of 
het station te verlaten langs een anderen dan den 
daarvoor aangewezen weg; 

b. zich te begeven in die gedeelten van stationlj· 
en aanhoorighed en of op die gedeelten van deli 
spoorweg, welke niet voortdurend of tijdelijk 
voor het publiek zijn toegaekelijk gesteld, en zich 
te begeven in eene wachtkamer van eene hoogezle 
klasse, dan op zijn plaatsbewijs is aangegeven• 
wanneer hem dat door bestuurders van den spoor• 
wegdienat of hunne beambten of bedienden wordt 
verboden." 

III. Artikel 13, eerste lid, wordt gelezen: 
.Behalve voor de, onder goedkeuring van den 

lliniater van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aaartoe aangewezen treinen of rijtuigen worden 
geeue plaatsbewijzen voor bepaald aangewezen 
plaatsen in de rijtnigen afgegeven." 

IV. Van artikel 15 wm·den het eerste en he.t 
tweede lid vervangen door de volgende bepalingen : 

.Personen in kennelijk beEchonken toestand 
worden niet in de rijtuigen toegelaten , en , zoo 
zij toch in de rijtuigen mochten hebben plaats 
genomen, daaruit vóór het vertrek van den t1·ein 
of · op het eerste station , waar daartoe gelegenheid 
is, verwijderd. 

Pel'90nen, die wegens de ziekte of ongesteld
heid, waaraan zij lijden, of wegens andtre redenen 
voor reizigers hinderlijk of gevaarlijk kannen zijn, 
worden niet in de afdeelingen met andere reizi
gers toegelaten, en, zoo zij in de afdeelingen, voor 
andere reizigers bestemd, hebben plaats genomen, 
daaruit, vóór het vertrek van den trein of op 
het eerste station , waar daartoe gelegenheid ia, 
verwijderd. Zij worden alleen dan vervoerd, 
wanneer dit kan geschieden in eene afzonderlijke 
afdeeling met hnnne geleiders of verzorgers , zoo 
die er zijn, in elk geval mits voor eene afzonder• 
lijke ·afdeeling betaald ia. 
· Zoo niet toegelaten personen reeds van een 

plo.utsbewijs zijn voorzien, ontvangen zij den be
taalden vrachtprijs terup; tegen intrekking van 
het plaatsbewijs. Bij ver wijdering nit den trein 
wordt de vrachtprijs, zoo wel voor den reiziger 
als voor de bagage, voor è.en niet afgelegden weg 
terngbetaald." 

V. Van artikel 23 worden het vierde en het 
vijfde lid gelezen als volgt: 

.De beambten van den spoorwegdienst zijn be
voegd te o_nderzoeken , of de bepalingen van het 
tweede lid worden nageleefd. 

Wordt gedurende den loop van den trein over
tredinir van de bepalingen van het tweede lid 
ontdekt, dan worden de in strijd met die be
palingen in de rijtuigen medegenomen dieren of 
voorwerpen zoodra mogelijk daaruit verwijderd en 
in den goederen• of bagagewagen overgebracht , 
of op het eerste station, waar stil gehouden wordt, 
uit den trein verwijderd." 

VI. Artikel 31 wordt gelezen: 

Áaaemen, laden en lo11en. Uitsluiting van :zieke 

en wilde dieren. B egeleidi"g . 

Lt,vende dieren worden slechts ten vervoer 
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aangenomen van en naar de stations, daarvoor in 
de tarieven aangewezen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is bevoegd bij het voorkomen van besmette
lijke veeziekten te bep11.len, dat op door hem aan 
te wijzen stations vee in het geheel niet of alleen 
op door hem vast te stellen voorwaarden ten ver
voer mag worden aangenomen. 

Zieke dieren en dieren, komende van plaatsen 
waar besmettelijke veeziekten heerschen, worden 
niet ten vervoer aangenomen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is bevoegd, bestuurders der spoorwegdiensten 
gehoord, ten behoeve van wetenschappelijk onder
zoek, van dit verbod ontheffing te verleenen. 

Tot vervoer van wilde, verwilderde en boos
aardige dieren is de spoorwegdienst niet verplicht. 

Het laden, lossen, vastbinden en losmaken der 
dieren moet door de zorgen en voor rekening en 
risico van afzenders of geadresseerden geschieden. 
De afzender is verplicht zich vóór het vertrek 
van den trein te overtuigen, dat de door hem 
verzonden dieren behoorlijk zijn vastjtebonden ; 
hetgeen daartoe noodig is, wordt door hem ver
strekt. 

Bij het vervoer van levende dieren, anders dan 
krachtens art. 34, voorlaatste lid, hebben de be
stnnrders van den spoorwegdienst het recht be
geleiding te vorderen. 

De begeleiders moeten, voor zoover de stations
chef geene uitzondering toelaat, plaata. nemen in 
de wagens, waarin de dieren geladen zijn, en ge
durende het vervoer toezicht op de dieren houden. 

Voor het drenken van de dieren moeten op 
stations, welke daartoe door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, bestuurders 
vau den spoorwegdienst gehoord, zijn aangewezen, 
door den spoorwegdienst desverlangd emmers en 
water ter beschikking van de begeleiders worden 
gesteld. De voor het gebruik van emmers en 
water verschuldigde vergoedingen worden bij de 
tarieven 'bepaald. 

VII. Von artikel 32 wordt het opschrirt ge
lezen : • Vervoer van honden als bagoge." 

In het eerste lid worden na het woord .Honden" 
ingevoegd de woorden : • , welke bij reiziger• 
behooren,". 

In het tweede en in het derde lid wordt in 
plaats van • bewijs van inschrij ving (bagagebewijs)" 
gelezen • ver voerbewijs." 

Het vierde en het vijfde lid worden vervangen 
door de navolgende bepalingen: 

.zij moeten uiterlijk één uur na aankomst op 
het station van bestemming zijn weggevoerd. 

Na verloop van dien termijn zijn de bestnnr
de1'8 van den spoorwegdienst bevoegd bewaargeld 
te heffen." 

VIII. Artikel 33 wordt gelezen: 

P ervoer van paarden. 
Het aantal paarden , dat met een trein mag 

vervoerd worden, wordt door bestuurders van den 
spoorwegdienst bepaald, die tevens de treinen 
aanwijzen, waarmede dat vervoer geschiedt. Door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid kunnen, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, b3vendien nog andere treinen voor dit 
vervoer worden aangewezen, 

De vracht prijs der paarden moet aan het station 
· van afzending worden voldaan tegen qnitantie. 

Indien de palll'den ten minste één nnr, ingeval 
het een personen- of gemeo11den trein betrert, en 
ten minste twee nren , ingeval het een goederen
of veetrein betreft, vóór het vertrek van een voor 
het vervoer aangewezen trein zijn ingeladen en 
de voor het vervoer verschnldigde Vl'acht is vol
daan, moet de verzending met dien trein geschieden, · 
tenzij daardoor het voor den trein toegelaten 
maximum- aantal eenheden zon worden overschreden. 
Wanneer de trein 's nachts of 's morgens vóór 
7 uur vertrekt, moet evenwel den vorigen avond 
vóór 8 nur van het voornemen tot verzending 
zijn kennis gegeven. 

Zendingen op tnsschenstations moeten vooraf 
met den stationschef geregeld worden. 

Uiterlijk drie uren na aankomst op het station 
van bestemming worden de met paarden beladen 
wagens aan de losplaats ter lossing gereed gezet. 
De paarden worden tegen intrekking der qnitantie 
of tegen een bewijs van décharl(e argeleverd, Zij 
moeten niterlijk één nnr na het aan de losplaats 
gereed zetten van den beladen wagen zijn weg
gevoerd. · 

Na verloop van dien termijn zijn de bestuurders 
van den spoorwegdienst , zelfs wanneer de paarden 
in de open lucht op het station blijven staan, 
bevoegd bewaargeld te heffen. 

Zij hebben het recht die paarden voor rekening 
en risico van de belanghebbenden te doen lossen 
en stallen." 

IX, Van art. 34, worden het eerilte, het tweede 
en het derde lid vervangen door de navolgende 
bepalingen : 

.De hoeveelheid die van andere dieren met een 
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trein mng vervoerd worden, wordt door bestunr
dera van den spoorwegdienst bepaald, die tevens 
de treinen ann wijzen , waarmede dat vervoer ge•· 
achie.lt. Door den Minieter van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid knnnen, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, bovendien nog nndere 
treinen voor dit vervoer worden aangewezen. 

De vrachtprijs moet op het station van af. 
sending worden voldaan tegen q uitantie. 

Indien de dieren ten minste één nnr, ingeval 
het een personen• of gemengden trein betreft, en 
ten minste twee uren, ingeval het een goederen
of veetrein betreft, voor het vertrek van een voor 
het vervoer aangewezen trein zijn ingeladen en 
de voor het vervoer verschuldigde vracht fä vol
daan, moet de verzending met dien trein ge
schieden, tenzij daardoor het voor den trein toe
gelaten mn:rimnm-aantnl eenheden zon worden 
overschreden. Wanneer de trein 's nachts of 
's morgens vóór 7 uur vertrekt, moet evenwel 
den vorigen avond vóór 8 uur van het voornemen 
tot verzending zijn kennis gegeven. 

Uiterlijk drie uren na aankomst op het station 
van bestemming worden de beladen wagens non de 
lo1plaat1 ter loesing gereed gezet. D~ dieren 
worden tegen intrekking der qnitantie of tegen 
een bewijs van décharJP;e afgeleverd. Zij moeten 
niterlijk één nur na het aan de loaplonts gereed 
zetten van den beladen wagen zijn weggevoerd." 

In het voorlaatste lid worden de woorden : 
.honden en vogels" vervangen door de woorden: 
.waaronder honden en gevogelte". 

X. Artikel 36 wordt gelezen: 

Lereringatjid. 

De leveringstijd voor levende dieren (uitge
nomen honden, welke overeenkomstig artikel 32 
als bagage, en levende dieren van kleine gestalte, 
welke overeellkomstig artikel 34, voorlaatste lid, 
als bestelgoed worden vervoerd) is samengesteld 
uit den tijd voor de expeditie, uit dien voor 
het vervoer en nit dien voor de aftevering toe
gestaan. De tijd voor de expeditie en die voor 
de aflevering worden bij de artt. 3 3 en 34 geregeld. 
Omtrent den tijd voor het vervoer gelden de be
palingen van het tweede en het derde lid van 
dit artikel. 

Heeft het vervoer . plaats met personen- of ge
mengde treinen, en begint het met den eersten 
trein van den dag, die in de gewenschte richting 
vertrekt, dan moeten de dieren nog op denzelf
den dag aan het station van bestemming zijn 

aangekomen, indien dit zonder den geregelden 
treinenloop in gevaar te brengen mogelijk is, en 
op de overgangsstations aansluitende treinen voor 
het vervoer van levende dieren zijn aangewezen, 
Onder hetzelfde voorbehoud moeten de dieren, 
waarvan het vervoer met een lateren trein begint, 
niterlijk 24 uren later dan het vertrek van dien 
trein aan het station van bestemming zijn aan
gekomen. 

Heeft het vervoer plaats met goederen- of vee
treinen, dan IIlllg de tijd voor het vervoer tot 
aan het station van bestemming niet meer be
dragen dan een etmaal· voor elke 150 Kilometer 
of gedeelte daarvan , welk etmaal wordt gerekend 
aan te vangen des middernachts na afstempeling 
van den vrachtbrief. 

Van honden, overeenkomstig artikel 32 als 
bagage vervoerd, kan de aftevering binnen den 
in artikel 24 voor bagage vastgesteldeil termijn 
verlangd worden. 

De leveringstijd wordt overigens berekend over
eenkomatig de bepalingen van hoofdstuk V, be
houdens het bepaalde in artikel 30. Deze be
palingen zijn ook voor de gevolgen van over
schrijding van den leveringstijd van toepassing. 

De aangifte van een hooger geldelijk belang 
bij de tijdige levering dan de uit de bepalingen 
van hoofdstuk V voortvloeiende vergoeding is 
slechts dan van verbindende kracht , wanneer zij 
door den beambte op het station van afzending 
op het bewijs van ontvangst, of wanneer het 
vervoer met een vrachtbrief geschiedt, door den 
afzender op de adreszijde van dien vrachtbrief, 
ter daartoe bestemd~ plB11tse in letters is vermeld. 

Voor de verzekering ia eene premie verschul
digd, welke voor den afstand, waarover de dieren 
van het station van afzending tot dat van be
atemming moeten vervoerd worden, voor elke 
15 kilometer en voor elke 100 gnlden van de 
aangegeven som, gedeelten van 15 kilometer voor 
15 kilometer en van 100 gulden voor 100 gnlden 
gerekend, niet meer mag bedragen dan 1 cent 
met een minimum van ten hoogste 15 cenh en 
afronding van het btldrag op 5 centa. 

XI. In artikel 39, eerste lid, tweede volzin, 
wordt in plaats van: .des morgens ten 6 uur'' 
gelezen: .des morgens ten 8 ure." 

XII. In artikel 4.1, eerste lid, vervallen de 
woorden: .en na aankomst daarvan weg te 
voeren". 

Aan :dit artikel wordt als laatste lid toege
voegd de navolgende bepaling: 
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.Rollend spoorwegmaterieel moet binnen 24 uur 
na aankomst worden 'Weggevoerd; voor ieder uur 
langer verwijl kunnen bestuurders van den spoor
wegdienst een bij tarief VBl!t te stellen staangeld 
heffen." 

XIII. In artikel 45, tweede Jid, wordt in 
plaats van: .(Bijlage A)" gelezen: .(Zie bijlage C.)". 

XIV. Artikel 46 wordt gelezen: 

Goetle1·eti, waarvan ket tJervoer verboden is of 
alecAta onder bijzondere tJoorwaarden wordt 

toegelaten, 

§ 1. A. Ten vervoer worden niet aangenomen : 
I. voorwerpen, welke door vorm, omvang, 

gewicht of om andere redenen, in verband met 
de inriehtingen en de wijze van exploitatie van 
den spoorweg, ongeschikt zijn om daarover ver
voerd te worden. 

II. buskruit, schietkatoen, geladen vnurwapenen, 
knalzilver, knalkwikzilver, knalgoud, vuurwerk, 
schietpapier, nitroglycerine, pikrinezure zouten, 
dynamiet en alle voor zelfontbranding en ont
ploffing vatbare voorwerpen, alsmede de afkeer
wekkende of kwalijkriekende voorwerpen, voor 
zoover al deze zaken niet uitdrukkelijk onder de 
voorwaardelijk tot het ver-;oer toegelatene zijn 
opgenomen. 

B, Het hierboven sub A II vermelde verbod 
geldt niet voor : 

I. munitiën, die door troepen, batterijen en 
parken op marsch worden medegevoerd; 

Il. Voor Rijksdienst en door Rijksambtenaren 
binnen de grenzen des Rijks te verzenden buskruit, 
munitiën en ernst-vuurwerken in bijlage A van 
dit reglement bij name genoemd, ingepakt en 
vervoerd overeenkomstig de in die bijlage voor 
elke soort vermelde voorschriften. 
· C, Voor het geval, dat op sub B bedoelde 

sto:(fen of voorwerpen ook, volgens § 2 van dit 
artikel, eene der in bijlage B van dit reglement 
voorkomende bepalingen toepasselijk is, worden 
de stoffen of voorwerpen met inachtneming der 
minst bezwarende bepaling ten vervoer aangenomen. 

§ 2. Tot het vervoer worden toegel11ten de in 
bijlage B van dit reglement bij name genoemde 
goederen, voor zoover voldaan ie aan de in die 

bijlage voor elke · soort vermelde voorschriften. 
§ 8. Hij, die goederen-, wanrv-an het vervoer 

verboden of alleen . voorwaardelijk toegelaten 
is, met valsche of onnauwkeurige verklaringen 
ten vervoer per spoorweg aanbiedt, is vemnt
woordelijk voor de schade, die door het vervoer 

van die goederen mocht zijn ontstaan, onverminderd 
de straf op overtreding van dit reglement bij de 
wet gesteld. 

XV. In artikel 51, wordt in de bepaling sub 1°. 
in plaats van de woorden: .art. 46, II, sub 1-18" 
gelezen: .in bijlage B van dit reglement, sub I 
tot en met LV." 

In de bepaling sub 7°. wordt in plaats van 
• bijlagen B en C" gelezen : • bijlagen D en E". 

XVI. In artikel 52, sub 1 °., wordt in het 
vierde Jid voor: .Bijlagen D ,"gelezen: • bijlage F 
van dit reglement" en wordt tusschen het zesde 
en het zevende Jid ingevoegd. eene bepaling, 
luidende: 

.De geadresseerde mag de goederen niet uit de 
wagens lossen , noch van het terrein of uit de 
magazijnen van den spoorweg wegvoeren, v66r 
dat door of namens hem de belastingbescheiden 
zijn aangezuiverd en aan alle noodige formaliteiten 
der invoerrechten en accijnzen is voldaan. De 
geadresseerde is verpli_cht tot terugbetaling van 
alle schaden en nadeelen, die uit de niet-na• 
koming van deze bepaling v~r de ondernemers 
van den spoorwegdieust mochten ontstaan." 

XVII. Van artikel 58 wordt hèt tweede Jid 
gelezen als volgt: 

• Worden de ~eren door de zorg van de 
ondernemers van den spootwegdienst, hetzij van 
de woningen der afzenders, hetzij langs b~ord 
van vaartuigen afgehaald , of aan de huizen van 
de geadresseerden of op eenige andere plaats, 

bijvoorbeeld aan pakhuizen, magazijnen, entrepots 
of langs boord van vaartuigen bezorgd, dan zijn 
daarvoor de in de tarieven aangegeven vergoedingen 
te voldoen." 

XVIII. Artikel 56, eerste Jid wordt gelezen: 
.Bestuurders van spoorwegdiensten zijn niet 

verplicht goederen ten vervoer aan te nemen in 
het gevàl, bedoeld bij art. 82, alsmede wanneer 
het beschikbnre materieel van den spoorweg niet 
toereikend is, om het · ten vervoer aangeboden 
goed binnen den voorgeschreven tijd te kunnen 
verzenden." 

XIX. In artikel 58, tweede Jid, wordt in plaats 
van: .artt. ö7, 71 en 72" gelezen: .artt. 57, 71, 
72 en 82". 

Het laatste Jid wordt gelezen als volgt: 
.De tijd van levering wordt verlengd met dien 

bedoeld in art. 82, met dien noodig voor de 
vervulling van douan~formaliteiten , met dien 
van vertraging, veroorzaakt door het voorschrift 
van art. 52 sub 2°., en met dien, gedurende 
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welken het ver.keer buiten de schuld ner spoorweg
onderneming gestremd is, en dWI de aan vang of 
voortzetting van het verkeer tijdelijk verhinderd is." 

XX. Van artikel 60 worden het tweede en het 
dèrde lid vervangen door de volgende bepaling: 

• Deze kennisgevingen van l\8Ilkomst worden, 
hetzij tegen berekening van een in de tarieven 
vaat te stellen loon aan de geadresseerden bezorgd, 
hetzij voor rekening van de geadresseerden franco 
per post verzonden. De kosten van frankeering 
worden als voorschot beschouwd." 

Het tweede lid van de bep:iling sub 1°. wordt 
gelezen als volgt : 

.Deze termijn begint in het algemeen te loopen 
op het oogenblik van de ontvangst van de 
kennisgeving van aankomst, doch voor goederen, 
welker aankomst den geadresseerde niet is be
richt k tmnen worden, voor goederen , .station 
restante" en voor goederen, waarvan de geadres
seerden eens en voor altijd schriftelijk heb ben 
verklaard, dat zij geene ke'!,nisgeving van aankomst 
verlangen, op dat der aankomst van het goed." 

Als laatste lid wordt aan het artikel toege
voegd eene bepaling, luidende: 

.Goederen, welke, krnchtens de bepaling van 
art. 62, sub l 0 ., zevende lid, niet uit de wagens, 
van het terrein of uit de magazijnen van den 
spoorweg mogen worden weggevoerd , voordat 
voor_ invoerrechten of accijnzen zekere formaliteiten 
zijn vervuld, worden eerst afgeleverd, 11adat het 
bewijs, dat aan die formaliteiten is voldaan, 
aan den betrokken beambte van den spoorweg
dienst is vertoond." 

XXI. In artikel 61, sub l O., eerste lid , wordt 
achter de woorden: • boven en beha! ve de laad
en losgelden" gevoegd: .en het ver~chuldigd.e 
weeg- en telloon." 

De eerste volzin van het tweede lid van de 
bepaling sub 2°. wordt gelezen : 

• Wanneer het !1:00deren betreft, waarvan het 
laden aan de zorgen · van den afzender is over
gelaten en waarvoor een of meer wagens te zijner 
beschikking zijn gesteld, wordt, indien niet binnen 
den bepaalden tijd (zie het laatste en het voor
laatste lid van art 67) de lading is afgeloopen en 
de goederen ter verzending gereed zijn, behoudens 
het bepaalde in art. 82, wagenhuur gevorderd." 

In het eerste lid van de bepaling sub 3°. 
worden vóór .eveneens" ingevoegd de woorden: 
• behoudens het bepaalde in art. 82 ,". 

De bepaling sub 6°. wordt gelezen: 
•Wanneer tengevolge van een maatregel van 

hooger hand, bijvoo1beeld tijdelijke aanhouding 
van het goed door de ambtenaren der belastingen 
of gerechtelijke inbeslagneming, de spoorwegdienst 
belet wordt het goed te vervoeren of af te leveren , 
zijn bestuurders bevoegd, indien het goed iu den 
wagen blijft, wagenhunr te heifen." 

XXII. • Artikel 76, eerste lid, wordt gelezen 
als vol~: 

• Behondens nader over leg tusschen den afzender 
en de ondernemers van den spoorwegdienst en 
behounens het bepaalde hij art. 82 , worden ijl
en vrachtgoederen, welke den eenen d.ag vóór 
's namiddugs 3 ure zijn opgegeven, uiterlijk in 
den loop van den volgenden dag afgehaald." 

XXIII. Aan artikel 77 wordt toegevoegd een 
nieuw tweede lid, luidende: 

.Evenmin komen krachtens art. 82 Zon- en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen daarbij 
in aanmerking." 

XXIV. Artikel 79, tweede lid wordt gelezen: 
.Goederen, welke onafgehaald, geweigerd of 

onbestelbaar zijn, zoomede overbevonden goederen, 
worden, indien zij niet aan bederf onderhevig en 
onschadelijk zijn, eveneens door de zorg vnn de 
ondernemers van den spoorwegdienst gedurende 
zes maanden bewaard , of, ter kenze van de 
ondernemers van den spoorwegdienst, overeen
komstig art. 62 in een openbaar mag113ijn opge
slagen of aan een expediteur in_ bewaring ge
geven." 

XXV. Artikel 80, eerste lid wordt gelezen: 
.Indien de voorwerpen en goederen na verloop 

van zes maanden niet zijn opgevraagd., of daar
over door den afzender niet is beschikt, of wan
neer deze de goederen heeft geabandonneerd , kan 
tot verkoop worden overge,,<>aan". 

Het zesde lid vervalt. 
XXVI. Aan het reglement worden toegevoegd 

de bij dit · besluit behoorende bijlagen A en B. 
De bestaande bijlagen A, B, C en D van 

het reglement worden respectievelijk bijlagen C, 
D, Een F . 

XXVII. In de .Nota van Onkosten", welke 
deel uitmaakt van bijlage D tot dusverre bijlage B 
v11n het reglement, wordt als eerste post inge• 
voegd: Remboursement", en vervalt de vierde 
vermelding van : 

• Vracht tot • • . • . • ." 
Bijkomende kosten . . . . 
In de laatste post van die nota wordt in plaats 

van • bijlage D" gelezen : • bijlage F." 
XXVIII. Bijlage E tot dusverre bijlage C van 
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het reglement wordt in overeenstemming gebmcht ,ten kardoezen) moeten in stevige houten kisten 
]Jlet bijlage C van dit besluit. . ~zoodanig verpakt zijn, dat iij onderling niet 

Dit besluit treedt in werking; den tweeden dag ):kunnen verschuiven. 
na dien der dagteekening van het Staat,blad en 9. In de tot het vervoer van buskruit en kar• 
de Staatscourant, waarin het is geplaatst. doezen gebezigde, hiervoren genoemde kisten en 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij- tonnen mogen geene ijzeren nagels of spijkers, 
verheid is belast met de uitvoering van dit be- schroeven, hoepels of andere ijzeren bevestiging&• 
sluit, hetwelk gelijk.tijdig in het Staatsblad en middelen gebruikt worden. 
in de Staat,courant geplaatst, en in afschrift aan III. Voorwerpen tot !,et ont,teken flan gescl,ut 
den Raad van State medegedeeld zal worden. en projectielladi11{l, beflattende ontplofbare .tof, 

Het Loo, den 13den Ma.art 1901. moeten gepakt zijn in luchtdicht gesloten trom-
(get.) WILHELMINA. mels of bussen, gepla11tst in stevige pakkisten. 

De Minister flan Water,taat, Handel enNijflerÁeid, IV. Voorwerpen tot verlicliti11{l en tot braruJ.. 
(get.) C. LzLY. didti11{l, bevattende geene ontplofbare, doek 

( Uitgeg. 29 Maart 1901.) alleen lickt ontvlambare ,tof, moeten gepakt zijn 

BIJLAGE A. 

Vooracliriften betreffende !,et flervoer der in 
artikel 46 , § l van deel B , ,vb B Tl , 
bedoelde, voor Rijkadien1t en door Rij"8-
am6tenaren te flerzenden bu8krllit, munitiën 
en ermtvuurwerken. 

I. 1. Buskruit en Meelpulver moet gepakt zijn 
in luchtdicht gesloten koperen kisten of in houten 
kisten, voorzien van een luchtdicht gesloten blikken 
of zinken binnenkist; gt!1Doon buskruit mag ook 
in een linnen zak, mee/pulver in een lederen zak, 
geplaatst 2ijn in een buskru itton, waarvan bij 
meelpulfler de naden zorgvuldig met papier be
plakt moeten zijn. 

2. Voor de verpakking van los prismatisch 
krnit zijn kisten te bezigen uit planken van gaaf 
hout vervaardigd, die, bij kisten van 50 K.G. 
buskruit, ten minste 25 millimeter dik moeten 
zijn. De zijwanden der kisten moeten door zwaluw
staarten onderling zijn verbonden, ec de bodem 
en het deksel bevestigd zijn met vastgelijmde 
houten pinnen of wel met houtschroeven van geel 
koper van genoegzame lengte. 

9.' Ten einde het heen en weer bewegen van 
de buskruit prisma's te verhinderen, moeten zich 
in de kist twee binden van vilt of v11n eene der
~elijke elastische stof bevinden, en wel één aan 
eene opstaande zijde en een andere onder het 
deksel van de kist. 

IT. 1. Kardoezen moeten gepakt zijn in houten 
kisten, voorzien van een luchtdicht gesloten blikken 
of zinken binnenkist, of wel in een buakrnitton, 
als bnskrnit, met dien veratande dat de. linnen 
zak vervalt. 

2. Met buskruit gi:vnlde kardol!akulzen (meta-

in buskruittonnen of in stevitte pakkisten, waurvan 
de naden zorir;vuldig met p11pier overplakt zijn. 

V. Vuurpijlen en 1einlicAten moeten gepakt 
zijn in bonten kisten, met luchtdicht gesloten 
zinken of blikken biunenkist of trommel. 

VI. Sterren tot vuurpi,jlen moeten zicb bevin• 
den in luchtdicht gesloten ff.easchen, gepakt in 
stevige kisten of mnnden. 

VII. Voorwerpen tot net ont1teken flan mijnen 
moeten gepakt zijn in stevige houten kisten. 

VIII. Geouláe spri11{lprojectielen , alsmede gra
naat-, granaatkartets- en kartets ladingen (eenkeid8-
patronen voor ge,cÁut) , de bui., voorzien van een 
veiligl,eid8/Jeugel, of UJnder buis, doel& met !Jui.,. 
gat,cAroef, moeten verpakt zijn in de daarvoor 
bestemde projectielkisten en in de munitiekisten 
van munitie-voorwagens of caisson-achterwag.ens. 

IX. Patronen voor handvuurwapen.et, en van 
slag h.oedjta floorziene patroonhulzen moeten ge
pakt zijn in de daarvoor bestemde kisten. 

X. Voor het vervoer derhiervorensnbI-VIII 
genoemde stoffen en voorwerpen gelden verder de 
volgende voorschriften : 

a. Voor ieder collo mag het bruto-ge~icht, 
inclusief dat der verpakking, niet meer bedmgen 
dnn 90 kilogram, uitgezonderd voor bll8krnit, 
verpakt in koperen buskruitkisten, waarvoor een 
maximum-gewicht van 130 kil0ttram per collo is 
toegelaten, en gevo !de springprojectielen voor het 
veldgeschut in de daarvoor bestemde kisten ge
pakt, waarvan geen maximum-gewicht is bepaald. 

6. 1. Elke verzending mair; slechts plaata hebben 
no voorafgaande kennisgeving aan- en in overleg 
met de bestuurders van den betrokken spoorweg
dienst. 

2. Het vervoer als ijlgoed is verboden. 
9. Het vervoer mag alleen plaats hebben met 
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bijzondere treinen, met goederentreinen , en op 
baanvakken, waarop geene goederentreinen loopen, 
met gemengde treinen. 

4. Hoeveelheden , welke meer dan één wagen 
vereischen , mogen slechts met bijzondere treinen 
worden vervoerd. 

5. Van het voornemen tot vervoer met bijzondere 
treinen, moet aan da bestunrden van ilen spoor
wegdienst, door welken de afzending moet plaats 
hebben ; ten minste vijf dagen voor de nanbie
ding, onder nadere aandniding van de gewenschte 
transportronte kennis worden gegeven. 

c. 1. Het Jaden mag nimmer uit de goederen
loodsen of aan de verhoogde los- en ladingsplaats, 
maar moet op de meeat afgelegen zijsporen of de 
bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen geschieden, 
die met gewone vaar- of voertui~n zijn te be
reiken, of nit loodsen, die van de goederenloodsen 
gescheiden zijn en niet tevens tot andere doel
einden gebruikt worden. 

2. Zooveel mogelijk geachiedt het Jaden kort 
vóór · het vertrek van den trein , waarmede het 
vervoer moet plaats vinden. 

9. Het laden geschiedt door de zorgen van de 
afzenders. 

4. Het voor laden speciaal lienoodigde klein 
materieel en de waarschnwingamiddelen (kleeden, 
vlag~n en dergelijke) worden door het Rijk ver
strekt en op de plaats van bestemming met de 
zending afgeleverd. 

5. Bij het laden zijn achokken zorgvuldig te 
vermijden. De kisten , tonnen , enz. mogen nim
mer ger-0Jd en evenmin afgeworpen worden. 

6. Ook zijn die in den spoorwegwagen zoo
danig te plaatsen en te bevestigen, dat schuren, 
schudden, atooten , omkantelen en afvallen voor
komen worden. 

7. In het bijzonder mogen de tonnen niet rechtop 
geplnatEt, maar moeten deze gelegd worden, even
wijdig met de Jangzijden van den wagen en door 
honten stopblokken, welke met haren kleeden 
hedekt zijn, tegen elke rollende beweging ver
zekerd worden. 

8. Voor de nrlading en het vervoer mogen 
slechts gesloten goederen wagens worden gebezigd, 
voorzien van elastische stoot- en trektoestellen 
en van stevige daken, doch zooveel doenlijk 
zonder remtoestellen. 

9. Het vervoer geschiedt verder alleen in wagens, 
waarin zich geene aan zelfontbranding onderhevige 
of licht ontvlambare stoffen bevinden. 

10. De deuren, evenals de vensters der wagens, 

moeten geslotP.n blijven en de schenren en reten 
met eene andere stof dan papier door de onder
nemers van den spoorwegdienst op kosten van het 
Rijk worden dichtgemaakt. 

11. Kardoezen en gevnlde projectielen in de 
mnnitiekisten, geplaatst op de onderstellen, mogen, 
mits behoorlijk bewaakt, ook in open wagens 
vervoerd worden. 

12. Uiterlijk moeten de wagens kenbaar zijn 
door vierkante zwarte vlaggetjes (waarop een 
witte .B"), die boven aan de vóór- en de achter
zijde, of wel aan de beide langszijden moeten 
worden aangebracht. Elke wagen mag slechts tot 
twee.derden van zijn draagvermogen worden beladen. 

19. Bij het laden en gednrende het vervoer 
mag noch vnur noch open licht- gebezigd en mag 
er evenmin geroolét worden. 

14. Wanneer op het stationsterrein eene locomo• 
tief voorbij de ladi ngsplaata of reeds beladen 
wagens rijdt , dan moeten de vnurdeuren en de 
aschklep gesloten blijven en mag de blaaspijp 
niet vernauwd worden. 

15. Gednrende het voorbijrijden der locomotief 
moeten de deuren van de wagens gesloten bi ij ven 
en moet het bniten de wagens zich bevindende 
gedeelte der zending met een dekkleed zorgvuldig 
beschut, en ook het laden zoolang gestaakt worden. 

16. De voorschriften van het 14de en l 5de lid 
zijn, voor zoo ver toepaBBelijk, eveneens bij het 
elknar voorbijrijden van twee treinen onderweg 
in al'ht te nemen. 

d. 1. De beladen wagens mogen , zoowel op 
het station van afzending als ook op de tDSSChen
stationa en op het station van bestemming, slechts 
dan door de lOl'.omotief voort-bewogen worden, 
wanneer zich t usschen de wagens en de locomotief 
ten minste vier niet met Jicht ontvlambare voor
werpen beladen wagens bevinden. 

2. Als licht ontvlambare voorwerpen, in den 
zin van het vorige Jid en van het eerste lid der 
bepaling anb e, worden niet aangemerkt ;teen
kolen, bruinkolen, ookeo en bont. 

9. De wagens mogen nimmer afgestooten worden 
en moeten ook bij het aankoppelen met de meeste 
voorzichtigheid worden voortbewogen. 

e. 1. Ve beladen wagens moeten in de treinen 
zoo ver mogelijk van de locomotief verwijderd, 
doch in clier voege geplaatst worden, d11t zij 
nog door drie wagens gevolgd worden, die niet 
beladen zijn met lichtvnurvattende goederen. 

2. Vier dergelijke wagens moeten de beladen 
wagen voorafgaan. Deze laatste zijn aan elkander 
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evenals aan de voorafgaande en volgende wagena 
stevip; te koppelen, en aan elk station., waar het 
oponthond dit toelaat, moet de koppeling zorg
vnldig onderzocht worden. 

3. V ó6r zoowel ala achter de wagena, waarin 
los buskrnit in hoeveelheden van niet meer dan 
100 kilogram of andere ontplofbare stoffen in 
geene grootere hoeveelheden dan 150 kilogram 
geladen zijn, . wordt de plaatsing van afzonderlijke 
schutwagens ni~t vereischt. 

4. Noch aan den beladen wagen, noch, indien 
het vervoer met de gelvone treinen plaats vindt 
(zie hierboven snb 6), aan den eerst voorafgaanden 
en aan den eerstvolgenden wagen, mogen de remmen 
bediend worden. 

5. Dao.ren tegen moet de laat..te wagen van den 
trein voorzien zijn van eene reminriobting en deze 
ook bediend worden. 

f. Bij o.o.nbieding van meer dan één wagen ia 
van Rijkswege een geleide mede te geven, dat 
belast is met de bijzondere bewaking der zending. 
De geleiden mogen gednrende het vervoer noch 
in, noch op de beladen gesloten wagena plaats nemen. 

!I . 1. Alle stations , die bij het vervoer worden 
aangedaan , benevens het personeel der treinen, 
waarmede onderweg gekrnisd zal worden of die 
onderweg zullen worden voorbijgereden , moeten 
vanwege het spoorwegbestnur tijdig worden ver
wittiitd van het vertrek, respectievelijk de aan
komst der zendingen, opdat o.lle onnoodig oponthoud 
vermeden , uit den BBrd vo.n het spoorwegvervoér 
ontataande gevaar verminderd en buitendien ook · 
elke andere oorzaak vnn gevaar voorkomen worde. 

2. Bij een langdurig oponthond moeten de be
laden wagens op de meest verwijderde zijsporen 
worden gebracht. 

8. Dunrt het oponthoud vermoedelijk langer 
dan één nnr, dan is de burgemeester der gemeente 
te verwittigen, ten einde dezen in staat te stellen 
de voor de openbare veiligheid noodig blijkende 
voorzorgsmaatregelen te treffen. 

4. Moet eene zending op eenen anderen spoorweg 
overgaan, dan is het betrokken beatunr, zoo spoedig 
inogelijk , van den aanvoer der zending te ver• 
wittigen. 

. A. Wordt ~nrende het vervoer aan den wagen 
of. aan de lading eenige onregelmatigheid waar• 
genomen, dan moet de wagen , onder inachtne• 
ming van alle voorzorgsmaatregelen, uit den trein 
verwijderd en zoo noodig overgeladen worden. 
Behalve het hier voorziene geval, is het lossen oC. 
overladen gedurende het vervoer geheel verboden: 

i. 1. De zendingen moeten den geadresseerde 
oor het station van bestemming, dat zijnerzijds 

jl.oor een der vóórgelegen atationa , ónder opgu ve van 
-den trein , moet worden verwittigd, reed~ voor 
~an komst aangekondigd worden, en buitendien 
-zal ook, onmiddellijk na aankomet, hiervan ken
bis gegeven moeten worden. 

2. De in ontvangstneming moet binnen drie 
nren en het lossen binnen de daarop volgende 
:n~n uren, na de kennisgeving van aankomsl 

;-der zending geschieden. 
3. Zendingen onder geleide (vergelijk het be

paalde hierboven sub /), welke binuen den voor• 
geschreven termijn van drie uren niet in ont
'V'angst genomen worden , moeten, · zonder verder 
verwijl,. door het geleide worden overgenomen. 
Is de zending 12 oren na qankomst niet wegge• 
voerd, dan moet zij aan het plaatselijk bestunr 
ter verdere beschikking worden overgegeven en 
door dit onverwijld vnn het stationsterrein wor
den weggevoerd. 

k. 1. Tot aan de in ontvangstneming moet de 
zending onder apeciae.l toezicht geateld worden. 

2. Het lossen, evenals het eventueel noodige 
opalaan, mag niet in de goederenloodsen ·of op 
de verhoogde loa• en ladingplnlltsen iteschieden, 
maar alleen op de meest verwijderde zijsporen of 
de bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen, die 
met gewone vaar- of voertnigen zijn te bereiken , 
of in loodsen , die van de goederenloodsen ge• 
scheiden zijn en niet tevena tot andere doeleinden 
gebruikt worden, een en ander onder inachtneming 
der hierboven snb c gegeven v09rschriften, voor 
zooveel deze toepasselijk zijn. 

l.- Bij alle vorenbedoelde zendingen zal het 
· buitenste po.kmiddel moeten voorzien zijn" van een 
dnidelijk opschrift, al naar gelang van den inbond, 
als .buskruit", . • meelpnlver", .mnnitiën", of 
.ernstvuurwerken". 

Behoort bij Koninklijk beslnit van IS Maart 
1901 (Staatsblad n°. 71). 

Mij bekend, 
De Miniater Dan Waterstaat, Handel en Nijverlieid, 

(!let.) C. LELY. 

BIZLAGE B . 

Yoouckriften 61trelfende liet certJoer der in 
artikel 46, S 2, van deel B bedoelde, toor 
tcaardetijA: ten cervoer toegelaten 1oe~en. 

Tot het vervoer worden toegelaten de na te 
~oemen goederen voor zoover voldaan ia aan .de 
navolgende bepalingen: 
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I. 1. Knalseinen voor spoorwegen moeten vas~ 
in p1piersnippers, zaagsel of gips p;epakt, of op 
eenige andere wijze zoo vast en afzonderlijk nevens 
elkander gelegd zijn, da· de blikken hnlzen noch 
elkander, noch andere voorwerpen knnnen raken; 
De kisten, wearin zij gepa\t zijn, moeten bestaarr 
uit sterke, ten· minste 26 m.M. dikke, goed aan• , 
eengeploegde planken, door hontschroeven ver
bonden; deze kisten moeten geplaatst zijn in eene 
tweede kist, eveo stevig als de eerste; daarbij 
mag de buitenste kist geen grootere rnimte innemen 
dan 0.06 M•. 

2. De aann~ming ten vervoer geschiedt slechts 
dan, wanneer op den vrachtbrief eene ambtelijke 
verklaring is gesteld, waarnit blijkt dat aan de 
voorschriften van dit nnmmer is voldaan. 

Il. SlaglwedJes voor vramoapenen, voor projec• 
tiefen en voor patroonhulzen (zoowel voor hand
vuurwapenen als voor geschut), zwnd8piegela, niet
ontpf<?_fbare ontstekingsmiddelen, en patroonhulzen 
(zoowel voor haodv11.nrwapenen als voor geschut), 
1JOOrzien van liet ontstekingsmidàel, moeten zorg
vnldig in stevige kisten of vaten gepakt zijn. 
Elk collo moet van buiten duidelijk gemerkt zijn 
met het woord aslaghoedjes" of .znodspiegels", 
enz. al naar gelang van den inbond. 

III. 1. Lucifers en andere atrjjkontstekings
middelen (als atrijkwaajea of /raarajea, atrijkzwam, 
eu.) moeten zorgvuldig gepakt zijn in verpakking 
van stevig ijzerblik of in zeer stevige bonten 
.kisten, beide van niet meer dan 1.2 M •. inbond 
en zóó vast gepakt, dat de rnimte der verpakking 
~heel gevuld is. Op de bonten kisten moet de 
inhoud van bniten duidelijk zijn aangeduid. 

2. Bij l1Jeifer1, welker koppen een mt11f!sel van 
_gek plwspkorw en cfiloorzwre potasc1' fJevattei&, 
mag het gehalte der ontvlambare massu, in 
chemisch drogen toestand, nan· phosphorns niet 
meer dan 10 pct. eo aan chloorznre potasch niet 
-meer dan 40 pet, bedragen. Bij elke zending van 
zoodanige lucifers moet eene verklaring van den 
fabrikant gevoegd zijn, dat deze grenzen niet zijn 
overschreden. 

IV. Voor zelrerlieid,lontn, d. w. z.lonten,die 
uit eeue dunne dichte slang bestaan, welke slechts 
-eeoe betrekkelijk geringe hoeveelheid bnskruit 
bevat, gelden de voorschriften sn b III, eerste 
lid , vermeld. 

V. Bue1'er1c!te eztincteMr1 in blikken bnlzen 
worden slechts ten vervoer toegelaten in kistjes, 
inhoudende ten hoogste 10 K.G. aan gewicht, en 
-die van binnen met papier beplakt en bovendien 

in eveneens van binnen beplakte grootere kisten 
besloten zijn. 

VI. 1. Gewone (witte of gele) p!to1plwru, wordt 
slechts vervoerd in met water aaogevnlde ,. dicht 
gesoldeerde blikken bnssen, die ten hoogste SO K.G. 
kunnen bevatten. Deze bossen worden vast 
gepakt in stevige kisten , die voorzien moeten zijn 
van twee stevige handvatten, niet meer dan 
100 K.G. mogen wegen eo uitwendig behooren 
gemerkt te zijn met de woorden: .gewone , gele 
( witte) pbosphorW1" en •boven". 

2. À•orplie (roode) plwsp/wru,a moet gepakt 
. zijn in goed gesoldeerde blikken bussen , welke 

geplaatst zijn in stevige kisten met zaagsel opge
vuld. Deze kisten mogen niet meer dan 90 K.G. 
wegen en moeten van buiten gemerkt zijn met 
de woorden: .roode' phosphorus". 

VII. 1. 011gezuioerd, ongekriatallisend zwaoel
natrium wordt slechts ten vervoer aangenomen, 
wanneer het gepakt is in vol komen dicht blikken 
vaatwerk; gesuioerd gelrristallueerd zwaoelnf-itrium, 
wanneer het in waterdicht vaatwerk gepakt is. 

2. IJzer- of mangaanhoudende ,to.fftm, die tot 
gaazwioeri,eg !teflben gediend, worden, voor zoo ver 
zij niet in dicht blikken vaatwerk gepakt ten 
vervoer worden aang,,boden, slechts in ijzeren 
wagens ten vervoer aangenomen. Voor het geval 
die wagens niet van goed sluitende ijzeren deksels 
voorzien zijn, moet de lading geheel gedekt zijn 

. met dekkleedeo, welke zoodanig zijn geprepareerd, 
dat zij bij rechtbteeksche aanraking met vlammen niet 
ontbranden. De afzender en de geadresseerde moeten 

· zelven voor het laden en lossen zorgen. Bovendien 
moet de afzender, op verlangen van de spoorweg
ooderoemiog, zelf de dekkleeden verstrekken. 

3. Onder gelijke voorwaarden als ongezniverd°, 
oogekristalliseerd zwavelnatritlm worden natron
cokes (een bij de bereiding van koolteeroliën ver. 
kregen nevenproduct) ten vervoer aangenomen. 

VIII. Cello'illine, een door oo volkomen ver
dampii;g van den in colJodinm aanwezigen alcohol 
verkregen preparaat, dat het aanzien beeft van 
zeep en in hoofdzaak nit collodiumwol bestaat, 
wordt slechts ten vervoer aangenomen, wanneer de 
afzonderlijke stnkken of platen zoodanig ingepakt 
zijn, dat het verdrogen volkomen verhinderd wordt. 

IX. 1. ZfDavelaet!ter wordt slechte vervoerd, 
hetzij : 

A.. In dichte emballage uit sterk, behoorlijk 
geklonken of geweld ijzerblik van een inbond van 
ten hoogste 500 K.G., of 

B. io volkomen dicht gesloten metalen of glazen. 
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vaatwerk, von teu hoogste 60 K.G. brnto-gewicht, 
bij welke inpakkiog het volgende moet in acht 
genomen zijn: 

a. worden meer dan ééne flesch of bus in één 
collo vereenigd, don moeten zij in stevige houten 
kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel 
of andere dergelijke Jos eomenhangenile ~toifen 
vastgepakt zijn; 

/J. elke afzonderlijk ingepakte flesch of bns 
moet in eene stevige mand of knip gepakt zijn, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkingsmate
riaal gevuld is. Het deksel moet, wanneer het 
uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal be
staat, met leem of kalkwater of een gelijksoortige 
stof, onder bijvoeging van waterglas, gedrenkt zijn. 

2. IJzeren of ander metalen vaatwerk mag op 
elke 1.65 liter inbond slechte l K.G. vloeistof 
bevatten. Zoo mag bijv. eene metalen fleseh, die 
16.50 liter kan inhouden, niet meer dan 10 K.G. 
zwavelaether bevatten. 

9. Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zien°. XXXV. 

4. Vloeûtoff en, die zwavelaether i11 groote 
hoeveelheid /Jevatte., (Roffmnn'e droppels en collo
dium) mogen slechte verzonden worden in volkoll!en 
dicht gesloten metalen of glazen vaatwerk, bij welks 
inpakking het volgende moet in acht genomen zijn: 

A. worden meer dan ééne flesch of bns met 
deze preparaten in één collo vereenigd, dan 
moeten zij in stevige houten kisten met etroo, 
hooi, ~emelen , zaagsel, bergweel of andere der
gelijke Joe samenhangende stoffen vastgepakt zijn; 

B. elke afzonderlijk ingepakte flesch of bus 
moet in eene stevige mand of kuip gepakt zijn, 
d{e van handvatsels en van een goed beveatigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkings
materiaal gev nld is. Het deksel moet 1 wanneer 
het uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal 
bestaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk-
100rtige stof, onder bij voeging van waterglas, ge
drenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo 
niet meer bedragen dan 60 K.G. 

5. Omtrent de eamenpnkking met andere goede
ren, zie n°. XXXV. 

X. 1. Z-velkooutof (zwavelalcohol) ~ordt uit
sluitend op open wagens zonder dekkleeden ver
voerd en slechts: 

A,. in dichte emballage uit sterk, behoorlijk 
geklonken ijzerblik van een inbond van ten hoogste 
500 K.G., of 

B. in blikken emballage van ten hoogste 76 K.G.· 

bruto, welke van boven en von onderen met 
ijzeren banden versterkt is. Die voorwerpen moeten 
of door gevlochten manden of door kuipen om
geven, of in kieten met stroo, hooi, zemelen , 
zaagsel , bergmeel of andere los samenhangende 
stoffen gepakt zijn, of 

C. in glazen flesschen, die in stevige houten 
kisten geplaatst en elk op zich zei ve met stroo ,. 
hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of dergelijke los 
eamenhangende stoffen vast omringd zijn. 

2. Blikken emballage mag op elke 0.825 liter 
inhoud slechts 1 K.G. vloeistof bevatten. 

9. Zwavelkoolstof mag, tot eene hoeveelheid 
van ten hoogste 2 K.G., met andere, on voor
waardelijk tot het vervoer per spoorweg toegelaten 
goederen . tot één co\lo vereenigd worden , indien 
de zwavelkoolstof zich in dicht gesloten blikken 
flessehen bevindt , die met de andere voorwerpen 
in eene stevige kist door middel van stroo, hooi, 
zemelen, zaagsel or andere dergelijke los samen
hangende stoffen vastgepakt zijn. Zulk een co\lo 
mag slechts op open wagens zonder dekkleeden 
vervoerd worden en in den vrachtbrief moet uit
drukkelijk vermeld zijn, dat het collo zwavelkool
stof bevat. 

XI. 1. Houtgeest, , gezuiverd of ongezuiverd, en 
aceton worden, voor zoover zij niet in bijzonder 
daarvoor gebouwde wagens (ketelwagens) of in 
vaten ten vervoer worden aangeboden, slechts in 
metalen of glazen vaatwerk ten vervoer toegelaten. 
Dat metalen of glazen vaatwerk moet ingepakt 
zijn op de wijze, als onder IX bepaald ie. 

2. Omtrent de samenpakking met andere goe
deren, zie n°. XXXV. 

XlI. Bries (kalk uit de zuiveringskisten der 
gas&ibrieken) wordt slechts op open wagens vervoerd. 

XIII. Chloorz-ure kali en andere chloonwe 

zouten n1oeten zorgvuldig gepakt zijn in dichte, 
inwendig met papier beplakte vaten of kisten. 

XIV. 1. Pikrinez-uur wordt slechts dan ver
voerd, wanneer een bij de spoorwegonderneming 
bekend scheikundige op den vrachtbrief eene ver
klaring heeft gesteld, houdende dat het aangeboden 
pikriuezuur niet gevaarlijk is. 

2. Lood. mag voor het inpakken van pikrinezuur 

niet gebezigd worden, noch met pikrinezunr gelijk
tijdig in één wagen vervoerd worden. Wagen1, 
die van binnen met lood zijn bekleed of daar
mede gedekt zijn, mogen voor dit vervoer niet 
gebezigd worden. 

XV. Voor vloei/Jare minerale zuren vnn nllerlei 
aard (in het bijzonder zwavelzuur, vitrioololie, 
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zontznar, aalpeterznnr, koningswater), zoowel als 
voor cltloorzwavet gelden de volgende voorschriften: 

A. 1. Wanneer deze stoffen in ballons, flesschen of 
krniken verzonden worden, moeten die voorwerpen 
dicht gesloten en goed gepakt zijn in daarvoor bij
zonder ingerichte, van sterke en gemakkelijke hand
vatsels voorziene knipen of gevlochten manden. 

2. Wanneer zij in metalen, bonten of caont
chonc pakmiddelen verzonden worden , · moeten 
deze volkomen dicht en van goede slnitiugen 
voorzien zijn ; 

B. behondena de bepalingen van n°. XXXV 
mogen deze stoffen niet met andere goederen in 
den1.elfden wagen worden vervoerd; 

C. de voorschriften snb A en anb B gelden 
ook voor de pakmiddelen , waarin de genoemde 
stoffen vervoerd zijn. Zoodanige pakmiddelen be
hooren steeds te worden opgegeven, als gediend 
te hebben voor het vervoer van die stoffen. 

XVI. 1. Voor óijtfflde loog (bijtende 11atronloog, 
, soda.loog, bijtende kaliloog, potaachloog) , voor 

óezinbel uit de olieraffinaderijen en voor óromi1tm 

-gelden de bepalingen van n°. XV, anb A en C 
(met uitzondering van de in C aangehaalde be
paling van B). 

2. Omtrent de samenpakking met andere goede
ren, zie n•. XXXV. 

XVII. Voor liet vervoer van rood, rooktnttl 
1alpeterzuur gelden de bepalingen van n•. XV, 
.met dien verstande dat de ballons en flesschen 
in hnnne verpakking omgeven moeten zijn door 
gedroogd bergmeel, of andere daarvoor geschikte 
droge poederachtige stof tot eene hoeveelheid, 
welke ten minste gelijk staat aan den inhoud der 
ballons of fleSBChen. 

XVIII. 1. ff'aterorij zwaoelnuu- (anhydride of 
vaste vitrioololie) mag sleehta vervoerd worilen: . 

A. in 11:oed gesoldeerde, sterke buBBen van ver
tind ijzerblik, of 

B. in sterke ijzeren -of koperen fleaachen, 
waarvan de halzen lnchtdicht met stopverf ge
sloten en bovendien van een omhnlsel van klei 
voorzien zijn. 

2. De bnsaen en flesachen moeten omgeven 
zijn door eene fijn verdeelde anorganische stof 
als slakkenwol, bergmeel, as.eb of iets dergelijks, 
en voorts in stevige houten kisten vastgepakt zijn. 

3. Overigena gelden de bepalingen van n°. XV, 
sub Ben C. 

XIX. 1. Voor vernia,en en flerttia/uJ1;jdende flerf, 

zoomede fllucl,tige en flette oliën en voor alle 
~oortn t1an aetl,er1, met uitzondering van zwavel-

aether (zie n°. IX) en van petroleumaether (zie 
n°. XXII), voor absoluten alcolwl, t0ijngee.rt 

(spiritus), floorloop en andere dergelijke niet in 
n°. XI genoemde geestrijke vochten of mengaela 
gelden, wanneer zij in ballons, flesschen of kruiken 
aangeboden worden, de bepalingen van n°. XV, 
anb A, eerste lid. 

2. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n°. XXXV. 

XX. Petroleum, ongezuiverd en gezuioerd, voor 
zooverre zij bij 17 .óO Celsius een specifiek gewicht 
van ten minate 0,780 heeft of bij een b;i.rometer
atand van 7.60 millimeters (herleid tQt den ge• 
middelden zeespiegel) in het t-Oestel van ABBL, bij 
een temperatuur van minder dan 210 Celsina geene 
ontvlambare ~n ontwikkelt (teat-petroleum); 

de oliën uit óruinkolenteer bereid,, voor zoover 
zij ten minste het bovengenoemd specifiek gewicht 
hebben (zoogenaamde aolarolie, photogeen enz.); 

,teeisl:oumteeroliën. (benzol, totnol, :rylol, cnmol. 
enz.) zoomede oaucl&e, bittere amandelolie (eBBence 
de 10irbane of nitro-benzol), zijn aan de volgende 
bepalingen onderworpen : 

A. Deze atoffen mogen , voor zooverre daartoe 
geene bijzonder ·gebouwde wagens (ketelwagens) 
gebrnikt worden, slechts vervoerd worden : 

a. in bijzondere goede duurzame vaten, of 
• ó. in di~ht en voldoend sterk metalen vaat
werk, of 

c. in vaatwerk van glas of steen; in dit 
geval echter met inachtneming van de volgende 
voorschriften : 

aa. worden mee~ dan één ballon , flesch of 
kruik in één collo vereenigd, dan moeten zij in 
stevige bonten kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere dergelijke loa aameh
hangende stoffen vastgepakt zijn ; 
" 6b. elke afzonderlijk ingepakte ballon, fleach 
of ·huik moet in eene stevige mand of knip 
gepakt zijn, die van hand vataels en van een 
goed bevestigd deksel voorzien en met voldoend 
inpakkingsmateriaal g,,vulcl is; het cleksel moet, 
wanneer het uit atroo, riet, biezen of dergelijk 
materiaal beate.at, met leem• of kalkwater of eene 
gelijksoortige stof, onder bijvoeging van waterglas, 
gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo 
niet meer bedragen dan 60 K.G., wanneer van 
glazen vaatwerk wordt gebruik gemaakt, en dan 
75 K.G., indien vaatwerk van steen gebezigd 
wordt. 

B. De gedurende het transport beschadigde 
®lli worden onverwijld gelost en met den nog 
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voorbanden inhoud voor rekening van den afzender 
zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het vervoer geschiedt slechts op open 
wagens. Eene inklaring op vracht•, volg• of 

doorvoerlijst of wel op transitopaspoort, welke 
het vervoer onder dckkleeden en het plombeeren 

van deze noodig maakt, wordt niet toegelaten. 
D .. De bepalingen sub C gelden ook voor de 

vaten en andere pakmiddelen, waarin deze stoffen 
vervoerd zijn. Deze pakmiddelen moeten steeds 

als zoodanig aangegeven worden. 

E. Omtrent de samenpakkio11: met andere 
goe·deren, zie n°. XXXV. 

F. 1. Bij vervoer van in de eerste en tweede 

zinsneden van dit nnmmer genoemde stoffen moet 
door den afzender op den vrachtbrief eeoe ver• 

klaring zijn gesteld, waarnit blijkt, dat de te 
vervoeren stofftn voldQlln aan de in de eerste 
en tweede zinsneden van dit nummer gestelde 

eiechen. 
2. Ontbreekt dergelijke verklaring, dan gelden 

de voorwaarden van vervoer van n°. XXII 

(betreffende petroleum-oether enz.). 

XXI. Petroleum, 011ge:zuiverd en ge:zuiverd, 
petroleum-napkta en dutiUatie-producten uit petro• 
leum en petroleum-napkta, · voor zoo verre deze 

stoffen bij 17,50 Celsius een specifiek gewicht 
van minder dan 0, 780 en meer dan 0,680 heb

ben (benzine, ligroine en poetsolie) gelden de 

volgende bepalingen: 
A. Deze stoffen mogen, voor zoover daartoe 

geene· bijzonder gebonwde wagens (ketelwagens) 

gebruikt worden , slechte vervoerd worden : 
a. in bijzonder goede, duurzame vaten, of 

IJ. in dicht en voldoend sterk metalen vaat

werk, of 
c. in vaat werk van glBB of steen; in dit geval 

echter met inachtneming van de volgende voor

schriften. 
aa. ·worden meer dan één ballon, 11.esch of kruik 

in een collo vereenigd, dan moeten zij in stevige 
houten kisten met stroo, hooi, zemelen, za&geel, 
bergmeel of ,mdere dergelijke los samenhangende 

stoffen vastgepakt zijn; · 
IJl,. elke afzonderlijk ingepakte ballon, 11.esch 

of kruik, moet in eeoe atefige mand of knip ge• 
pakt zijn, die van hand vatee Is en van een goed 
bevestigd deksel voorzien en met voldoend in• 
pakkingsmateriaal gevuld is. Het deksel moet, 
wanneer het uit stroo, riet, biezen of dergelijk 
materiaal bestaat, met leem of kalkwater of eene 

gelijksoortige stof, onder bijvoeging van waterglas 
1901. 

gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo, 
niet meer dan 40 K.G. bedragen 

B. De gedurende het transport beschadigde colli 
worden onverwijld gelost en met den nog voor• 

handen inbond, voor rekening van den afzender, 
zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het vervoer geschiedt slechts op open wa
gens. Eeoe inklaring op vrucht-, volg- óf door
voerlijst of wel op trnositopaspoort, welke hèt 
vervoer onder dekkleeden en het plombeeren van 

deze noodig maakt, wordt niet toegelaten. 
D. De -bepalingen sub C gelden ook voor de 

vaten en andere pakmiddelen, waarin deze stoffen 

vervoerd zijn. Deze pakmiddelen moeten st~eds als 
zoodanig aangegeven worden. 

E. Omtrent de samenpakking met andere goe
deren, zie n°. XXXV. 

F. Bij het laden en lossen mogen manden of 
kuipen met glazen flesschen niet op wagens ver• 

voerd, oog op den schouder of op den rug, maar 
slechts aan de hand vatten, die aan de p&kmid
delen aanwezig zijn, gedragen worden. 

G. De manden en de kuipen moeten op eene 

veilige wijze in de spoorwegwagens worden ge
plaatst en aan de wanden bevestigd. Zij mogen 
niet op of boven elkander, maar slechts in ééne 
laag naast elkande1· worden geladen. 

H. Elk afzonderl ijk collo moet van een duidelijk 
op rooden grond gedrukt opschrift: .Gevaar voor 

brand" voorzien zijn. De manden en kuipen met 
11.esechen of kruiken moeten bovendien uitwendig 

voorzien zijn van het opschrift: .Moet met de 
hand gedragen worden." Tegen den waf!:en m~t 
eene roode etiquette, waarop vermeld staat: 
• Voorzichtig raogeeren", geplakt worden. 

K. 1. Op den vrachtbrief moet door den af

zender eene verklaring zijn gesteld, waarnit 
blijkt, dat de te vervoeren stof voldoet aan de in 

de eerste zinsnede van dit nummer gestelde eischeo, 
2. Ontbreekt dergelijke •erklaring dan gelden 

de voorwaarden van vervoer van n°. XXII (be

treffende petrolenm-aether enz.). 

XXII. Voor petroleum-aether (gasoline, neoline, 
carborine enz.) en de andere uit ~trofeum-naphta 
of /JruinkolenteC1' /Jer6Îd8 licAt -tr,lam/Jare 1to.ffen, 
voor zooverre die bij 17,6° Celsius een specifiek 
gewicht van 0,680 of minder hebben, gelden de 
volgende bepalingen: 

A. Deze stoffen mogen slechts vervoerd worden: 
a. in dicht en voldoen,! sterk metalen vaat• 

werk, of 
/;, in vaatwerk van glas of steen, doch alsdan 

16 
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slechts met inachtneming vnn de volgende voor• 
schriften: 

ao. worden meer dan één ballon, · :flesch of 
krnik in één collo vereenigd, dan moeten zij in 
stevige bonten kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere dergelijke los samen
hangende stoffen vastgepakt zijn; 

M. elke afzonderlijk ingepakte ballon, :flesch of 
kruik moet in eene stevige mand of knip gepakt 
zijn, die van handvatsels en van een goed beves-

. tigd deksel voorzien, en met voldoend inpakkings
materieal gevold is. Het deksel moet, wanneer 
het nit stroo, riet, biezen of dergelijk mllteriaal 
besta11t, met leem of knlkwnter of eene gelijk
soortige stof, onder bijvoeging van waterglas, ge· 
drenkt zijn. Het brnto-gewicht mag per collo niet 
meer bedragen dan 40 K.O.; 

c. in lnchtdicht gesloten ketelwagens. 
B. De gednrende btt transport beschadigde 

colli worden onverwij ld gelost en met den nog 
voorhanden inbond, voor rekening vnn den afzen• 
der, zoo goed mogelijk verkocht. 

C. Het· vervoer geschiedt slechts op open 
wagens. Eene inklaring op vracht-, volg- of doorvoer
lijst of wel op transitopaspoort, welke het ver• 
voer onder dekkleeden en het plombeeren van 
deze noodig maakt, wordt niet ·toegelaten. 

D. De bepalingen snb C gelden ook voor de 
pakmiddelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. 
Deze pakmiddelen moeten steeda als zoodanig 
nangegeven worden. 

E. Omtrent de semen pakking met andere goede
ren, zie n° XXXV. 

F. Bij het laden en lossen mogen manden of 
knipen met glazen :fleaschen niet op wagens ver
voerd, noch op den schon der of op den rug 
maar slechts aan de hand vatten, die aan de 
pakmiddelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

G. De manden en de knipen moeten op eene 
veilige wijze in de spoorwegwngens worden ge• 
plaat&t en nan de wanden bevestigd. Zij mogen 
niet op of boven elkander, maar slechts in ééne 
!nag naast elkander: worden geladen. 

H. Elk afzonderlijk collo moet van een duide
lijk op rooden grond gedrnkt opschrift: .Gevaar 
voor brand" voorzien zijn. De manden en knipen 
met :flesschen of kruiken moeten bovendien uitwen
dig voorzien zijn van het opschrift: • Moet met 
de hnnd gedragen worden." Tegen d,n wagen 
moet eene roode etiquette, waarop vermeld staat: 
• Voorzichtig rangeeren" geplakt worden. 

XXIII. 1. Het vervoer van terpentijnolie en 

andere hoalijk riekende olii!11, alsmede geeat van 

aalmiok heeft slechts op open wagens plaats. 
Deze bepaling geldt ook voor de vaten en andere 
pakmiddelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. 
Van die pakmiddelen moet steeds worden opge• 
geven, dat zij tot vervoer van die stoffen gediend 
hebben. 
. 2. Omtrent de samenpakking met andere g\lede
ren, zie n°. XXXV. 

XXIV. Niet-vloei/Jare arsenikprep,raten, met 
name ar1enikzu11r of rattenkruit, gele arstmik of 
operment (koningsgeel), roode araeniA: of realgar, 

ackervenkolxzlt of oliegenateen, enz., worden slechts 
dan ten vervoer aangenomen, wanneer: 

A. op elk collo in leesbare letters met zwarte 
olieverf de woorden: .Arsenik (vergif)" zijn aan
gebracht, en 

B. de in pakking als volgt heeft plaats gehad: 
a. in dnbbele kisten of vaten, waarbij de bodems 

der vaten van binnen van hoepels en de deksels 
der kisten van buiten van hoepels of ijzeren bande~ 
voorzien zijn. De binnenste kisten of vaten moeten 
van sterk, droog bont gemaakt en van binnen 
met dicht geweven linnen of eene andere derge
lijke dicht geweven stof beplakt zijn, of 

b. in zakken vnn geteerd linnen, die in enkel
vondige vaten van sterk en droog hout gepakt 
zijn, of 

c. in gesoldeerde blikken bnssen, die met stevige 
houten mantels bekleed zijn, waarvan de bodems 
van binnen met hoepels zijn voorzien. 

XXV. Voor oloei!Jare arsenikpreparaten, in het 
bijzonder opgelo,t araenikzuur, gelden de bepalin
gen van XXIV, snb A en .an XV, snb A en 
sub C (met uitzondering van de snb C aange• 
haalde bepaling snb B). 

XXVI. Andere oergiftige metaalpreparaten 
(vergiftige metaal verven, metnnlzon ten, enz.), waar
onder in het bijzonder gerekend worden, kwikzilver• 
preparaten, als: sublimaat, ca)omel , wit en rood 
precipitaat, cinnaber of vermiljoen, wijders A:oper
zoutma en lroperkleuratojfen , nis: kopervitr iool , 
spaansch groen, groene en blauwe koperverfstoifen, 
verder loodpreparaten, als: loodglit (mussikot), 
meni, loodsuiker eu andere loodzonten, loodwit en 
11ndere lood verven, ook 11toftzinA: of zillkgrij,, zoo
mede zinA:aacn en antimoonaack mogen slechts ten 
vervoer worden aangeboden in dichte, van sterk 
en droog- bont vervaardigde kisten of vaten, van 
binnen en van buiten met hoepels of ijzeren ban
den voorzien. De buitenste verpakking moet zoo
danig zijn, dat door de bij het vervoe1· niet te 
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vermijden schokken, stooten enz. verstuiving der 
stoffen niet plaats hee~. 

XXVII. 1. Gjat, IIOOIDel r1loeibaar als droou, 

moet in niet luchtdicht gesloten verpakking ten 
vervoer worden aangeboden. Indien bestnnrders 
van een spoorwegdienst het vervoer in andere 
verpakking veroorloven, zijn zij er toe gerechtigd 
vno den afzender te verlangen, dat hij zich ver
binde: 

A. van elke vordering tegen den spoorweg af 
te zien, voor het geval, dat zulke zendingen door 
aansluitende spoorwegen niet aangenomen worden; 

B. alle schaden, die andere goederen of het 
spoorwegmaterieel ten gevolge van deze wijze van 
vervoer mochten I ijden, voor zijne rekening te 
nemen, en zulks na overlegging eener eenvondige 
rekening van kosten, welker juistheid hij in ieder 
opzicht bij voorbaat erkent. 

C. geecc vorderingen in te stellen wegens be
schadiging of verliezen, ten gevolge van de bedoelde 
wijze van vervoer, hetzij aan de verpakking, hetzij 
aan den inhoud overkomen. 

2. Op uepent.e gjat zijn bovenstaande beper
kende voorschriften niet van toepassing. 

XXVIII. 1. Zwartael en andere poederachtige 

i-oet1oorten worden slechts ten vervoer toegelaten in 
dicbte verpakking (znkken, vaten, kisten en soort
gelijke), die zekerheid tegen doorstuiven aanbiedt. 

2. Bevindt zich het roet in versch gegloeiden 
toestand, dan moeten als verpakking gebezigd 
worden kleine tonnetjes of ander klein vaatwerk, 
waarvan de naden en voegen aan de binnenzijde 
zorgvuldig beplakt zijn met papier, linnen of 
soortgelijke stoffen ; de tonnetjes of het vnatwerk 
moeten gepakt zijn in dnnrznme manden. 

3. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, of 
het roet zich al dan niet in versch gegloeiden 

. toestand bevindt. Ontbreekt dergelijke verklaring, 
dan wordt het als versch gegloeid behandeld. 

XXIX. 1. Gemalen lwut81wol en kout,kool in 
JJtuleken wordt slechts ingepakt vervoerd. 

2. Is zij versch gegloeid, zoo moeten voor het 
inpakken gebruikt worden : 

a. luchtdicht gesloten vaatwerk van stevig 
ij1:erblik of 

/J. luchtdichte vaten, verva&Tdigd nit ondeT• 
scheiden lagen zeer sterk en stijf, gevernist bord
papier (zoogeoaumde Amerikaansche vaten), waar
van de beide einden van ijzeren hoepels voorzien 
zijn, en waarvan de bodPms, bestaande uit sterk, 
afgedraaid hont, door middel van ijzeren hont-

schroeven aan de ijzeren hoepels geBllhroefd zijn, 
en waarvan de · voegen met papieren of linnen 
si rooken zorgvuldiir; zijn beplakt. 

3. Wordt gemalen houtskool of hontskool in 
stukken ten vervoer aangeboden, dan moet op 
den vrachtbrfof door den nfzeoder eene verklaring 
zijn gesteld, waaruit blijkt of zij al dan niet 
versch gegloeid is. Ontbreekt dergelijke verklaring, 
dan wordt het eerste aangenomen en het wrvoer 
alleen in de voorgeschreven verpakking toegelaten. 

XXX. 1. Strengen :zijde, sterl: bezwangerd, met 
tzll)(ZrJellood en andere deruelij!ee preparate,i en door

!laa,u;/e onder den naam r1an cordDnnet-, -ple-, 
/Joure de ,oie- en ckappe-:zijde, worden slechts in 
kisten gepakt ten vervoer aangenomen. Bij kis
ten van meer J.an 12 c.M. hoogte binnenwerks, 
moeten de zich daarin bevindende lagen zijde van 
elkander gescheiden zijn door eene ledige rnimte 
van 2 c.M. hoogte. Deze ledige ruimta wordt 
gevormd door bouten roosters, samengesteld uh 
latten van 2 c.M. breedte en even zooveel h1111gte, 
die zich op 2 c.M. afstand van elkander bevin
den en door twee dunne dwarslatten aan de einden 
verbonden zijn. In de zijwanden der kisten be
hooren gaten te zijn, die ten minste 1 c.M. breed 
zijn en op de ledige ruimte tusschen de latten uit
komen, zood ut men eene stang door de kist heen 
kan steken. Opdat die gaten niet bedekt kunnen 
worden, moeten aan den buitenrand aan elke 
zijde twee latten vastgespijkerd zijn. 

2. Wordt zijde ten vervoer aangeboden, dan 
moet op den vrachtbrief door den afzender eene 
verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, of zij al 
of niet tot de bovenbedoelde soorten behoort. Ont
breekt dergelijke verklaring, dan wordt het eerste 
verondersteld en wordt het vervoer slechts toe
gelaten, wanneer de zijde op de boven omschreven 
wijze is ingepakt . 

XXXI. 1. Wol, kaar, kunstwol, l:atoen, zijde, r1laa, 
kennep, jvte, in rnwen toestand, in den vorm 
van afval van spinnerij of weverij, als lompen of 
poetslappen; voorts touw, drijfriemf!fl r1an katoen 

en r1an kennep, arcaden of karna8ltuaen en wapen

lU11aen (omtrent gebruikt poetskntoen, zie het derde 
lid vnn dit nnmmer) worden, wanneer zij met vet 
doortrokken of vernist zijn, slechte in gesloten 
wagens of onder dekkleeden op open wagens 
vervoerd, 

2. De genoemde goederen worden steeds als 
met vet doortrokken of vernist behandeld, indien 
niet op den vrachtbrief door den afzender eene 
verklaring is gesteld waarnit het tegendeel blijkt. 

lG* 
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a. Ge6ruilet poetskatoen wordt slechts in stevige, 
dichtgesloten vaten, kisten of dergelijke verpakking 
ten vervoer toegelaten. 

XXXII . .dan 6ederf onderllet,ige dierlijke a/MI, 
sooals : ongezoJJten venclie !zuiden, tJet, pezen, 
6eettderen, horens, hoeven, ongelealkt tJersch l,jm

leder, zoowel alil alle andere goederen, die een 
,bijzonder onanngenamen reuk verspreiden of wal
gin,: 11tkken - met uitzondering echter van de 
onder n°. LIi en LIII genoemde - worden 
slechts onJer de volgende bepalingen aangenomen 
en vervoerd : 

A. Voldoend gereini,!de en droge beenderen, 
!geperste talk, hoornen zonder kern, d. i. zonder 
het boomachti~e nitwas van het voorhoofdsbeen, 
in drogen toestand, boeven - d. w. z. de hoor
nen schoenen van herkauwende dieren en v~rkens 
zonder beendert'n en weeke · deelen - worden, 
indLe~ ij in stevige zakken gepakt zijn, ten ver
voer als stukgoed aangenomen. 

B:0- De hierboven snb A niet genoemde goede
ren van deze soort worden ten vervoer als stuk
goed alleen toegelaten, wanneer zij in sterke, dicht
gesloten vaten, knipen of kisten gepakt zijn. De 
vrachtbrieven moeten nauwkeurig de in de vaten, 
kni pen of kisten gepakte goederen vermelden. 
Het vervoer beeft slechts op open wagens plaats. 

C. Verscbe pezen, ongekalkt verscb lijmleder, 
zoomede de afval van beide, voorts ongezouten 
verscbe buiden en ougereinigde, niet van huid- en 
vleescbvezels ontdane beenderen zijn, bij wagen
ladingen ten vervoer aangeboden, aan de volgende 
bepalingen onderworpen: 

a. in het tijdperk van 1 Maart tot en met 
81 October moeten deze goederen in stevige, on
beschadigde zakken gepakt zijn, die zoodaaig met 
verdund carbolzuur bevochtigd zijn, dat de rotti
ge stank van den- inhoud niet bespeurd wordt. 
Elke zending moet gedekt zijn met een kleed van 
sterige stof (zoogenaamd hoplinnen), dat met ver
dund carbolzuur gedrenkt is, terwijl dit met een 
groot, waterdicht; niet geteerd dekkleed geheel 
overdekt moet zijn. Deze kleeden moeten door 
den afzender geleverd worden; 

6 in de maanden November, December, Januari 
en Februari behoeven de go·ederen niet in zakken 
gepakt te zijn. De zendingen moeten echter even
eens met een kleed van stevige stof (boplinnen) 
en dit weder met een groot, waterdicht, niet ge
teerd dekkleed geheel bedekt zijn. Het onderste 
kleed moet, zoo noodig, op zoodanige wijze met 
verdnnd carbolzuur gedrenkt zijn, dat de rottige 

staak niet bespeurd wordt. De kleeden moeten 
door den afzender geleverd worden ; 

c. zendingen, waarbij de verspreiding van stank 
niet door het gebruik van carbolznnr kan worden 
voorkomen, moeten op zoodanige wijze in stevige, 
dicht gesloten vaten of kuipen gepakt worden, 
dat de renk van den inhoud niet door de em• 
ballage kan heendringen. · 

D. Het vervoer bij wagenladingen van de hier
boven snb C. niet genoemde goederen van deze 
soort geschiedt op 01ien wagens onder dekkleeden, 
De dekkleeden moet de afzender leveren. 

E. De spoorwegonderneming kan vooruitbetaling 
der vracht vorderen. 

F. De zakken, vaten en kleedea, waarin en 
waaronder goederen van deze soort vervoerd zijn, 
worden tot het vervoer slechts toegelaten, wanneer 
zij door eene behoorlijke behandeling met carbol
zuur den rotten stank verloren hebben. 

G. De kosten van mogelijk noodige ontsmetting 
komen ten laate van den 11fzender of den geadres
seerde. 

XXXIII. Zwa1Jel wordt alleen vervoerd ia ge
sloten wagens of op open wagens onder dekkleeden. 

XXXIV. "fT ooncerpen, welke door ~onken uit de 
locomotief lic!it kunnen ont6ra'llden, zooals: hooi, 
stroo (ook maïs-, rijst- en vlnsstroo), biezen, riet 
(behalve Spaaasch riet- of bind-rotting), schors, 
runkoekea, tnrf (behalve zoogennnmd machinale 
of geperste turf), houtskolen ia (ongebroken) stnk• 
ken (zie n°. XXIX), plantaardige spiastoffen en 
afval van dergelijke stoffen, papiersnippers, zaagsel, 
houtstof voor het maken van papier, houten spaan
ders, enz. zoomede de ware.n, die door vermen
ging van petroleomnfval, harsen en dergelijke 
stoffen met los samenhangende brandbare stoffen 
verkregen zijn ; verder gipa, ongeóluschte kalle en 
tras worden on ingepakt, niet anders dan volkomen 
gedekt tot het vervoer toegelaten, en onder voor
waarde, dat de afzender en de geadresseerde zelven 
voor het laden en lossen zorgen. Daarenboven 
moet de afzender, indien de spoorwegonderneming 
het verlangt, zelf het noodige voor de bedekking 
dier • waren verschaffen. 

XXXV. 1. Het ia geoorloofd de in IX, XI, 
XVI (m~t uitzondering van bromium), XIX, XX 
XXI, XXII, XXIII en L genoemde scheikundige 
preparaten, mits niets meer dan 10 K.G. van 
elke soort verzonden Wordt, zoowel met elkander 
als met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toe
gelaten goederen in één collo te vereenigen, 

2. Het ie eveneens geoorloofd de in XV ge• 
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noemde stoffen, mits niet meer dan 10 K.G. vaa 
elke soort verzonden wordt, alsmede bromium tof< 
een gewicht van 100 gram zoowel met elkander. 
als met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toe, 
gelaten goederen in één collo te vereeui~n. 

9. Die goederen moeten in beide gevallen in 
dicht gesloten glazen of blikken fteaachen met 
stroo, · hooi, zemelen, zaagsel, bergmee) of andere 
los snmenhangende stoffen in stevige kisten vast 
in lagen gepakt zijn en in den vrachtbrief met 
name genoemd worden. 

XXXVI. GlftJ1/,làe patronen, die zwart of rook
zwak buskruit (geen mijn- ot springkrnit) bevatten, 
en wel: 

A. Patro,len voor /,andvuurwapenen, waa1·van 

àe kulzeti uit8luitend t>an metaal zijn t>ert>aardigd, 
B. Patronen t>Oor kandDUur,oapenen, waaroaa 

àe kuizen 8leckt8 geàeetfelijle uit metaal bestaan, 
worden slechts onder de volgende voorwaarden 
vervoerd: 

a. Bij de patronen, waarvan de hnlzen uit
sluitend nit metaal vervaardigd zijn moeten de 
projectielen, de houten of de kurken stoppen zóó 
vast aan de hnlzen verbonden zijn, dat zij niet 
kunnen loslaten en de ontplofbare stoffen niet 
uitgestort k nnnen worden. Patronen, waarvan de 
hulzen beataan uit bordpapier en een inwendigen 
of uitwendigen mantel van metaal, behooren zóó 
te zijn samengesteld, dat de geheele hoeveelheid 
der ontplofbare stof zich in het metalen beneden
deel bevindt en afgesloten is door een prop of 
spiegel. Het bordpapier der patronen moet van 
zoodanige hoedanigheid zijn, dat van breken ge
durende het vervoer geen sprake kan zijn. 

6. De patronen moeten in de eerste plaats 
vastgepakt zijn in blikken verpakking, kleine 
houten kistjes of stevige kartonnen doozen en wel 
zóó, dat zij daarin niet kunnen verschuiven. 
Die afzonderlijke colli moeten vervolgens vast naast 
en boven tlkander gepakt worden in goed be
werkte, stevige bonten kisten, met eene wanddik
te van ten minste 16 m.M. Open gebleven ruim
ten moeten met bordpapier, papierafval, werk of 
houtwol - alies volkomen droog - zoo vast 
aangevuld worden, dat van schudden in de kisten 
gedurende het vervoer geen spr~e kan zijn. Zijn 
de kisten inwendig met blik bekleed, zoo behoeven 
de booten wanden slechts 10 m.M. dik te zijn. 

c. Het gewicht van eene met patronen gevulde 
kist mag niet meer bedragen dan 100 K.G. 
Kisten, waarvan het bruto-gewicht meer don 10 
K.G. bedraagt, moeten, ten einde beter gehante,,rd 

te kunnen worden, voorzien zijn van handvatsels 
of lijsten. 

d. De kisten mogen niet ·met ijzeren spijkers 
gesloten zijn. Zij moeten van een, den inhoud 
duidelijk aanwijzend opschrift, voorzien zijn. Boven• 
dien moeten zij gesloten zijn door middel van looden 
zegels of voorzien zijn van een op twee schroef• 
koppen van het deksel aangebracht zegel (afdrur,. 
of merk) of van een teeken houdende het Jl'briaks
merk, en geplakt over het deksel en de zijwan
den van de kist. 

e. De afzender moet in de11 vrachtbrief eene 
door hem onderteekende verklaring stellen, waarin 
ook het merk der looden of andere zegels of heU 
fabrieksmerk moet voorkomen. 

Deze verklaring moet luiden : 
• De ondergeteekende verklaart, dat de in dezen 

vrachtbrief vermelde, met het merk .•••• ge• 
sloten zending, wat den oard en de inpln:i»!î" 
wijze betreft, voldoet aan de voorschriften voor
komende onder n°. XXXVI van bijlage 1t van 
het Algemeen Reglement voor het vervoer op de 
spoorwegen." 

XXXVII. SltJf!lioedjes t>oorzien van '/cogek of 
nagel (Flobert-patronen). 

1. A. Flobert-patronen, voorzien 1Jan hJgels, 
moeten in bordpapieren of blikken doozen, in honten 
kistjes of in stevige linnen zakjes gepakt zijn. 

B. Flobert-patronen, t>oorzien van hagel, moeten 
in blikken emballage, houten kistjes of stevige 
kartonnen doozen zoodanig vastgepakt zijn, dat 
zij daarin niet knnnen verschuiven. 

2. De afzonderlijke pakken, Flobert-patronen 
inhoudende, llloeten zorgvuldig gepakt zijn in 
stevige kisten of vaten, terwijl elk collo naar 
gelang van den inhoud voorzien moet zijn van 
eene etiquette met het opschrift .Flobert-kogel
patronen" of .Flobert-hagelpatronen". Het gewicht 
van eene kist of Yan een vat mag niet meer be
dragen dan 100 K.G. 

3. Voor Flobert-ûaglzoedju wnder leoge/.s of 
llagel gelden, wat de wijze van in pakking betreft, 
dezelfde voorschriften als voor Flobert-patronen 
}Det hagel. 

XXXVIII. 'J'".,,,rweri, t>er,;aardigd van g6J)erat 

ineelpullJer en 4oortgelijke mettg8ela, wordt onder 
cle volgende voorwaarden vervoerd : 

A. Het mag geen mengsels van chloorzore zonten 
met zwavel en salpeterzure zouten noch van chloor
zure kali met ferrocyankali (bloedloogzout) be
vatten; het mag evenmin bijtend sublimaat, 
eenigerlei ammoniakzont, stofzink, magnesiumpoe-
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der, of in het algemeen eenige stof bevatten, die 
door wrijving, door drukking of door een slag 
licht tot ontvlammen gebracht kan worden, of 
die voor zelfontbranding vatbaar is. Het mag 

integendeel slechts nit geperst meelplllver of nit 
dergelijke hoofdzàkelijk nit aal peter, zwavel en 

kool bestaande mengilels, eveneens in gepersten 
toestand, samengesteld zijn. Elk atuk vuurwerk 

mag n'iet meer dan 30 gram aan korrelig buskruit 

bevatten. 
B. Het gezamenlijk gewicht van de ontvlam

bare stoffen , die het in één collo te zomen gepakt 
vuurwerk mag bevatten, mag niet meer bedragen 

dan 20 K.G., terwijl het daarin aanwezige huskrnit 
in korrels niet mag te boven gaan 2.5 K.G. 

C. Elk stuk vuurwerk moet afzonderlijkgepakt 

zijn, hetzij in eene kartonnen dooa, die met 
stevig popier omwikkeld is, hetzij in bordpapier 
of J1te-rlg pakpapier; de ontstekingsplaats van elk 
stok vnnrwerk moet zó6 met papier of katoen 

bepl4t zijn, dat het verstuiven van de lading 

onmogelijk is. De voor het vervoer dienende 
kisten moeten geheel volgepakt zijn, daarin open
gebleven ruimten moeten zóó met stroo, hooi, 
werk, papierafval of dergelijke stoffen aangevuld 
zijn , dat ook in geval van schudden van ver
plaatsing der pakken geen sprake kan zijn. De 
voor de aanvulling gebruikte stoffen moeten vol
komen rein en droog zijn , daarom mag versch 
gemaaid hooi of vettig werk bij voorbeeld niet 

voor het vastleggen der stukken vnnrwerk ge
bruikt worden. Andere voorwerpen mogen niet 
met het voorwerk in één kist gepakt worden. 

D. De kisten moeten vervaardigd zijn van stevige 

planken, ten minste 22 :nM. dik; de zijwanden 

moeten met zwalnwstnarten aan elkander verbonden 
zijn, de bodem en het deksel moeten daarentegen 

met voldoend lange houtschroeven beveatigd zijn, 
van binnen moeten de kisten geheel beplakt zijn 

met stevig taai papier. De buitenkant der kisten 
moet geheel vrij zijn van sporen of overblijfselen 
van de lading van het voorwerk. De inbond 
der kisten mag niet mee1· bedragen dan 1,2 M•., 
het bruto-gewicht niet meer dan 75 K.G. per 
kist. Uitwendlg moeten de kisten voorzien zijn 
van het opschrift: • Vuurwerk van meelpulver" 
en van den naam van den afzender. Ook moeten 
bij de zendingen verklaringen gevoegd zijn aan
gaande de soort van het daarin aanwezige vuur
werk, als: vnnrpijlen, zonnen, kamervnnrwerk, enz. 

E. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waarnit blijkt, dat 

aan de voorschriften van dit nummer ia voldaan. 

De spoorwegonderneming kan verlangen, dat bij 

den vrachtbrief worde . gevoegd eene nrklaring 
van een bij haar bekend scheikundige, wiena 
handteekening desverlungd vanwege het gemeente

bestnnr moet zijn gelegaliseerd, inhoudende, dat 
de samenstelling van het vnnrwerk aan de in dit 

nummer geatelde eischen voldoet. 
XXXIX. Geper,t 1chietkatoen met ten min.te 

15 pct. 10atergelialte, wordt onder de volgende 
voorwaarden vervoerd: 

A. Het moet in waterdichte, duurzame em

ballage, met atevige wanden, vastgepBkt zijn. 
De emballage moet voorzien zijn van hetdnidelijke 

opschrift: .Nat, geperst schietkatoen". Het bruto

gewicht van elk collo mag niet meer dan 90 K.G. 

bedragen. 
B. Schietkatoen wordt niet ten vervoer als 

ijlgoed aangenomen. Met personentreinen mag het 
nooit vervoerd worden en met gemengde treinen 

slechts op die lijnen, waar geene goederentreinen 

loopen. 
C. Op den vrachtbrief moet door den afzender 

eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat 
aan bovenstaande voorschriften is voldaan. Verder 
moet bij de zending zijn gevoegd eene verklaring 

van een bij de spoorwegonderneming bekend 

scheihmdige, wiens handteekening desverlangd 
vanwege het gemeentebestuur moet zijn gelega

liseerd, inhoudende, dat de te vervoeren stof 
voldoet nan de daarvoor in dit nummer gestelde 

eischen. 
D. Het schietkatoen meg slechts met zulke 

goederen in één wagen vervoerd worden, welke 
niet licht ontvlambaar zijn. 

E. Patronen, vnnrwerk, ontplofbare ontstekings

middelen of lonten mogen niet met schietkatoen 
in denr.elfden wagen geplaatst worden. 

F. Indien voor het vervoer van schietkatoen 
open wagens gebruikt .worden, zoo moeten deie 

van dekkleeden voorzien zijn. 
XL. 1. Ylokvormig schietkatoen eu collodi,muool 

worden ten vervoer aangenomen, indien zij een 
watergehalte van ten minste 35 pct. bezitten en 
gepakt zijn in I nchtdir.ht vaatwerk, dat op zijn 
beurt vastgepakt is in stevige bonten kisten. 

2. Op den vrachtbrief moet door den afzender 

eene verklaring zijn gesteld, waarnit blijkt, dat 
aan bovenstaande voorschriften ia vold&an. Verder 
moet bij de zending zijn gevoegd eene verklaring 
van een bij de spoorwegonderneming bekend 
scheiknndige, wiens handteekening desverlangd 



13 MAART 1901. 247 

vanwege het gemeentebestuur moet zijn gelega• 
liseerd, inhoudende dat de te vervoeren stof voldoet 
aan de daarvoor in dit n nmmer gestelde eischen. 

XLI. KnalbonlioM (zoogenaamde pistaches) wor• 
den ten vervoer toegelaten , indien zij zich bij 
6 tot 12 stnks te zamen in kartonnen doozen 
bevinden, welke vervolgens in bonten kisten te 
zamen gepakt zijn. 

XLIL Met achellak bereid Bengaakcli vuur (Ben• 

gaal8cli kamervuurwerk) zonder lo11ten, genitreenl 

papier, 1alonl:aaraen, liclitgevende stangen, lucifers 
met Bengaal8cli vuur en soortgelijk vuurwerk moet 
in emballage van stevig ijzerhlik of van vastgeploegd 
bont, van geen grooteren inhoud dan 1,2 M•. 
met zor!'( zoo vastgepakt zijn, dat er in de pak• 
middelen geen open ruimte blijft. Buiten op de 
emballage moet de inhoud vermeld zijn. 

XL[JJ. Klappeu worden vervoerd met inacht• 
neming van de volgende voorschriften: 

A. Zij moeten bij ten hoogste 1000 stuks samen 

tnsschen zaagsel gepakt worden, in kartonnen 
doozen, die met papier omwikkeld moeten zijn. 
Zij mogen per 1000 stuks niet meer dan 0,5 gram 
knalzil ver bevatten. 

B. De doozen moeten in pakmiddelen van stevig 
ijzer blik of in stevige bonten kisten, beide van 
niet meer dan 0,6 M• inhoud, zonder bijvoeging 
van andere voorwerpen, op zoodanige wijze ge• 
pakt zijn, dat tusschen de wanden van het pak
middel en zijn inhoud een afstand blijft bestaan 
van ten minste 30 m.M., .;,elke ruimte met zaagsel, 
stroo, werk of eene soortgelijke stof opgevuld moet 
zijn, zoodat beweging of versch°uiving der doozen, 
in geval van schokken, onmogelijk ia. 

C. Op de verpakking moet, naast de vermelding 
van den inbond, eene duidelijke aan wijzing voor• 
komen van den afzen!Îer en van de fabriek. 

D. Op den vrachtbrief moet door den afzender 
eene verklaring zijn gesteld, waaruit blijkt, dat 
aan bovenstaande ~oorschriften is voldaan. De 
spoorwegonderneming kan verlangen , dat bij den 
vrachtbrief worde gevoegd eene verklaring van 
een haar bekend scheikundige, inbond ende, dat 
de samenstelling van de te vervoeren klappers 
aan de in dit nummer gestelde eischen voldoet. 

XLIV. "fT loeibaar _qemaakte ga,aen: koolzu.,,·, atik
a.tofozydule, ammoniak, cliloor, toateNJrjj :zwavelig• 
:zuur en cliloorkoolo:ryd (plu,sgeen) worden slechts 
onder de volgende voorwaarden ten vervoer toe• 
gelaten: 

A. 1. Deze stoffen mogen slechts ten vervoer 
worden aangeboden in vaatwerk van gesmeed of 

gegoten ijzer of van gegoten staal; chloorkooloxyde 
, (phosgeen) bovendien ook in koperen vaatwerk. 

2. Dit vaatwerk moet, met inachtneming van 
de ter uitvoering van dit n nmmer door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te geven voorschriften : 

a. beproefd zijn en daarbij eene inwendige 
drukking, welke sub B nllder aangegeven wordt, 
uitgehouden hebben zonder blijvende vormver• 
anderi ng te ondergaan of lekkage te vertoonen. 
· Deze beproeving moet voor koolzuur, stikstof
oxydule en ammoniak om de drie jaar, voorohloor, 
zwaveligzuur en chloorkooloxyde elk jaar herhaald 
worden; 

ó. van eene op eene goed zichtbare plaats dunr• 
zaam bevestigde aanwijzing voorzien zijn, be
treffende het gewicht der ledige emballage, met 
inbegrip van de klep met beschuttende kap of 
van de stop, verder betreffende de hoeveelheid 
vloeistof in kilogrammen, die volgens de bepa• 
lingen sub B de vulling van het vaatwerk mag uit• 
maken, en betreffende den dag der laatste be proe ving; 

c. voorzien zijn van kappen tot beschutting 
der kleppen, van hetzelfde materiaal als het vaat• 
werk vervaardigd, en daarop vastgeschroefd. 

3. Het koperen vaatwerk voor cbloorkooloxyde 
(phosgeen) mag echter ook van gesmeed ijzeren 
kappen voorzien zijn. 

4. Aan het vaatwerk moet uitwendig eene inrich
ting zijn aangebracht, welke het rollen verhindert. 

5. Het koperen vaatwerk voor chl'!orkooloxyde 
(phosgeen) mag, in plaats van met kleppen, ook 
gesloten worden door middel van daarin geschroefde 
stoppen, welke niet door eene kap be~chnt be
hoeven te zijn. Deze stoppen moeten echter zoo 
vast sluiten, dat men den inbond der emballage 
niet ruiken kan. 

6. Indien het vaatwerk stevig in kisten gepakt 
is, is het niet noodig kappen tot beschutting der 
klep11en aun te brengen, evenmin als inrichtingen, 
die het rollen beletten. 

B. De inwendige drukking, waaronder elke be
proeving van het vaatwerk moet geschieden en 
tie grootste hoeveelheid vloeistof, welke het vaat
werk mag bevatten, bedragen: 

a. voor koolzuur en stikstofoxydule: 250 atmos• 
feereu en 1 K.G. vloeistof op elke 1.34 liter 
inhoud van _het vaatwerk. Zoo mag bijv. een 
cylinder, die 13.40 liter inhoud heeft, niet meer 
dan 10 K.G. vloeibaar koolzuur ofstikstofoxydule 
bevatten; 

/J. voor ammoniak: 100 atmosfeeren en 1 K.G. 
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vloeistof op elke 1.86 liter inhoud van het 
vaatwerk; 

c. voor chloor: 50 atmosfeeren en 1 K.G. vloei
stof op elke 0.9 liter inbond; 

d. voor zwaveligzuur en chloorkooloxyde (phos
geen): 30 atmosfeeren en 1 K.G. vloeistof op 
elke 0.8 liter inhoud. 

C. Colli, inhoudende vloeibaar gemaakte gassen, 
moeten zonder stooten of schokken behandeld 
worden, ook mogen zij niet aan de inwerking 
der zonnestralen of van kachelwarmte blootgesteld 
worden. 

D. Voor het vervoer mogen slechts gesloten 
wagens of daarvoor bijzonder gebouwde ketel
wagens gebruikt worden; in het laatste geval moeten 
deze wagens uitwendig met hout bekleed zijn. 

XLV. Samengeperste zuuntof, 8amengeperste 
11Jater8tof en 8amengeperst liclitgu worden onder 
de volgende voorwaarden vervoerd : 

A. 1. Deze gassen mogen ten hoogste ondilr 
eene spanning van 200 atmosfeeren samengeperst 
zijn en moeten ten vervoer aangeboden wurden 
in stalen of gesmeed ijzeren cylinders, zonder 
naad, welke ten hoogste 2 M. lang zijn en eene 
middellijn (binnenwerks) van ten hoogste 21 c.M. 
mogen hebben. 

2. Deze cylinders moeten, met inachtneming 
van de ter uitvoering van dit nummer door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te geven voorschriften : 

a. beproefd zijn onder eene drukking, welke 
het dubbel bedraagt van die, waaronder de ten 
vervoer aangeboden gassen verkeeren, zonder 
blijvende vormverandering te onderg111m of lekkage 
te vertoonen. Deze beproeving moet om de drie 
jaar herhaald worden; 

b. van eene op eene goed zichtbare plaats op 
dnurzame wijze bevestigde aanwijzing voorzien zijn 
van de hoogst toegelaten spanning en van den 
dag der laatste beproeving; 

c. voorzien zijn van kleppen, die, indien zij 
in den hals van den cylinder aangebracht zijn, be
schut moeten zijn door eene in den hals ge
schroefde metalen stop, ten minste 25 m.M. hoog,. 
die bniten den rnnd van dien hals zijdwaarts niet 
mag uitsteken, of, indien de kleppen zich buiten 
den hals bevinden en de cylinders zondèr verdere 
omhnlling aangeboden worden, beschut moeten zijn 
door daarop vastgeschroefde kappen van staal, 
gesmeed ijzer of smeedbaar gietijzer; . 

d. indien zij in wagenladingen zonder verdere 
omhulling aangeboden worden, op zoodanige wijze 

geladen zijn , dat van rollen geen sprake kan 
wezen. Niet bij wagenladingen aangeboden cylinders 
moeten uitwendig voorzien zijn van eene inrich
ting, die het rollen onmogelijk maakt. Worden 
zij in kisten irepakt ten vervoer aangebracht, 
dan moeten deze op duidelijke wijze voorzien zijn 
van het opschrift: .samengeperste zuurstof", • samen
geperste waterstof" of • samengeperst lichtgas". 

B. Elke zending moet aangeboden worden door 
een persoon in het bezit, en vertron wd met het 
gebruik van een jnist wijzende manometer. Hij 
moet, wanneer dit verlangd wordt, den mano
meter op elk der aangeboden cylinders aanbrengen, 
opdat de beambte, die met het aannemen der 
goede1,m belast is, zich , door het aflezen op den 
manometer, zal kunnen overtnigen, dat de voor
geschreven hoogste spanning niet overschreden is. 
De uitkomsten van deze proef moeten door den 
bedoelden beambte in het kort op den vrachtbrief 
vermeld worden. 

C. Colli, inhoudende samengeperste gassen , 
mogen niet gegooid worden, noch aan de inwer
king der zonnestralen of van kachelwarmte bloot
gesteld worden. 

D. Voor het vervoer mogen alleen gesloten 
wagens gebruikt worden; slechts dan mag de 
verzending op open wagens geschieden, indien de 
aanbieding plaats heeft in voor het vervoer langs 
gewone wegen bijzonder ingerichte voertuigen, 
welke met dekkleeden gedekt zijn. 

XLVI. GMoormet!,yl wordt alleen vervoerd op 
open wagens in stevig luchtdicht gesloten metalen 
vaatwerk, dat, Înet inachtneming van de ter 
uitvoering van dit nummer door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid te geven 
voorschriften, aan eene beproeving van 12 atmos
feeren onderworpen en gestempeld iR. Gedurende 
de maanden April tot en met October moeten 
zoodanige zendingen door den afzender van dek
kleeden voorzien worden, . tenzij het vaatwerk in 
houten kisten gepakt is. 

XL VII. J:' lwsplwrtrickloride, plwspkororycl&lo

ride en aeetylckloride mogen slechts vervoerd 
worden: 

A. in looden of koperen vaatwerk, hetwelk 
volkomen dicht is en rnorzien van eene goede 
sluiting, of 

B. in glazen flesschen: in dit geval echter niet 
dan met inachtneming vnn de volgende voor
schriften: 

a. Voor het vervoer mogen alleen flesschen van 
dik glas gebruikt worden, welke met nauwkenrig 
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afgeslepen glazen iltoppen gesloten zijn. Om de 
glazen stoppen moet paraffine gegoten zijn en, tell 
einde deze afslniting te beschntten, moet eene 
kap van perkamentpapier boven over den hals van 
de flesch gebonden zijn. 

/J. De flesschen moeten, indien haar inhond 
meer dan 2 K.G. weegt , gepakt zijn in metalen 
emballage, voorzien van handvatsels ; zij moeten 
daarin zóó geplaatst worden, dat zij op een afstand 
van 30 m.M. der wanden blijven; de opengebleven 
rnimte moet met gedroogd bergmeel volkomen 
aangevuld zijn, zoodat van beweging der flesschen 
geen aprake kan zijn. 

11. Flesschen; waarvan de inhoud niet meer dan 
2 K.G, weegt, worden ook ten vervoer toegelaten 
in stevige houten kisten, welke van ha11dvati1els 
voorzien moeten zijn en door tosschen•chotten in 
even vele afdeelingen verdeeld moeten zijn, als 
flesschen verzonden worden. Er mogen niet meer 
dan vier flesschen in ééne kist gepakt zijn ; de 
flesschen moeten daarin zóó geplaatst zijn, dat 
zij op een afstand van 30 m.M. der wanden blijven; 
de opengebleven ruimte moet met gedroogd berg
meel volkomen a1rngevnld zijn, zoodat van beweging 
der flesschen geen sprake kan zijn. 

d. Op de deksels der snb /J en II bedoelde pak· 
middelen moet, b~halve eene vermelding van tl.en 
inhoud, ook het tot aanduiding van glas gebreike
Jijke teeken voorkomen. 

XLVIII. PlioapliorpentacMoride (plinspluJw,per• 
cllloride) is aan de hierboven in n°. XL VII ge
geven voorschriften onderworpen, met dien ver
stande echter, dat de snb BIJ voorgeschreven wijze 
van inpakking eerst vereischt wordt voor flesschen, 
waarvan de inhond meer dan 5 K.G. weegt. Voor 
ftesschen met geringeren inhoud kan volstaan 
worden met de sub Be aangegeven wijze van in
pakking. 

XLIX. 1. Waterstofsup'!T'o:&yde moet in niet 
luchtdicht gesloten vaatwerk ten vervoer worden 
aangeboden; het wordt alleen in gesloten wagens 
of onder dekkleeden op open wagens vervoerd. 

2. Indien die stof verzonden wordt in ballons, 
flesschen of kruiken , dan moeten deze goed opge
sloten gepakt zijn in stevige kisten of manden, 
die van handvatsels voorzien zijn. 

L. Preparaten bereid uit terpentijnolie of apiritru 
met Aars, bij voorbeeld spirituafJerniaaen en aiccatie
oen, zijn aan de volgende voorschriften onderworpen: 

A. Worden deze preparaten in ballons, fiesschen 
of kruiken verzonden, zoo moet dit vaatwerk 
dicht gesloten en goed opgesloten gepakt zijn in 

kisten of manden , welke voorzien moeten zijn 
van sterke in.richtingen om het gemakkelijk han
teeren te bevorderen . Heeft de verzending plaats 
in pakmiddelen van metaal, hout of caontchouc, 
zoo moeten deze volkomen dicht en van eeue 
goede sluiting voorzien zijn. 

13. De nit terpentijnolie en hars bereide p1·epa
raten, die een onaangenamen reuk verspreiden, 
mogen slechts op open wagens vervoerd worden. 

C. Omtrent de samenpakking met andere goe
deren, zie n°. XXXV. 

LI. Met flet of olie gedrenit papier en daaruit 
flerDaardigde kokers mogen slechts hetzij in gesloten 
wagens hetzij onder dekkleeden op open wagens 
vervoerd worden. 

LII. Stalmest , zoomede andere faecala atojfen 
en beer worden alleen bij wagenladingen en onder 
de volgende voorwaarden ten vervoer aangenomen : 

A. Het laden en lossen moet vanwege den af

zender en den geadresseerde geschieden; deze 
moeten ook telkenmale zorg dragen voor het 
reinigen der laadplaatsen met inachtneming van 
de dienaangaande door .de spoorwegonderneming 
te stellen reitelen. 

B. Droge losse stalmest wordt op open wagens 
vervoerd onder dekkleeden, die door den afzender 
geleverd moeten worden. 

C. Andere faecale atoffen en beer mogen , voor 
zoover voor het vervoer daarvan geene bijzondere 
inrichtingen bestaan, slechts in zeer stevige, 
dicht gesloten pakmiddelen en op open wagens 
of in ketel wagens vervoerd worden. In elk geval 
moeten er maatregelen genomen worden, die het 
ontsnappen der vaste en der vloeibare stoffen 
verhinderen en het verspreiden van den stank 
zooveel mogelijk voorkomen. Hierop moet. ook 
bij het laden en lossen gelet worden. 

D. Deze stoffen mogen niet met andere goederen 
te zamen geladen worden. 

E. De spoorwegonderneming mag de voornit
betaling van den vrachtprijs bij de aanbieding 
ten vervoer vorderen. 

F. Indien ontsmetting noodig is, komen de 
kosten daarvan voor rekening van den afzender 
oC van den geadresseerde. 

LIII. Yeraclie kalDermagen worden slechts ten 
vervoer toegelaten in waterdichte emballage en 
onder de volgende voorwaarden: 

A. Zij moeten van aJle overblijfselen van 
voedsel ontdaan zijn en in die mate gezouten, 
dat voor elke maag 15 tot 20 gram keukenzout 
gebruikt is geworden. 
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B. Bij het inpakken moet op den bodem van 
het pakmiddel en op de magen, die de bovenste 
laag vormen, eene ongeveer 1 c.M. dikke laag 
zout gestrooid worden. 

C. In den vrachtbrief mqet door den afzender 

de verklaring worden afgelegd dat de voorschriften 

enb A en B nageleefd zijn. 
D. De spoorwegonderneming mag de vooruit

betaling van den vrachtprijs bij de aanbieding 
ten vervoer vorderen. 

E. Indien de ontsmetting van den wagen 

noodig is, komen de kosten daarvan voorrekening 

van den afzender of van deu geadresseerde. 

LIV. Patronen, vervaardigd uit de navol!lende 
vttili!llieida Qntplofbare doffen: 

Belliet (mengsel van ammoniaksalpeter en dini
tl'Obenzol) 

lJakmeniet (mengsel van ammoniaksalpeter, kali
of natronaalpeter en naphtaline met of zonder 

toerneging van paraffine), 
IJalimeniet À (mengsel van ammoniaksnlpeter, 

dobbel chroomznre kali en naphtaline), 
PaT1ier-mijnlcruit (mengsel van ammoniaksalpeter 

en mono- of dinitronaphtaline), 
Keufacl,,-11,ottweiler mijdnit (mengsel van eene 

neutraal reageerende salpetersoort, ammoniakaal
peter zonder of met eene zeer geringe toevoeging 

van dubbel koolzure ammonia of baryt, en eenc 
plantaardige of dierlijke olie, dir. feitelijk uit kool, 

water en zuurstof bestaat, wet of zonder zwavtl), 
Progreasiet (mengsel van ammoniaksalpeter en 

zontznre aniline met of zonder toevoeging van 
zwavelznre ammoniak), 

11,oburiet (mengsel van ammoniakaal peter , chloor

dinitrobenzol en ohloordinitronaphtaline), 

~uriet I (mengsel van ammoniaksalpeter, 
dinitrobenzol en overmangaanzure kali), 

Sekuriet (mengsel van ammoniaksalpeter , kali
eal peter en dinitrobenzol), 

Yoawi11kel-mijdruit (mengsel van ammoniak
aalpeter, dinitrobenzol, han, paraffine, vetten en 
lakken), 

Westfaliet (mengsel van salpeter met hars, 
unphtnlîne en rnwe teeroliën met of zonder toe
voeging van lukke.n en vernissen, met of zonder 
toevoegiu(I: van d ubbelchroomznie kali), 

worden onder de navolgende voorwaarden ten 
vervoer toegelaten : 

A. De putrouen moeten in 1 nchtdicht gesloten 
bi iHen bussen , en deze op hare beurt in stevige 
houten kisten gepakt worden. 

B. 1. Met paraffine of cereaine doortrokken 

patronen kunnen ook met een stevig papier om

wikkeld en tot pakken vereenigd worden. 

2. Van patronen, die daarmede niet doortrokken 
zijn, mogen ook znlke pakken gemaakt worden,;,

wan1,eer deze door een omhulsel van eereaine en 
hars volkomen van de lncht afgesloten worden en 
een gewicht van 2 K.G. niet te boven gaan. 

9. Deze pakken moeten gepakt worden in stevige 
bonten kisten of tonnen, waarvan de voegen be

hoorlijk ai.neengesloten en bedekt zijn. 

C. Elke kist of ton mag ten hoogste 50 K.G. 
patronen bevatten. 

D. De kisten en tonnen moeten voorzien zijn 

van een opschrift, dat den inhoud en de herkomst 
duidelijk vermeldt. 

E. De patronen mogen noch van slagkwik- of 

detonatorpijpjes, noch van nudere ontstekings
middelen voorzien zijn-; zij mogen evenmin met 
slagkwik- of detonatorpijpjes of andere ontste
kingsmiddelen in denzelfden wagen geladen 
worden. 

1<'. Op den vrachtbrief moet door den afzender 

eene ver klaring zijn l(eateld, waaruit blijkt, dat 
aan de voorschriften van dit nnmmer is voldaan. 

~- Verder moet bij de zending zijn gevoegd 
e~ne verklaring van een bij de spoorwegonder

neming bekend scheikundige , inhoudende, dat 
de onder een van bovenvermelde namen te ver
zenden stof, werkelijk is van de daarvoor in dit 
nummer aangegeven samenstelling. 

H. Bij twijfel, of de o·nder een van bovenver

melde namen ten vervoer aangeboden stof wel is 
van de daarvoor in dit nummer aangegeven samen

stelling , kan de spoorwegonderneming, al vorens 

de aangeboden colli te verzenden, een monster 

nemen en dit in de Rijksm uuitiefabriek aan de 

Hembrng kosteloos laten onderzoeken. Blijkt het 
dat de samenstelling niet overeenkomt met den 

inbond der verklaring, dan kan de &poorweg
onderneming in het vervolg weigeren de in dit 
nummer genoemde stoffen van den afzender ten 
vervoer aan 1e nemeu. 

LV. 1. Calcium-carbidmoetin:luchtdicht ijzeren 

vaatwerk of in lnchtdicht gesloten blikken doozen 
of bossen gepakt zijn. 

2. Blikken doozen or bossen, gevuld met calcinm
carbid, welke zwaarder wegen dan 50 K.G., moeten 
bovendien elk in een houten kist gepakt zijn. 

9. Samenpakking met nudere stoffen is niet 
toegelaten. 

LVI. 1. Wij,a en likeuren i,a jfuacken, ,i!laren, 
eet- en t1leeac/iware1' worden alleen ten vervoer 
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toegelaten, behoorlijk ingepakt, de mu.nden of 
kisten bovendien verzegeld of geplombeerd. 

2. Vaten, met vloeistoffen gevuld, moeten aan 
het spon- of tapgat met blik beslagen zijn. 

LVII. L1dig teruggaande zaleken worden slechts 
ten vervoer aangenomen, wanneer elk pak in het 
bijzonder goed te zamen gebonden en voorzien is 
vu.n eene stevige houten of perkamenten etiqnette, 
waarop de naam van den geadresseerde en van 
het station van bestemming, zooals die op den 
vrachtbrief vermeld zijn, duidelijk zijn aangegeven. 

LVIII. Sckilderijen, beelden en alle vooM1Jerpen 

BIJLAGE C. (Zie art. 51, sub 7°., van deel B.) 

van kunat worden alleen ten vervoer aangenomeo,, 
wanneer de waarde niet wordt aangegeven. 

LIX. Y oorw11rpen, welke bij liet laden of lo,sen 
of bij ket verooer buitengetOOM moeielijkkeden of 

ongerief oeroorzaken, worden alleen bij bijzondere 
overeenkomst ten vervoer aangenomen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Maart 
1901 (Staat.rblad n°. 71). 

Mij bekend, 

IJe Miniater van Waterstaat, Handel en Nij"oerkeid, 

(.get.) C. LELY. 

LEVENDE DIEREN. RIJ- EN VOERTUIGEN. (1) 

., den . 19 

Hierbij ontvangt gij de hieronder vermelde zending ten vervoer aangenomen volgens de bepa

lingen van het algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen en volgens de ~ be

kende bepalingen of voorwaarden van vervoer van de verschillende spoorwegdiensten, over welker 

lijnen het vervoer loopt, of van de rechtstreeksche tarieven, welke op dit ,·ervoer van toepassing zijn. 

Wagen-
Aantal. SOORT. nnmmer. 

' 

Weegstempel. Onderteekening ddes afzenders. 
or 

Aangegeven waarde 
Conform vrachtgoe-

voor iedere 
vrachtpost afzonderlijk. 

deren in te v n llen. 

Gld. Cts. 

Expeditie-stempel 

van het station van afzending. 
COUPON. 

V r ij b i I j e t. (a) 

ten behoeve van (b) • 
geleider der zending . . . . 
en vermeld op geleidebrief N°. 
van den . 
van station 
naar station. 

De 

(a) Dit vrijbiljet is ongeldig, wanneer het zonder 
de rechterhelft van de coupon vertoond 
wordt en moet op het station van aankomst 
aan den controleerenden beambte worden 
ter hand gesteld. 

Is dit vrijbiljet niet opgevorderd, dan 
wordt het bij het in ontvangst nemen der 
zending afgegeven. 

Geeft de zending geen aanspraak op vrij 
vervoer, dan wordt door dit vrijbiljet met 
de pen een kruis getrokken. 

(b) In te vollen de namen der geleiders, die 
volgens het tarief kosteloos in den vee
wagen vervoerd worden. 

De zending bestaande nit 
vermeld op geleidebrief N°. 
van den . 
van station . 
naar station. 
af te leveren tegen betaling van (c). 

De ondergeteekende verklaart dtm houder te 
hebben p:emachtip:d de hierboven omschreven zen
dinp: voor hem in ontvanp:st te nemen en q 11iteert 
daarvoor mits deze. 

., den 19 

(c) in te vullen .franco" of het te betalen 
bed.rag. 

(1) Groote snelheid rood papier, kleine snel
heid wit papier. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Maart 
1901 (Staat.rblad n°. 71). 

Mij bekend, 
IJe M,n. van Water,taat, Hatulel e,i N;joerkeid, 

· (.get.) C. LKLY. · 



252 13-15 MA A R T 1901 . 

13 Maart 11101. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement v11n politie voor het 
havenkan1111l van Philippine. S. 72. 

WIJ WILHELMINA, Bl"Z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid v11u 16 Janu
ari 1901, La. Q , afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Staat8• 
blad n•. 69) en art. 1 van het bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsbladn° . 158) 
vastgesteld algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, hnvens, sluizen, brn~n en 
daartoe behoorende werken, onder beheer van 
het Rijk; 

Den Raad v11n State gehoord (advies van den 
111 Februari 11101, n•. 25); 

Gelet op de nadere voordracht van voornoemden 
Mmister van 7 Maart 11101 , n°. 145, nfdeeling 
Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden bn verstaan: 
vast te stellen het na volgende : 

JJijzonder rep lement van politie voor het haven
fçanaat van P hitippiM. 

Art. 1. Onder het havenkanaal van Philippine 
wordt verstaan het kanaal van de havenwerken 
der gemeente Philippine naar het À:relsche Gat, 
met inbegrip van de daartoe behoorende jaag
bermen; leidammen, spniboezem en verdere werken. 

2. Dit reglement wordt in de Nederlandsche 
en Fransche talen gedrukt en algemeen verkrijg
baar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde breedte der v1111r
tuigen is 6 M., de grootste geoorloofde diep
gang is 2 M. 

4. De grootste snelheid, waarmede de stoom• 
vaartuigen zich mogen -bewegen, bedraagt per 
minuut 150 M. 

5. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn : lengte 30 M., breedte 5 M. en diep
gang 1.50 M. 

Te zamen gekoppelde vlotten mogen niet langer 
zijn dan 60 M. 

Vlotten mogen met geen grootere sneiheid 
worden vervoerd dan 100 M. in de minuut. 

6. Het grootste getal vaartuigen, dat tegelijk 
door een stoomvaartuig mag worden gesleept, 
bedraagt zes. 

7. Het is verboden langs de werken, behoorende 
tot het kanaal schelpdieren te vangen of te rapen, 
tenzij met schriftelijke vergunning van den met 
het toezicht op de werken belasten hoofdingenieur, 

8. Overtreding van art. 7 van dit bijzonder 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien, gestraft met geldboete van 
ten h~te vijf en twintig gulden. 

Onze Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
gepl1111tst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 13den Maart 1901. 

(get.) W I LHE LMIN A. 

I)e Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 28 Maart 1901.) 

15 Maart 1901. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128) in werking treedt. 
s. 73. 

I)e in wernng treding deur wet u bepaald op 
l Mei 1901. 

21 Maart 1901. M1ss1v11: van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende uit
voering der Leerplichtwet. 

De vraag is mij gedaan of onderwijzers 11an 
openbare lagere scholen, benoemd tot lid eener 
commissie tot wering van schoolverzuim, ingevolge 
art. 36 der wet tot regeling van het lager onder
wijs aan Gedeputeerde Stoten vergunning moeten 
vragen dat lidmaatschap te mogen bekleeden. 

Het komt mij voor, dat zulks niet het geval 
ie. Immers, nu ·krachtens art. 22 der Leerplicht
wet de onderwijzers aan open bare lagere scholen 
zoo mogelijk in elke commissie tot wering van 
schoolverzuim moeten worden vertegenwoordigd, 
kan er van een wettelijk verbod om het lidmaat
schap eener dergelijke commissie te mogen be
kleeden , m. i. geen sprake zijn. 

I)e Minister van B inne11lantkche Zaken, 
(get.) H. GoBKAN Boao:ssrus. 

25 MaJJrt I 901. BESLUIT, houdende wijziging 
van de organisatie der marechaussee. 

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

van den 9den Maart 1110 l , Kabinet Litt. H • • ; 
Gezien het rapport van Onzen Minister van 

Justitie van den 16 Maart HIOl, 2de Afdeeling C, 
n°. 200; 

Overwegende, dat het noodig is, wijzigingen 
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te brengen in de organisatie ve.n het wapen der 
Koninklijke marechaussee; 

Hebben goedgeronden en verstaan: 
met wijziging van de tabel Litt. A , behoorende 

bij het Koninklijk besluit van 25 Februari 1899, 
n°. 3 te bepalen: 

In genoemde tabel wordt: 
1°. Onder .1°.: De lste divisie"achter : Mare-

h J der lste klasse l . l"k . 
c all8sees ) der 2de klasse f respectieve IJ ID 

de 3de en in de 6de kolom in plaats van • 74" 
en .73", gelezen .75" en .74" en in diezelfde 
kolommen achter • Totaal", in plaats van • 98" 
en • 97", gelezen • 99" en • 98"; 

2°. Onder .2°.: De 2de dtvisie" achter: Mare• 

{ 
der lste kinase l . 

chauesees der 2de klaese ( ID de 4de kolom 

in plaats van .49" gelezen .51" en in diezelfde 
kolom achter •Totaal", in plaats van • 68" ge
lezen • 70"; 

3°. Onder • 5°·: Het wapen der Koninklijke 
marechaussee" achter .De lste divisie", respec
tievelijk in de 3de kolom en in de 6de kolom, 
in plaats van • 98" en • 97", gelezen O 99" en 
, 98"; achter • De 2de divisie" in de 4de kolom 
in plaats van 0 68" gelezen .70" en achter .Totaal", 
respectievelijk in de 3de, de 4de en de 6de kolom, 
in plaats van .567", .211" en .566" gelezen, 
.568", .213" en .567". 

Onze Minister van Oorlog is belust met de 
uitvoering van dit besluit, wanrvan afschrift zal 
worden ~zonden aan Onze Ministers ve.n Jll8titie, 
ve.n Binnenlandsche Zaken en van Financiën, als
mede aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 25 Maart 1901. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Jllini.rter van Oorlog , (get.) ELAND. 

27 Maart 1901. BESLUIT, tot wijziging ven het 
reglement voor den dienst van de Rijke• 
telegrnaf , goedgekeurd bij Koninklijk beslnit 
van 24 Mei 1897 (Staat.rbladn°. 157). S. 74. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 9 Febru
ari 1901, n°. 494, Posterijen en Telegrnphie; 

Gezien de wet van 7 Maart 1852 (Stoat.r-
blad n°. 48); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 157), houdende goedkeuring 
ve.n een reglement voor den dienst van de Rijks
telegraaf; 

Den Raad Vllll State gehoord {ad vies van den 
5 Maart 1901, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Ministe1· 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 22 Maart 
1901, n° .. 1025, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen hetgeen volgt : 
Art. 1. In artikel 4, 4de lid van het reglement 

voor den dienst van de Rijkstelegraaf, vervalt 
het woord • tijdelijk". 

2. In artikel 7, letter i van genoemd regle
ment, tu880hen: • van de Officieren van Jnstitie" 
en • van de Auditeurs-militair" wordt opgenomen: 
• van de Burgemeesters in hunne hoedanigheid van 
Hulpofficieren van Justitie". 

3. Art. 19 van het reglement worden gesplitst in: 

Onjui.rt berekende lo.rfert. 

a. Art. 19. Indien later mocht blijken, dot 
den afzender van een telegram te weinig koeten 
zijn berekend, ie hij tot bijbetaling van het t& 

weinig gevorderde verplicht . 
Te veel ingevordeFde kosten worden hem terug

betaald. 
en 

Bij- en nabetaling door den afzender. 

b. Art. 19bi.r. Behoudens het geval van ne
seining op verzoek van derden (artikel 25b, 2), is. 
de afzender verplicht tot betaling van de kosten, 
welke de geadresseerde verschuldigd ie, maar niet 
vergoedt, of die van dezen niet kunn·en worden. 
ingevorderd , omdat hij niet te vinden is. 

4. De 2de alinea van artikel 25, letter b, 2 
van bovengenoemd reglement wordt aangevuld 
als volgt: 

.De nageseinde telegrammen worden niet aan 
den l(lllldreeseerde afgegeven dan na betaling der
kosten vnn naseining. 

.Bij onbestelbaarheid of weigering worden deze 
kosten verhaald op den persoon die de naseining 
heeft verzocht." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ie belast met de uitvoering ven dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst, en iD. 

afschrift Ban den Reed ven State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 27sten Maart 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mini8te1· van Waterstaat, Ha11del en Nijverheid, 
(get.) C. LBLY. 

( Uitgeg. 11 .April 1901.) 
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29 Haart 1901. BKSLUIT, tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente &Ainoeld 

van 2 Mei 1900, wasrbij aan A. H. GoRRIS, 
hoofd der openbare lagere school in die ge
meente, met ingang van 1 Angnstoa 1900, 
krachtens art. 29, onder b, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, eervol 
onWag is verleend, en van het besluit van 
Gedep~teerde Staten von Lia/n,rg van 6 Jnli 
1900, 4de afdeeliog, I,a. 4771/6 W., waarbij 
dat raadsbesluit is goedgekeurd. S. 7 6. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Biooeolaodsche Zaken van 26 Januari 1901, 
n°. 4,89•, Afdeeliog Onderwijs, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemee11-te ScAi11,;eld, 

van 2 Mei 1900, waarbij aan A. H. GoRRIS, 
hoofd der openbare lagere school in die gemeente, 
met ingang van 1 Angostns 11100, krachtens arti
kel 29 , onder b , der wet tot regeling van het 
Jager onderwijs, eervol ontslag ia verleend, en van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Lim/Jarg 
van 6 Jnli 1900, 4.de afdeeling, I,a.4771/6W., 
waarbij dat l'll8dsbealoit ia goedgekeurd ; 

Overwegende: 

dat het gebleken is, dat voormeld raadsbesluit 
niet gegrond is op de belangen van het onderwijs 
of van de gemeente; 

dat , naar iogewouoeo ambtsberichten, het bij 
dat raadsbesluit eervol ontslagen hoofd der school 
is een bekwaam onderwijzer, van zedelijk gedrag, 
die tot ~vredeoheid van het schooltoezicht en 
van de ouders der leerlingen onderwijs_ geeft; 

dat het is in strijd met het algemeen belang 
een dergelijk onderwijzer te ontlllaan op gronden, 
--vreemd aan onderwijs• en gemeeotebelaligeo; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit ie in strijd 
met het algemeen belang; 

Gezien art. 168 der gemeentewet en artikel 166 
-der provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
12 Maart 1901, n°. lb); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Bioueolundsche Zaken van 26 Maart 1901, 
n°. 2149 , afdeeliog Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovenvermeld besluit van den raad der gemeente 
&Ai11r,dld en het bes! uit van Gedeputeerde Staten . 
Tan Lim!Jurg van fl Juli 1900, 4de afdeeliog, 
I,a. 4.771/5 W., waaf'bij dat raadabcslnit iagoed.-

gekeurd, wegens strijd met het algemeen belang 
te vernietigen. 

Onze Minister van Bioneolaodache Zaken ia 
belaai met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk 
iD: het Staat,blad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 29steo Maart 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Hi1tûter r;a• Binnenland8cne Zatew, 
(get.) H. Go1nUN BoRGJ:Slî'S. 

(Uitgeg. 13 ..dpril 1901.) 

29 Haart 1901. BssLUIT, houdende uitvoering 
van art. 2, eertte lid en van art. 4,, derde lid 
der Boterwet. (Wet van 9 Juli 1900, i:Jtaat1-
blad n°. 112.) 

De Minister van Binneolandsche Zaken, 
Beschikkende op een bij hem ingekomen verzoek; 
Gezien het late lid van art. 2 en het Sde lid 

van art. 4 der Boten,et (Staat8blad n°. 112, 
jasr 1900); 

Gelet op het bepaalde bij de beschikking van 
22 Februari l.i. n°. 18461 afd. Landbouw (opge
nomen in n°. 60-62, 55 en 68 Nederlantkcl&e 
Staatacow-ant, jaar 1901); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
1 °. dat op verpakkingen van margarine bestemd 

voor Cuba, bijaldien die bestemming duidelijk 
blijkt nit het opschrift in plaats_ van het woord 
.margarine" het woord .oleomargarine" mag 
worden gebezigd ; 

2~. dat de vorm en afmeting der letters van 
dit woord oleomargarioe en de wijze waarop die 
worden aaog~bracht, mede mogen afwijken van 
het bepaalde bij die beschikking. 

Gravenhage, den 29sten Maart ] 901. 

(get.) H. GOElU.!f BoRGll:SIUS, 

30 Ha.art 1901. BESLUIT, bepalende dat de 
militieraad. in Grottingm, behalve in de hoofd

plaats der provincie, tot het houden zijner 
zitting ook in de gemeente "1fÏ1U1clwte.. zal 
vergaderen. S. 76. 

W11 WILHELMINA, E!fZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bioneolnndsche Zaken van 29 Mll&rl Hl0l, 
n°. 600 M., afdeeling Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat de 
militieraad in de provincie Groningen tot het 
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honden zijner zitting in meer dan ééne gemeente 
vergadere; 

Gelet op de artt. 84 en 86 der wet van 19 An
p;uetus 1861 (Staat,blad n•. 72), betrekkelijk de 
Nationale Militie, laatstelijk gewijzigd e1,1 aan
gevnld bij de wetten van 2 Juli 1898 (Staaû• 
blad n°. 170) en van 22 Jali 1899 (Staat,
blad n°. 174); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De militieraad in de provincie G,·oningen ver

gadert, behalve in de hoofdplaats der provincie, 
ook in de gemeente Wïn.,cltoten. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen de 
gemeenten aan voor welke de militieraad te 1fï11-
1cltote11 vergadert en bepalen den dag, waarop 
in die gemeente de in art 86 der wet betrekkelijk 
de Nationale Militie vermelde zitting, nadat de 
in de hoofdplaats der provincie gehouden zitting 
ie afgeloopen , wordt geopend. 

Onze Minister van Binnenlandeche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30steu Maart 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

· i)e Alinilter van Bi11nenlandsclte Zaken, 
(get.) . H. GoEJUN BORGESlUS. 

(Uitgegeg. 16 . .Jpril 1901.) 

6 .Jpril 1901. BBSLUIT, tot wijzigmg van mili
taire reglementen , met het oog op eventueele 
verkiezing van officieren van het leger in 
Nederlandsch-Indië tot leden der Staten
Generaal. S. 77. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën vnn 6 Februari 1901, litt. C, n°. 42; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12 Maart 1901, n°. 17); 

Gezien het nader rapport vnn Onzen voornoem
den Minister van 29 Maart 1901, litt. C, n°. 36; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. De .Regeling va11 de bevordering, · het 
ontelag en het op nonactiviteit stellen van de 
Europeesche officieren der in Nederla11dsch-I11dië 
aanwezige landmacht", vastgesteld bij Koninklijk 
beslnit vnn 24 November 1859, n°. 69, (lndilcll 
Staat,blad 1860, n°. 26) en onder anderen ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten: van 28 Maart 

1870, n·•, 13 (lndilcli Staat,blad n°. 66) en van 
30 .Tuli 1876, n°. 63 (lttdilcll Sf.aat,bladn°. 204), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

a. Aan art. 12 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

.Mede worden in de voordrachten tot bevor
dering opgenomen de officieren, die non-actief an 
wegens het vervullen van het lidmaatschap der 
Staten-Generaal." 

IJ. De annhef van artikel 45 wordt gelezen 
als volgt: 

.Behalve in het geval, voorzien bij het derde 
Jid . van artikel 96 der Grondwet, kunnen de 
bevelhebbers der landmacht en de generaal-majoors 
niet op non-activiteit worden gesteld, dan" enz. 

c. De aanhef van artikel 46 wordt gele911 
ale volgt: 

.Behalve in het geval, voorzien bij het derde 
lid van artikel 96 der Grond wet, kan !(een officier 
van de landmacht in Nederlandaclt-Indië, tot en 
met den rang van kolonel ingesloten, op non
activiteit worden gesteld, dan" enz. 

d. Aan artikel 47 wordt een tweede lid .ioege• 

voogd, luidende: 
, .Het non-activiteitstraktement bedraagt in 
Nederland evenveel als het verlofstraktement". 

e. De aanhef van artikel 60 wordt gelezen 
als volgt: 

.De officieren op non-activiteit blijven, met 
uitzondering van hen, die als leden van de Staten
Generaal optreden, onderworpen aan de militaire 
rechtsmacht", enz. 

2. Het .Reglement op het toekennen van pen• 
sioen en onderstand aan de Europeesche en aan 
de daarmede gelijkgestelde officieren van de land
macht in Nederlandscl,-Jndië, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 1 December 1879, n•. 34, 
(bulucll Staatsblad 1880, n°. 22) en sedert bij 
onderscheidene be_sluiten gewijzigd, wordt nader 
gewijzigd als volgt : 

In artikel 6 wordt tusschen het derde en vierde 
Jid een nieuw lid ingelascht, luidende: 

.Met afwijking van het snb b van het eerste 
lid van dit artikel bepaalde, wordt non-activiteit 
in Nederland voor de toepassing van dit reglement 
gelijkgesteld met verlofbniten Nederla11dscll-I11dië 
doorgebracht." 

4. Het .Reglement op het verleenen van ver
loven naar Europa aan de officieren van het leger 
in Nederlantkcll-Indië", vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 28 Jnli 1893, n°. 35 (Indücll Staats
blad n•. 237) wordt gewijzigd als volgt: 
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"· In het eerste lid van artikel 1 wordt na 
pnnt 2°. het volgende opgenome.n: 

.s•. wegens verkiezing tot lid der Staten-Gene
raal, indien de gekozene aan den Gonvernenr
Generaal kennis geeft, dat hij dat lidmaatschap 
wenscht te gaan aan vaarden." 

Aan het vierde lid van artikel 2 wordt de 
volgende volzin toegevoegd. : 

.Mede blijft buiten rekening die interrnplie 
ten gevolge van de aan vuarding van het lidmaat
schap der Staten-Generaal , indien de intenuptie 
niet lau~r il.an één jaar heeft geduurd. 

c. Aan artikel 2 wordt een zesde lid toege
voegd, lnidenil.e: 

.Het verlof, toegekend in punt 8°. van artikel 1, 
~igt bij de aanvaarding van het lidmaatschap 
der Staten-Generaal , of, wanneer de gekozene 

-.het lidmaatschap niet heeft aanvaard vijfmsanden 
nadat hij het had kunnen aanvaarden, dan wel 
nadat zich omstandigheden hebben Voorgedaan , 
waardoor de aanvaarding onmogelijk is geworden." 

J. Na artikel 18 wordt een nieuw artikel lSa 
in~laJcht, luidende: 
~ .Officieren, die gednrende een verlof naar Europa 

tot lid der Staten-Generaal zijn gekozen, zoomede 
offtcieren, aan wien ingevolge pnnt 8°. van arti
kel 1 door den Gouverneur-Generaal zoodanig verlof 
is verleend tot het aanvaarden van dat lidmaat
schap, keeren, na het ophouden van dat mandMt, 
terug in de positie van officier met verlof naar 
Europa. Op hen zijn dan , voor zooveel mogelijk, 
de bepalingen van dit reglement wederom van 
toepassing; met dien verstande, dat hun na het 
neil.erleggen van het lidmaatschap, in ieder geval 
nog vijf maanden verlof buiten Nederlandsck-Indië 
wordt verzekerd." 

Onze Minister ven Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister mn 
Oorlog, aan den Rand van State en aan de Alge
meene Rekenknmer. 

Het Loo, den 6den April 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

IJe Mini.iter 11an Ko/onië,,, (get.) CREllXR. 

( Uitg6g. 26 À.pril 1901.) 

6 Àpril 1901. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan den Minister van Binneulundsche 
Zaken, betreffende oproeping van de militie 
voor opkomst met spoed. 

Zooals Uwer Excellentie bekend. is, zal eventueel 
het buitengewoon onder de wapenen roepen ven 
de niet in werkelijken dienst zijnde dienstplich
tigen - bedoeld bij art. 185 der Grondwet -
plaats vinden door het zenden van het zooge.naamde 
militie-telegram aan de burgemeesters en zijn de 
burgemeesters uitgenoodigd o. a. il.adelijk na il.e 
ontvangst daarmn aan die oproeping zooveel 
mo6"1ijk ruchtbaarheid te geven. 

Onder de middelen voorts om _het geven van 
bedoelde ruchtbaarheid bovendien zooveel mogelijk 
te bevorderen, behoort ook het il.oen aanplakken 
van zoogenaamde .Berichten" door de zorg' van 
directeuren en beheerders van daartoe aangewezen 
telegraaf- en telefoonkantoren. Deze • berichten" 
houden in, dot de miliciens met spoed moeten 
opkoinen, zoomede den datum, waarop die opkomst 
moet geschieden. 

Dat aanplakken zal behooren plnats te vinden 
zoowel aan den gevel van het gebouw, waarin 
het betrokken kantoor gevestigd is, als in den 
omtrek daarvan binnen een kring van ongeveer 
een half uur gaans. 

Teneinil.e betreffende de meest doelmatige plaat
sen voor het aanplakken van .de Berichten" in 
den omtrek van meerbedoelde kantoren de ver
eischte gegevens te verkrijgen, is het, na dezer
zijds gehouden overleg, aan Onzen ambtgenoot 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid noodig 

voorgekomen in eene opnieuw te treffen regeling 
voor het behandelen van het militie-telegram te 
bepalen, dat de directeuren of beheerders van il.e 
telegraaf- of telefoonkantoren hiervoren bedoeld 
zich met een daartoe strekkend verzoek schriftelijk 
moeten wenden tot de betrokken burgemeestèrs. 

In verband met het vorenstaande heb ik il.e 
eer Uwe Excellentie beleefdelijk te verzoeken den 
burgemeesters der gemeenten te willen opdragen, 
om - wanneer zij een dergelijk verzoek ont
vangen - daaraan het gewenschte gevolg te 
geven. Ik teeken hierbij aan, dat de bepalin~, 
in de voorlaatste alinea hierboven omschreven, 
ook zal opgevolgd worden, wanneer eventueel 
nieuw op te richten kantoren met het aanplakken 
van .Berichten" belast worden, zoodat het ge
wenscht is , dat de door Uwe Excellentie te ver
strekken opdracht zon gelden zoowel voor tkan11 
als voor later. 

Aangenaam enz. 

IJe Mini,ter van Oorlog, (get.) A. KooL. 
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12 Àpril 1901. MISSIVE van den Commissaris 
der Koningin in de provincie Overijssel aan 
de bnrgemeesters in die provincie, betreffende 
afgifte van verklaringen, benoodigd voor het 
aangaan van huwelijken door vreemdelingen 
in Pruillllen. 

Naar aanleiding van artikel 43 § l van het 
Prnissische .Ansführnngsgesetz znm Bürgerlichem 
Gesetzbnche", bepalende, dat vreemdelingen, die 
in Pruissen een hu wel ijk weuscheu aan te guau, 
behooren over te leggen eene verklaring , afge
geven door de bevoegde autoriteit in den Staat, 
waartoe zij behooren, dat een naar de wetten 
van dien Staat bestaand hnweltiksbeletsel aan die 
áutoriteit niet bekend ie, hebben de Ministers 
van Jnatitie en van Binnenlandsche Zaken, in 
overleg met den Minister van Bnitenlandsche 
Zaken en met de Prnissieche regeering, de hoofden 
der plaatselijke politie van de laatste woonplaats 
der belanghebbenden hier te lande aangewezen tot 
de afgifte der bedoelde verklaringen . 

In verband hiermede heb ik namens genoemde 
Ministers de eer 11, sla hoofd der plaatselijke 
politie, te verzoeken om , wanneer door in Prni&sen 
woonachtige Nederlanders het verzoek ter be

koming van meergemelde verklaringen tot n wordt 
gericht , een onderzoek in te stellen, of de be
trokken Nederlanders naar de voonchriften der 
eerste afdeeling van den vijfden titel van het 
eerste boek van het burger) ijk wetboek (artt. 84 
en volgende), bevoegd zijn een huwelijk aan te 
gaan, en, zoo van geenerlei hnwelijksbeletsel is 
gebleken, de verlangde verklaringen, tegen ver
goeding der daarop vallende kosten, aan de ver
zoekers te doen toekomen, waarvoor als vorm 
zoude knnnen worden gebraikt: 

• Voor zooveel uit een door mij ingesteld onder
zoek is knnnen blijken, bestaan er volgens de 
Nederlandsche wetgeving geene beletselen t~en 
de voltrekking van het voorgenomen hnwelijk 
tnsschen • , wonende te • • , en 

• , wonende te . 
Het Hoofd der Plaatselijke Politie te . 

Aangezien de aangehaalde Pruissiscbe wet in 
art. 48 i 3 ale vereiechte stelt, dat de voor het 
huwelijk henoodigde verklaringen worden gelegali
seerd door eenen consul of gezant van het lJnitsche 
rijk, znllen geene verklaringen behooren te worden 
afgegeven, dan voorzien van zoodanige legalisatie. 

Ingeval uit het ingestelde onderzoek van eeQig 
huwelijksbeletsel moèht blijken, ~) hiervan in d11 

1901. 

op het verzoekschrift te verleenen afwijzende be
schikking melding behooren te worden gemaakt, 
onder aanhaling van de wetsbepaling, •die zich 
tegen de voltrekking van het voorgeno men huwe
lijk verzet. 

De Commis8aru der Koningi• in de prooirrcie 
Ooerijuel, 

(get.) LYCII.LAIIU.. 

17 Àpril 11101. BESLUIT, houdende voorschriftt!n 
omtrent het bepalen der sterkte vnn nziju. 
s. 78. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van.1 
Financiën mu 21 Maart 11101, n•. 98, Invoer• 
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 64 der wet van 26 Juli 1871 (Maa/1-

6/ad n°. 92) en art. 3 der wet van 4 Mei 188i 
(Staat,blad n•. 4.5); 

Herzien de Koninklijke beslniten van 8 De
cember 1876 (Staatablad n°. 237) en 12 Mei 18811 
(Staatablad n°. 66); 

Den Raad van State gehoord (adviee van den 
2 April 11101, n°. 16); 1, 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
. noemden Minister van 13 April 1901, n°. 54, 

I nvo'errechteu en Accijnzen ; 
Hebben besloten en beslniten: 

Art. 1. De hoeveelheid watervrij azijnzanr in • 
azijn wordt in het laboratorium van de admini1-
tratie der accijnzen te Amsterdam, door de daartoe 
door Onzen Minister van Financiën aangewezen 
ambtenaren, op de volgende wijs bepaald: 
· Van den te onderzoeken azijn wordt eene proef 

van 26 cM •, afgemeten en vermengd met eenige 
droppels phenolphtaleïne. Aan het mengsel wordt 
langzaam normaalloog toegevoegd totdat eene 
duidelijk roode kleur, die na schudden niet 
meer verdwijnt, is opgetreden. Het aantal cM •. 
normaalloog noodig om dit te bereiken vermenig
vuldigd met 2.4, wijst het aantal grammen 
watervrij azijn;nur aan , die de onderzochte azijn 
per liter bevat. 

Zoo noodig wordt de proef van den azijn met 
gedistilleerd water verdund, z66 dat de sterkte 
minder dan 10 gram azijnzuur per deciliter be
draagt, in welk geval die verdunning bij de 
voormelde berekening in aanmerking wordt ge
nomen. 

Gekristalliseerd azijnznur wordt voor de ver• 
dunning door verwarming vloeibaar gemaakt. 

2. Wanneer van inp:evoerden azijn de dichtheid 
17 
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volgens den vochtwe!(er, bedoeld bij art. 1 van 
het Koninklijk besluit van 8 December 1876 
(Staat!blad n•. 237), bij een warmtegraad van 
U° Celsius minder bedraagt dan 1.0142, wordt 
die geacht minder dan 100 gram watervrij azijn
zuur per liter te bevatten. Vennoeden ambte
nlll!lll echter dat de azijn vermengd ia met 
gedistilleerd of eene andere stof om eene lagere 
diehtbeid te verkrijgen, dan geschiedt het onder
zoek der sterkte overeenkomstig art. 1 van dit 
besluit. 

3. Onze Minister van Financiën geeft de 
noodige voorschriften omtrent het nemen en op
~enden van de voor het onderzoek vereischte 
monsten van azijn. 

• · Art. 4 van het Koninklijk besluit van 
8 December 187 6 (Staatablad n°. 237) wordt 
gelezen: 

• Onze Minister van Financiën bepaalt op welke 
plaatsen de opneming, bedoeld bij art. 2 van 
dit beslnit, geschiedt". 

ö. ,Bij het in werking komen van dit beslnit 
vervalt art. 3 van het Koninklijk besluit van 
.8 December 1876 (Staatablad n". 237) en het 
Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 (Staatablatl 

n•. 65). 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoerins van dit besluit, hetwelk in het Staata• 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo , den 17 den April 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister 11ai, Financiën, (get.) PlERSON .• 

(Uitgeg. 2 Kei l901.) 

18 .dpril 1901. M1ss1VE van den Minister van 
Binnen1andsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel, betreffende 
betaling van zegel voor mandaten tot be
taling van ondetwijzerajaarwedden. 

Uit een daaromtrent bij mij ingekomen klacht is 
mij gebleken, dat het bestnnr eener gemeente, 
buiten Uwe provincie gelegen, ten om-echte doo.r 
de onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs 
de zegelkosten der mandaten van betaling hunner 
jaarwedden liet voldoen. In verband daarmede 
heb ik de eer Uw College te verzoeken het na• 
volgende onder de aandacht der besturen van dê 
gemeenten in Uw gewest te brengen en hen uit 
te noodigen dienovereenkomstig te handelen. 

Naar het oordeel van den Minister van Financiiill 
en van mij, hetwelk overeenstemt met de daar• 

~trent door onze ambtsvoorgangers in 1887 en 
1896 genomen beslissingen , moeten in het alge
meen de zegelkosten van bevelschriften van be
taling van door eene gemeente vel'1!Chnld igde gelden 
krachtens art. 1431 v11n _het Burgerlijk Wetboek 
door de laatste worden gedragen , omdat zij op grond 
van art. 1 der wet op het zegelrecht en artt. 114 
en 224 der gemeentewet op de bevelschriften 
zelve vallen onafhankelijk van de daarop' door 
de schnldeischen te stellen voldl\8nteekening. 

Van die kwijting ia volgen, het bepaalde in 
art. 7, n°. 8, der zegel wet geen zegelrecht ver~ 
achnldigd, waarom van terugvordering daarvan 
door eene gemeente van of betaling door de be
trokken schnldeiachers geen sprake kan zijn. 

Een en ander ia geheel van toepassing op de 
mandaten voor de jaarwedden der gemeentelijke 
onderwijzers, welke wegens de hnn toekomende 
bezoldiging sehnldeiachera der gemeente zijn . 

De Minister van Binnenlandacke Zaken, 
(get.) H. Gon.i.N BoRGEs1us. 

22 .dpril 1901. BESLUIT, ter ·nadere voorziening 
in de godsdienstige behoeften v11n de Christe
lijke gemeenten en van de garnizoenen in 
Nederland8cli-Indië. S. 78a. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de · voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 16 April 1901, litt. Ar, n°. 18; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van de Koninklijke besluiten 

van 28 Mei 1889 (Neder/,andacli Staats6ladn°. 73 
en Indiscla Staata6lad n°. 170) en van 1 Mei 1894 
(Neder/,and8cli Staatablad n°. 63 en Indiach Staata

blad n°. liiO) te bepalen als volgt: 
Art. 1. Voor eiken persoon , die door genoot

schappen, vereenigingen of maatschappijen, welke 
zich de bevordering van de belangen van het 
Christt-ndotn in Nederlandacli-Indië ten doel stellen, 
ter beschikking van de Regeering wordt gesteld 
en door de Regeering wordt bestemd om ter plaat&& 
door den Gouverneur-Generaal van Nederlandack
Indië te bepalen , voor de voorziening in de 
godsdienstige behoeften van de minder gegoede 
leden der christelijke gemeenten en van de mili
tairen in de ·garnizoenen werkzaam te zijn, worden 
aan het beetnnr van zoodanig geneotschap, ver
eeniging of maatschappij, indien zij voor de op
leiding der uit te zenden personen kosten hebben· 
gemaakt, die kosten vergoed, tot een maxim nm 
bedrag van acMhfJllderd gulcu,, (f 800). 
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2. De op de wijze van artikel 1 ter besch_ikkin 
van de Regeering genomen personen geniete 
overtocht voor Gonvernement6rekening naar Batfi;.

f!Îa voor zich en hnn gezin als passagiers der 
2de klasse op den voet van het r~lement vast• 
geateld bij het Koninklijk bealnit van 28 Novem• 
ber 1896 n°. 74, (lndiac! Staat,/Jlad 1897, n°. 1611) 
en de later daarin gebrachte wijzigingen. 

3. Bij aankomst in Indië zijn de bedoelde per• 
eonen gehonden om zich onmiddellijk te begeven 
nàar de standplaats, die hnn door of van wege 
den Gonverneur-Generaal zal worden aangewezen. 

Gednrende den tijd, waarin zij op de hno door 
de Indische Regeering voorgeschreven wijse werk

zaam zijn, en voor zoover zij niet verkeeren in 
het in artikel 5 omschreven geval, genieten 
zij eene toelage , waarvan het bedrug door den 
Gouverneur-Generaal wordt vastgesteld, doch die 
niet hooger kan zijn dan /io,u/erd f!ijftig guld4tt 
(f 160) 's lllll8.nds. 

4. Behoudens het geval voorzien in artikel 6, 
worden de in dit beslnit bedoelde personen in 
geen enkel opzicht als ambtenaren beschouwd en 
hebben zij bij het verlaten van N11derland,cl,,-Indië 

geen aanspraak op terugtocht ten laste van de 
Indische begrooting. 

Evenwel genieten zij vrije geneeskundige be; 
handeling op denzelfden voet als bnrgerlijke 
Enropeesche ambtenaren en worden zij bij op
neming in een militair hospitaal verpleegd tegen 
betaling van de voor ambtenaren op hetzelfde 
inkomen bepaalde kosten. 

5. De Gouverneur-Generaal is bevoegil om de 
in dit besluit bedoelde personen, nadat zij door 
bonne werkznamlieid getoond hebben daartoe ge
schikt te zijn, van eene ambtelijke nanstelling 
te voorzien en hem mitsdien te doen deelen in 
de voordeelen verbonden aan den staat van bur
gerlijk ambtenaar. 

6. De pen!onen, die krachtens artikel 6 van 
eene vaste aanstelling voorzien zijn , genieten , ge
dnrende .den tijd dien z~ als ambtenaar werk
zaam zijn, 

a, eene maandelijksche bezoldiging van f 160 
(eenlwndl!rd f!i,J/tig guldl!n), welke bezoldiging, 
na gebleken voortdnr.ende plichtsbetrac_hting, door 
den Gouvernenr-Generaal drie malen, telkens na 
drie jaren, met f 20 (ttointig guldl!n) 's maande 
kan worden verhoogd; 

b. vrije woning en bij gemis dMrvau eene in
demniteit voor huishnnr te Batavia van f 60 
(f!ijftig gulden), te Soera/Jaija en Semarag van 

/ 40 (flmtig gulden) en elders van / 26 (vj/ 
en trointig gulde,,) 's maands. 

7. De Gonvernenr-Generaal is bevoegd om 
personen, die zich reeds in Nedl!rlandacA-Indië 

bevinden en die door hem daartoe geschikt ge• 
acht worden, op de voordracht van genootschap• 
pen, vereenigingen of maatsch1ppijen, welke zich de 
bevordering van de belangen van het Christendom 
in Nederlanthcl,,.[ndië ten doel stellen, werkZS11m 
te stellen op de in artikel 1 aangegeven wijze. 

Behalve artikel 2 zijn op hen de voorafgaande 
•rtikelen. toepasselijk. 

Onze Minister van Koloniën is belut met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staau

/Jlad geplaatst , en waarvan afschrift aan de Al
gemeene Rekenkamer gezonden zal worden. 

Het Loo, den 22sten April 1901. 
(get.) . WILHELMINA. 

De Miliuter va11 Koloniim, (g11t.) CRBium. 
(Uàtgeg. 10 Mei 1901.) 

22 Äpril 1901. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissiQg dat de 
schriftelijke verklaring van burgemeester en 
wethouders eener gemeente, dat door hen 
ten behoeve van niemand eene vergunniug 
tot verkoop van sterken drank in het klein 
voor een bepaald aangewezen perceel in de 
gemeente is verleend, is eene authentieke akte, 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel, namens deu reqnirant 

voorgesteld bij na te noemen reqnisitoir, lnidende: 
Schending van art: · 400 Strafvordering en art. 

1905 tt. W., in verband met de artt. 1 en 5 
der wet van 28 Juni 1881 (Staat,ölad n.0 • 97), 
gewijzigd bij die van 28 April 1884 (Staata/J~ 
11°, 64) en 16 April 1886 (Staat,/Jlad n°. 78); 

Gehoord den advocaat-generaal NoYoN, namens 
den p?OCnrenr-generaal, in zijn requisitoir, strek
kende tot enz. ; 

011eNDegende dat, blijkens het bestreden vonnis, 
bij het vonnis van den kantonrechter is beslist, 
dat niet wettig en overtnigend bewezen is het 
-bestanddeel van voorschreven telaat gelegde feit, 
-dat geene vergnnning ia verleend toi verkoop van 

lkrken drank in het klein in het genoemde perceel ; 
dat dit wel wordt gecoustateel"d. in eene verklaring 
nn bnrgemeeeter en wethondera van Amsterdam 

{ter terechtzitting van het kantongerecht voorgelezen 
en woord.elij_k door de . rechtbank aangehaald), 
doch die verklaring niet is eene anthentieke akte, 
~ dus bew~skracht miet; dat" in hooger beroep 

17• 
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de Rechtbank met den kantonrechter van oordeel 
is ~weest, dat uit geene enkele bepaling der wet 
volgt, dat burgemeester en wethonders de be
voegdheid hebben om bij akte te constateeren, 
dat geene zoodanige vergunning is verleend en dns 
de overgelegde verklaring niet als eene authentieke 
akte is te beschonwen, waarom het vonnis in 
eersten aanleg met overneming der gronden is 
bevestigd ; dat tegen deze besliBBing het voorgestelde 
caautiemiddel is gericht; 

0. dat voorzegde verklaring lnidt: 
• Burgemeester en wethouders der gemeente Am

sterdam verklaren dat door hen tot op heden 
geene vergunning ia verleend tot het verkoopen, 
toedienen of ten verkoop in voorraad hebben van 
sterken drank in het klein voor het perceel n°. 
66 in de late Jan van der Heijdenstraat aldaar, 
hetzij aan J. S. Jr. , hetzij aRn J . S. Sr., of 
iemand anders. Amaterdam den 12den Nov.1900 
(get.) De burgemeester M1m11mz, de secretaris 
LE JoLLll''; 

dat de moti veering van voonchreven beslissing 
door den kantonrechter hierop nederkomt, dat aan 
burgemeester en wethouders bij de drankwet alleen 
is opgedragen, op aanvragen om vergunning tot 
verkoop van aterken drank in het klein eene be
schikking te geven, dat alzoo dergelijke beschik
kingen zouden zijn te beschouwen als authentieke 
akten , maar hnn de bevoegdheid om bij akte het 
niet verleenen van zulk eene vergunning te consta
teeren nergens gegeven is; 

0. dat blijkens den ganachen inhoud der drank
wet de wetgever, de regeli°ng van den kleinhandel 
in sterken drank tot een onderwerp van zijne 
bemoeiingen makende, de nadere uitvoering en 
handhaving van zijne regeling heeft gemaakt tot 
gemeentezorg; dat hij, ale hoofdbepaling der wet 
bij haar art. 1 de bevoegdheid tot verkoop van 
sterken dranli: in het klein afhankelijk stellende 
van · eene vooraf verleende vergunning, het ver
leenen van die vergunning heeft opgedragen aan 
het dagelijksch besÏuur der gemeente, burge
meester en wethouders, welk college ingevolge het 
laatste Jid van art. 5 op de daartoe strekkende aan
vraag eene· schriftelijke beschikking heeft te nemen ; · 

dat uit het voorschrift van art. 18 omtrent 
het ophangen van een door dt1n gemeente-secretaris 
gewaarmerkt afschrift der vergunning in de drank
inrichting volgt, dat het in schrift gestelde ver
gunningbesluit zelf door burgemeester en wet
houders niet uit handen gegeven wordt; 

dat dit laatste · alsnu medebrengt , dat deze oor-

spronkelijke akten van beschikking, door den 
kantonrechter en de rechtbank terecht ale anthen
tieke akten aangc,merkt, deel worden van het 
bij art. 103 der gemeentewet bedoelde archief en 
onder bewaring komen van den secretaris der 
gemeente, ingevolge de beide voorafgaande artike• 
Jen, tevens secretaris van bnrgemeester en wet
houders en medeonderteekenaar hnnner besluiten; 
dat deze gevolgtrekking wordt bevestigd door de 
opdracht in art. 13 der drankwet van den aecretaris 
om de uit te reiken afschriften te waarmerken ; 

dat wanneer alzoo wordt verleden eene authen
tieke akte, zoo dikwijls op een verzoek om ver
gunning wordt beschikt en deze akten worden 
verzameld in een publiekrechtelijk archief, daar
door geopend wordt de gelegenheid om ambtelijk 
vast te stellen of in de gemeente al dan niet 
eene vergunning voor zekere localiteit aan zekere 
personen ia verleend ; 

O. dat wanneer , zooals naar het vorenover
wogene geldt van de drankwet, aan een publiek
recht4llijk college ambtelijk is opgedragen het 
uitvoeren van eene wet op de uitoefening van 
zeker bedrijf en het daaromtrent opmaken van 
authentieke akten , waa"an een officieel afschrift 
verstrekt moet worden aan den uitoefenaar van 
dit bedrijf en waarvan het oorspronkelijke deel 
uitmaakt van een archief, toevertrouwd aan den 
secretaris van het heschikkende bestuur, d~ op 
deze wijze en met zoodanige gevolgen ventrekte 
opdracht moet geacht worden ook te bevatten 
eene opdracht aan zoodanig college om schriftelijk 
te doen blijken of eene ingevolge de wet te nemen 
beschikking al dan niet genomen en in schrift 
gesteld is ; 

0. dat dus door het beklaagde vonnis ten 
onrechte aan roodanige verklaring authenticiteit 
en bewijskracht is ontzegd, zoodat het voorgestelde 
middel is gegrond ; 

Recht doende : 
Gezien art. 98 R. 0.; 
Vernietigt het beklaagde vonnis, doch alleen 

in het belang der wet. 

26 .,/pril 1901. BESLUIT, tot wiiz1gmg van de 
bepalin~n betreffende de toelating-van jonge
lieden in Nederlandlcli-Indië tot de Cadetten
school en de Koninklijke Militaire Academie. 
s. 711. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Koloniën en van Oorlog, d.d. 21 Februari 11101, 
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litt. C, n°. 36 en d.d. 26 Februari 1901, IIde 
Afd., n°. 21 ; 

Gezien de Koninklijke beslniten van 6 April 18ll4 
(Staat,-t,lad n°. 58) en van 2 December 1895 
(Staat,-t,lad n°. 185), betreffende de toelating van 
jongelieden in Nederland,cl,,.lndië tot de admissie
examens . voor de Cadettenschool en de Koninklijke 
Militaire Academie; alsmede de d1111rin ingevolge 
Onze besluiten van 15 November 181)9 (Staau
blad n°". 228 en 229), gebrachte veranderingen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
26 M1111rt lll0l, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van 16 April lll0l, litt. C, n°. 24, 
en van 20 April lll0l, IIde Afd., n°. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging in zoover van de hooge1· aange

haalde beslniten, te bepalen als volgt: 
De jongelieden, die, na in Nederlandsch-Indië 

e1:amen voor de Cadettenschool of voor de Konink
lijke Militaire Academie te hebben afgelegd, voor 
plaatsing bij die Inrichtingen worden aangewezen, 
doen de reis naar Nederland zooveel mogelijk 
gezamenlijk. 

Bedraagt het aantal der te zamen reizende 
jongelieden meer dan vijf, dan wordt voor ieder 
hunner boven dat getal aan den officier, belast 
met hun geleide, slechts/ 25 toegekend. 

Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatablad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift aan den Raad van State zal worden ge
zonden. 

Het Loo, den 25steu April 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister 11an Koloniën, (get.) CB.EllER. 

De Minister 11an Oorlog, A. KooL. 

(Uitgeg. 11 Mei 1901.) 

25 .J.pril 1901. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Staatablad van l).e te 'a Gravenliage, 
den 16deu Maart 1901 tusscheu Nederland 
en België gesloten telegraafovereenkomst tot 
wijziging van die van den 27 October ] 898. 
s. 80. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de te 'a Gra11enliage den 16deuMaart 1901 
tusscheu Nederland en België gesloten telegraaf
overeenkomst tot wijziging van die van den 
27 sten October 18ll3, van welke overeenkomst 

een afdruk met vertaling aan dit besluit is 
gehecht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlaudsche Zaken van den 22sten April 1901 , 
n•. 4557, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegde overeenkomst te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staataolad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
bepalingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Het L'lo, den 25sten April 1901. 
(get.) WIL HE LMIN A. 

De Minister van Buitenland,olu, Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUl!'ORT. 

{Uitgeg. 28 Àpril 1901.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning der Belgen , wen
schende het telegraafverkeer t usschen Nederland 
en België te bevorderen en gebrnik makende van 
de bevoegdheid welke Hnn is toegekend bij ar
tikel 17 der internationale telegraafovereenkomst, 
den 22sten Juli 1875 te St. Petersbnrg onder
teekend, hebben besloten eene nieuwe overeen
komst aan te gaan en tot HoogstDerzel ver 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare M~jesteit de Koningin der Nederlanden: 
den heer W. H. DE BEAUFORT, ridder der orde 

van den Nederlandschen 
HoogstDerzelver Minister 
Zaken, 

Leeuw, enz., enz., 
van BuitenlBndsche 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
Graaf DEGRELLE RoGIER, commandeur der 

Leopoldsorde van België, commandeur der orde 
van den N ederlandschen Leen w, grootkruis der 
orde vnn Or11nje-Na11B11u, enz., enz., Hoogst• 
Deszelfs buitengewoon Gezant en gevolmachtigd 
Minister bij het Nederlandsche Hof, 

die, na elkander hunne volmachten, welke in 
behoorlijke orde zijn bevonden, te hebben mede
gedeeld, het navolgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. De twee eente artikelen van de tele
graafovereenkomst tnsschen Nederland en België, 
den 27sten October 1898 aangegaan, worden 
vervangen door de volgende : 

.Artikel 1. De seinkosten der gewone tele
grammen, rechtstreeks tusschen Nederland en 
.België gewisseld, bestaan uit eene vaste taks van 
een hal ven frank, waaraan , tot en met het 
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vijftigste woord, eene take van vijf centimen per 
wo&d wordt toegevoegd; te beginnen met het 
een en vijftigste woord wordt deze laatste iaks 
teruggebracht tot twee en eene halve centimen 

per woord." 
.Artikel 2. Het bedrag der ontvangsten , voort

vloeiende uit het rechtstreeksch Nederlandsch
Belgisch verkeer, wordt tuB1Chen de beide admi
niatratiën gelijk verdeeld. Bij gevolg wordt aan 

elk land, per gewoon telegram dat is overgebracht, 
de helft van de vaste taks en de helft van de taks 
per woord toegekend," _ 

2. De telegraafooministratiën der beide landen 
zullen te allen tijde de tarieven en de voor waarden 
van verdeeling van de taksen, vutge&teld bij de 

, tegenwoordige overeenkomst en bij artikel 4 van 
de voormelde overeenkomst van 27 October 1898 
in gemeen overl'eg en behoudens goedkeuring van 

hunne wederzijdsche Regeeringen, kunnen wijzigen. 
3. De tegenwoordige overeenkomst Zlli op een 

nader door de telegraafadmiuistratiëo der beide 
landen vust te stellen datum in werking treden; 
zij zal denzelfden duur hebben als de overeenkomst 
van 27 October 1893. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden deze overeenkomst hebben ooderteekend 
en van den afdruk hunner zegels voorzien. 

Gedaan, in tweevoud , te 's Gravenhage , den · 
16deo Maart 1901. 

(L.S.) (get.) W. H. DE BuUPORT. 

Ck. DE GRXLLE RoOIER. 

26 Àpril 1901. BESLUIT, waarbij gunstig wordt 
beschikt op het beroep van H. A. JuST DE 

LA P AISIÈRlils te '• Gravenhage tegen de 
uitspraak van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
R.otterdam in zake persooeele belaatinl(. S. 81. 

Wu WILHELMINA, ENZ, • 

Beschikkende op het beroep , iDgesteld door 
H. A. JUST DE LA PAISIÈRES te '• Gra1Jenhage , 
tegen de uitspraak van den Directenr der direete 
belast inl(en, invoerrechten en accijnzen te:Rotterdam, 
d.d. 24 September 1900, op zijn verzoek om 
ontheffing vun personeele belasting over 1900, 
wegens het perceel Nobelatraat 9, te'• Graoenluzge, 
dat hij heeft .verlaten, 

Deo Raad van State, afdeeliog voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 13 Fe
bruari 1901, n°. 11; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 22 April 1901, n•. 53, Directe 

belastingen; 
·Overwegende, dat de ontheffing op 12Joni 1900 

is aangevraagd op grond, dat het perceel op 1 Mei 
van dat jaar geheel was ont ruimd; 

dat de Directeur de ontheffing heeft geweigerd 
voor dat gedeelte van het verlaten perceel , dat 

niet beatemd was om gemeubileerd te worden 
verhoord, uit overweging, dat adressant het 
perceel Nobelstraat n°. 9 den laten Mei 1.1. in 
den zin der wet heeft verlaten, maar binnen zes 

weken daarna een ongemeubileerd gedeelte van 
het perceel Hooge Nieowstraat n°. 34 heeft 
betrokken; 

dat de aanvrager van de uitspraak des Direc
teurs bij Ons in beroep gekomen, heeft te kennen 

· gegeven, dat de kame1·s door hem in de Hooge 
Nieuwstraat betrokken, gemeubelde kamers waren, 
en Ons verzocht .dat de ontheffing hem alsnog 
moge worden verleend". 

Over wegende, dat uit het onderzoek dezer zaak 
is gebleken, dat de appellant den laten Mei 1900 

het perceel Nobelstraat n•. 9 te '• Graven/rage 
waarvoor hij in de personeele belasting van dat 
jaar was aangeslagen, heeft verlaten, zonder 
daarin eenige roerende goederen achter te laten; 

dat hij binnen zes weken daarna heeft in gebruik 
genomen kamers op ·de 2de étage van het perceel 
Hooge Nieuwstraat n°. 34, mede te•, Gravenhage, 
met de dnar aanwezige gordijnen, vloerzeilen en 
enkele men helen als een spiegel, een secretaire, 

eeu tafeltje; 
dat derhalve in gebruik zijn genomen eenige 

vertrekken met inbegrip van daarin aanwezige 

meubelen , welke vertrekken , overeenkomstig 
het bepaalde bij art. 33 § 1 der wet moeten 
worden beschon wd nis een afzonderlijk perceel 
in 1(8brnik bij den hoofdbewoner ; 

dat alzoo de appellant een perceel heeft verlaten 
en niet binnen zes weken daarna een ander of 

hetzelfde perceel in gebruik heeft genomen; 
dat hem dns naar de bepaliug van art. 68 S l 

der wet eene ooth.effing had behooren te zijn 
verleend voor de eerste drie grondslagen over 
acht maanden ; 

Gezien de Wtt van 16 April 1896 (Staot1blad 
o•. 72) tot regeling van de personeele belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging der bestreden uits11raak ap

pellant alsnog ontheffing te verleeueo ten bedrage 
van / 711·.112 in hoofdsom en opcenten, 

Onze Minister 1·ao l!'inanciëo is belast met de 
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uitvoeri~g van dit besluit, dat in het Staata/Jla,J. 

én te gelijk met zijn rapport in de 5taatacourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift ziu 
worden geaondèn aan den Raad van State, at 
deeling voor de geachillen van bestuur. 

Het Loo, den 26sten April 1901. 

(gèt.) WILHELMINA. 

De 1li•ister 11an Financiën, (!/,t.) PIERSON. 

( Uitgeg. 18 Mei 1901.) 

27 À.pril 1901. BESLUIT, tot wijziging van artikel 
2 van het Koninklijk besluit van den 22sten 
Juli 1892 (Staataólad n°. 179), zooals dat 
artikel luidt na de wijziging, daarin gebracht 
laatstelijk bij het Koninklijk besluit van den 
26sten Maart 1898 (Staataólad n•. 67), 
s. 82. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Oorlog, van Marine en van Binnen. 
landsche Zaken van 13 April 1901, Kabinet, 
Litt. W 11 ; 

Overwegende , dat, bij verlenging opnieuw van 
den duur der werking van de wet van den 4den 
April 1892 (Staata/Jlad n°. 66), houdende• Voor• 
ziening ter tijdelijke versterking van de Nationale 
Militie", wijziging noodig is van het laatstelijk 
bij Koninklijk Besluit van den 25sten Mnatt 1898 
(Staafaólad n°. 67) gewijzigd artikel 2 van het 
Koninklijk Besluit van den 22sten Juli 1892 
(Slaataólad n°. 179), dat met vermelde wet ver• 
band houdt; 

Den Raad van State gehoord (advies van den · 
· 23 April 1901, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onze voormelde 
Ministers, van 26 April 1901, Kabinet, Litt. L 1 • ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

EIMig artikel. 

Met ingang van S0 Aprill901 wordt in artikel 2 
van het Koninklijk Besluit van den 22sten Juli 
1892 (Staataólad n°. l 79), zooals dat artikel 
luidt na de wijziging, daarin gebl'Bcbt laat&telijk 
bij het Koninklijk Besluit van den 25sten Maart 
1898 (Staataólad n°. 67), • 1901" vervangen door 
,.1904". 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor zoo. 
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit Besluit, dat in het Maat,/Jlad en gelijktijdig 
in de StaataCO'Urant zal worden geplaatst en waar• 

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 27sten April 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) A. KooL. 
De .'llinilter van Marine, RöBLL. 

De Minilter van JJinnenlandaclle Zake., 
(get.) H. GOEKAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 1 Mei. 1901.) 

27 À.pril 1901. Wrr, tot herhaalde verlenging 
van den duur der werking van de wet van 
4 April 1892 (Staatsblad n°. 56), houdende 
voorziening der tijdelijke versterking van de 
Nationale Militie. S. 83. 

WIJ WILHELMINA, RNZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is den duur der werking vnn de 
wet van 4 April 1892 (Staataólad n°. 56), hou
dende voorziening ter tijdelijke versterking van 
de nationale militie, welke duur werd verlengd 
laatstelijk bij de wet van Sl December 1897 
(Staataólad n°. 288), andermaal te verlengen; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de tweede zinsnede van den :i.:i.nhef 

van artikel 1 der wet van 4 April 1892 (Staata

/Jlad n°. 56), zooals die zinsnede luidt na de 
wijziK!ng, daarin gebracht laatstelijk bij de wet 
van 13 December 1897 (Staataóladn°. 288), wordt 
in plaats van .1901" gelezen .1904". 

2. Deze wet treedt in werking op den S0sten 
April 1901. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 27sten April 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mi,iiater oan Oorlog, (g11t.) A, KooL. 
De Minilter oan Mari•e, RöELL. 

De Mi•ilter oa,i Binnenla•dsclte Zake,,, 
(get.) H. G0EHAN BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 1 Mei 1901.) 

.27 .J.pril 1901. Wet, houdende bekrachtiging 
van cene overeenkomst tot vrijmaking der 
voor eene geldleening verbonden tollen op 
den Rijka-,reg van Naardna'nnar Ámer11foort. 
s. 84. 

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

het wenschelijk ia den Staat de vrije beschikking 
.te verschaffen over de voor eene geldleening ver
bonden tollen van den Rijksweg van Naarde'lf 

naar Àmerafoort, opdat , in verband mei de wet 
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van 22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 173), de tol
heffing op dien weg verva!le ; 

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

Eenig artikel. 

De bij de in afschrift aan deze wet gehechte 
akte van 10 December 1900, geconstateerde over
eenkomst omtrent de vrijmaking der voor eene 
geldleen ing verbonden tollen van den Rijksweg 
van Naartkn naar Àmer,foort wordt goedgekenrd. 

Deze wet treedt in werking den laten Mei 1901. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 27sten April 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mini..tter van Financiën, (get.) P!ERSON. 

(Uifgeg. 30 April 1901.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
ALEXANDU baron ScHUDIELPENNINCK VAN DER 

OIJE VAN NTJENBHK, Commisssris der Koningin 
in de provincie Uf.reckt, wonende te Utreckt, 
ten deze , onder voorbehoud van bekrachtiging 
door de wet, handelende voor den Staat der 
Nederlanden, krachtens opdracht van den Minister 
van Financiën gegeven bij missive d.d. 26 No
vember 1900, n°. 7, afdeeling Domeinen; 

ter eener 11ijtk, en 
a. LOUIS REINIER baron TABTB VAN AMERONGEN' 

wonende te Baarn , 

b. WILLEK ÛAREL baron VAN BoETZELAER' 
wonende te Maartensdijk, 

c. jhr. mr. DA.NI:t!L DE .Bwcq, VAN HA.ERS!,[,\ 
DE Wim, wonende te de Bildt, en 

d. mr. ÛONSTANT JACOB W1LLElil Lon:N VAN 
DoELEN GaoTHE, wonende te Soest, 

te zamen uitmakende het college van commis
sarissen van den Rijksweg van Naarden naar 
À111er8/oort, handelende ter uitvoering van het 
Koninklijk besluit van 17 November 1900, n°. 33; 

ttJr a,ult1re zijde: 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is, dat de bij de wet van 22 J nli 1899 (Staats
blad n°. 173) gedane afschatting der ter vrije be
schikking van den Staat zijnde tollen op de bij 
hem in onderhoud zijnde wegen zoodra mogelijk 
van tciepassiog zal kunnen zijn op de tollen, die 
gebeven worden op den Rijksweiit van Naarder,, 
naar Àmer8foort, en wier opbrengst thans nog 
krachtens de Koninklijke besluiten van 15 Octo• 
ber 1815, n°. 24 en 22 October 1817, n•. 27, 
verbonden is voor de rentebetaling en de aftossing 

'fllD het restant der door commissar issen voor den 
aanleg van dien weg aangegane geldleening, waar
van het plan is goedgekenrd bij Koninklijk besluit 
van 2 Februari 1816, n°. 55, en aangevuld bij 
die van 22 October 1817, n°. 27 en 27 April 1822, 
n°. 128, . 

Zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. De Staat verkrijgt te middernnchttnaschen 

80 April en 1 Mei 1901 de vrije beschikking 
over de tollen op den Rijksweg van Naartkn 

nnnr À~r,foort, die dns krachtens artikel 4 der 
in den aanhef dezer akte genoemde afschaffingswet 
te rekenen van 1 Mei 1901 vervallen. 

2. De Staat verbindt zich om te rekenen van 
1901 en totdat de geheele venne_lde geldleening 
zal zijn afgelost, aan de commissarissen over den 
weg telken jare in de maand Juli uit te keeren 
eene som van negen duizend gulden (f 9000) 
waarnit commisBBrissen znllen kwijten: 

a. de jaarlijks op 1 Angnstus verschij nende 
renten, berekend tegen 3½ pCt. van de nog onaf• 
geloste aandeelen , 

b. hunne administratiekosten, en 
c. de afiosaing van zoovele aandeelen, als de 

stand der kas telken jare zal toelaten, 
Bij de bepaling van het bedrag der voor de 

eersie maal te doene nitkeering wordt rekening 
gehouden zoowel met het na de staking der tol
heffing bij commissarissen aanwezige kassaldo als 
met de wegens achterstallige coupons als anders• 
zins nog te doene uitgaven. 

De laatste nitkeering zal zooveel bedragen, als 
noodig ia voor de afioasing der laatste aandeelè~, 
voor de betaling van alle nog niet aangeboden 
coupons, voor zoo ver die niet verjaa'l'd zijn, en 
van alle nitgaven, die door commissarissen nog 
zijn te doen wegens hunne ndministratie t\)t den 
dag, waarop de laatste aandeelen aftoabaar zullen 
zijn geateld. 

3. De comm i888rissen zullen !eiken jare vóór 
1 J nli van hun beheer over het laatst verloopen 
kalenderjaar rekening en verantwoording doen aan 
den Minister van Financiën , onder overlegging 
van de betaalde conpona en af!l"loate aandeelen. 

4. De Staat ia bevoegd om na 1 Mei 1901 ten 
eigen bate te beschikken over de vrijgekomen aan 
de aBBociatie behoorende tolhuizen met aanhoorig
heden en gronden en over het door de commis
BBriseen afzonderlijk verpacht stokje grond bij 
Naartkn, wat dit laatste betreft zoo noodig met 
gestanddoening der eventueel nog loopende hnnr• 
overeenkomst. 



27 APRIL 1901. 265 

5. De kosten van deze akte zijn ten laste van 

den Staat, met uitzondering van het zegelrecht. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend, 

den l0den December 1900. 

De comparant ter et!1't!r zijde , 
(gel.) SCHDOIELPENNINCK VAN DER OIlE 

VAN NIJENBERK. 

De comparanten ter andere zijde, 
(get.) L. TAETS VAN AHF.B0NGKN. 

W. C. VAN BOETZELAEB. 

D. DB B. VAN Hu:RSXA DE WITH. 

L. v. D. Gaorm:. 

Voor gelijklnidend nfschrift , 

De &cretaria-Generaal, (get.) v. RANTWllCK. 

27 Ápril1901. Wrr, tot annvnlling van artikel 26 
der wet van 28 Jnni 1881 (Staat.tb/ad n°. 97), 
zooals dit artikel luidt volgens § 21 der 
wet van 16 April 1885 (Staatsblad n°. 78). 
s. 85. 

Bijl. Hand. 2• Kalllt!r 1900/1901, n°. 191, 1-9. 

Hand. id. 1900/1901, bladz. 1475-1487. 
Hand. I• Kamer 1900/1901, bladz. 356- 360, 

:165 . 

Wil WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat · 

het wenschelijk is artikel 26 der wet van den 

28 Juni 1881 (Staat8blad n°. 97), zooals dit 

luidt volgen■ § 21 der wet van 16 April 1885 . 
(Staat8blad n•. 78), aan te vollen; 

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

Art. 1. Artikel 26, eerste lid snb b, der wet 

van 28 Juni 1881 (Staat8blad n°. 97), zooals 

dit luidt vol~ll8 § 21 der wet v~u 16 April 1885 

(Staat8blad n°. 78), wordt i"lezeu als volgt : 

. b. aan anderen gedurende de eerste twintig 

jaren na voormeld tijdstip en aan hem , die op 

1. Mei 1901 daarin het bedrijf uitoefende, tot 
1 Mei 1904." 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 27sten April 1901 .• 

(get.) WILHELMINA. 

De Mini.rter van Binnenland.re/ie Zaken, 
(get.) H. GOEl!AN BoRGESIUS. 

(get.) 
De Miniater van Jtutitie, 

ÜORT V. D. LIN.DIIN. 

(Uitgeg. I Mei 1901.) 

27 Àpril 1901. BESLUIT. betreffende W\)Z1g111g 

en aanvulling van het Reglement voor het 

weduwen- en weezenfonds der officieren van 

de landmacht in Nederlawcls-Indië. S. 86. 
Wil WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën I, d.d. 5 Februari 1901, litt. S. B. 
n°. 30; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
12 Maart 1901, u•. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister d.d. 23 April 1901, litt. S. B., 
n•. 12; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
als volgt: 

Art. 1. Het Reglement voor het weduwen- en 

weezenfonds der officieren van de landmacht in 
Nederland8cli-Indië, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 26 October 1893 (Nederlan,kcl, 
Staatsblad n°. 155, Indi.rcli Staatsblad n°. 309) 
wordt gewijzigd en aangevuld zooals in de hierna 

volgende paragrafen is aangegeven. 

§ a. De eerste alinea van artikel 5 wordt ge
lezen als volgt : 

• De contributiën , - behalve die in artikel 8 

aangeduid , - verschuldigd door een deelgenoot, 

die in het ~not is van traktement of pensioen, 
worden steeds · geheven nanr den maatstaf van het 

onzni ~er bedrap; van de daarvoor aangegeven in
komsten en voldaan door inhouding bij de uitbe
taling dier inkomsten". 

§ b. In de artikelen 18 en l!I vervallen de 
slotwoorden: 

.met inachtneming van het bepaaldé ~ij 
artikel 5". 

§ c. Aan artikel 39 wordt toegevoegd: 
.4°. in schuldbrieven welke in aanmerking 

komen voor de belegging van kapitalen van het 

pensioenfonds voor weduwen en weezen van 

burgerlijke ambtenaren in Nederland." 
§ d. Tnssehen de artikelen 39 en 40 wordt 

het volgende Rrtikel ingelascht: 

.Art. 39a. Het aankoopen en bewaren, zoo
mede het te gelde maken van de in artikel !19 
bedoelde foocleen geachieclt volgens cloor clP.n 

Minister van Koloniën, na overleg met den 
Minister van Financiën, vast te stellen regelen." 

2. Dit besluit treedt in werking voor zooveel 
de § J a en b bttreft , den laten Januari 1902. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,
blad zal worden geplllatat en waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan Onzen Minister van Financiën. 

Het Loo, rlen 27sten _April 1901. 
(get.) WIL HELM INA. 

De Minister 11an Kolon'iën , (get.) CREMER. 

(Uitgeg. 14 Mei 1901.) 

29 Àpril 1901. WET, tot verhooging van de 
begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1900. 
s. 87. 

29 Àpril 1901. WET, tot verhooging van het 
11ijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 88. 

Bij deze wet wordt art. 63, het totaal der 
2de Afd. en het eindcijfer 11erl,oogd met/2,185.85. 

29 Àpril 1901. WET, houdende goedkenring van 
d~n onderhaudschen verkoop aan de ge
meente Nijmegen van de strook Staatsgrond 
Nij1NJgen, sectie B, n°•. 2938, 2939 en 
2940. s. 89. 

29 Àpril 1901. WET, tot bekrachtiging van 
eene door den Staat met de gemeente R,otterdam 
gesloten overeenkomst betreffende de over• 
dracht van de binnen en langs de grens 
dier gemeente gelegen gedeelten der Rijks
wegen van Katendreckt naar Zwijndrecht en 
van Katendreckt naar de Ovde Maa, tegen
over Ooidacnal;oord. S. 90. 

29 Àpril 1901. We:T, tot regeling van de pen
sioenen van de bezoldigde leden vnn het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank en van 
de aan dat Bestuur ondergeschikte ambte-
naren. S. 91. · 

Wr1 WILHELMI NA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, de bezoldigde leden van het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank en de aan dat 
Bestnur ondergeschikte ambtenaren, als burger• 
lijke ambtenaren aan te merken; 

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

Enig ar#iel. 

De bezoldigde leden vnn het Bestuur der Rijks• 
verzekeringsbank, ingesteld bij de Ongevallenwet 
1901, de wiskundige adviseur en de aan dat 

Bestuur ondergeschikte ambtenaren worden als 
burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 29sten April 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Water,taat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY • 

. De Mini8ter van Financiën, (get.) PIEKBON: 

( Uitgl!fl, 12 Mei 1901.) 

29 Àpril 1901. WET, houdende vervanging der 
· artikelen 92 tot en met 103 van het Regle

ment op het beleid der Regeering van 
Nederlandack-Indië door andere voorschriften 
en wijziging van artikel 52 van dat Reg• 
lement. S. 92. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1900/1901, n°. 13, 
1-3, enz. 

Hand. 2• Kamer 1900/1901, bladz. 963-966. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, blz. 334, 361-364. 
W11 WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, ,lat 

het wenschelijk is eenige wijzigingen te brengen 
in het tweede en het V de hoofdstnk van het 
Reglement op het beleid der Regeering van 
Nederland8ck-Indië. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De artikelen 92 tot en met 103 van 

het Reglement op het beleid der Regeering van 
Nedcrlandacl,-lndië, vnstgesteld bij de wtt van 
2 September 1854 (Staat,blad n°. 129), gewiJzigd 
bij de wet van 7 Mei 1878 (Staat,blad n°. 40), 
worden vervangen door de navolgende artikelen : 

Àrt. 92. Het hoogste rechterlijk college in 
Nedcrlatid8ck-lndië is gevestigd te Batavia en 
draagt den naam van Hooggereckt8hof van Neder• 
/a,uucl,-lndië. 

Àrt. 93. 1. De president vnn het Hoogge• 
rechtshof von Nederlatid8d-Indië wordt door den 
Koning benoemd en ontslagen. 

2. De president, de vice-presid.enten en de 
leden van het Hooggerechtshof knnnen alleen met 
hunne toestemming in nndere betrekkingen worden 
overgeplaatst. 

Àrt. 94. l. De president, de vice-presidenten 
en de leden van het Hooggerechtshof worden nit 
hun ambt ontslagen: 

a. wanneer zij den leeftijd van vijf en zestig 
jaren hebben bereikt; 

b. bij gebleken ongeschiktheid wegens aan
houdende ziels- of lichaamsziekte of wegens onder
domsgebreken ; 
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c. wanneer zij onder cnrateele zijn geateld. 
2. In het geval sub b bedoeld, wordt aan de 

vice-presidenten en aan de leden het ontslag door 
den Koning verleend. 

S. In de gevallen sub a en b bedoeld, brengt 
het ontslag oit het ambt eervol ontalag oit '• lands 
dienst mede; in het geval sob c bedoeld, kan 
ontslag oit '• lands dienst, mits eervol, daaraan 
worden verbonden. 

4. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen 
kan alleen ontslag uit het ambt worden verleend 
op eigen verzoek of wegens overplaatsing over
eenkomstig artikel IIS. 

Àrt . 95. 1. De president, de vice-presidenten 
en de leden van het Hooggerechtshof kunnen 
door den Koning uit hun ambt worden ontzet: 

a. wanneer zij wegens door den Koning te 
bepalen strafbare feiten tot vrijheidsstraffen zijn 
vèroordeeld ; 

6. wanneer zij verklaard zijn in staat van 
faillissement of van kenlijk onvermogen o{ wegens 
schulden zijn gegijzeld; 

• c. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij 
voortdurende achteloosheid in de wanroemiog van 
hun ambt; 

d. wegens overtreding der door den Koning 
vastgestelde bepalingen, waarbij hno: 

1 °. het bekleedeo van een ambt of betrekking 
of de waarneming der belangen van anderen wordt 
verboden; 

2°. het «itoefeneo van eenig beroep of het 
betrokken zijn bij h11J1del of onderneming wordt 
verboden; 

3°. een vaat en voortdurend verblijf wordt 
aangewezen ; 

4°. verboden wordt aan partijen of hare advocaten 
of procoreun raad te geven of hulp te bieden; 

5°. de verplichting wordt opgelegd om het 
geheim der raadkamer te bewaren. 

2. Overtreding der bepalingen sub d bedoeld , 
kan ten aanzien van de vice-preaidenteu en de 
leden alleen dan grond tot ontzetting opleveren , 
wanneer zij reeds vooraf voor gelijke overtreding 
door den president zijn gewaarschuwd. 

3. In de gevallen sub a, b en c bedoeld. 
brengt de ontzetting uit het ambt ont•lag uit 
's lands dienst mede; in de gevallen sub d be
doeld, kan ontslag uit 's lands dienst, al dan 
niet eervol, door den Koning daaraan worden 
verbonden. 

Àrt. 96. l. Indien de Gonveroeor-Geoeraal, 
den Raad van Nederlanásch-Indië gehoord, oordeelt 

dat de president of een der vice-presidenten of 
leden om eene der redenen vermeld in artikel 94 
sob b en in artikel 95 behoort te worden ont
slagen of ontr.et, worden aan den betrokkene de 
tegen hem bestaande bezwaren schriftelijk mede
gedeeld en wordt hij in de gelegenheid gesteld 
om zich binnen een door den Gooveroeor-Generaal 
te bepalen termijn ter zake schriftelijk te ver
antwoorden. Het bezwaarschrift en de verant• 
woording, indien zij ontvangen ia, worden door 
den Gouverneur-Generaal bij zijne voordracht tot 
ontslag of ontzetting overgelegd. 

ll. De betrokkene wordt in afwachting van 
's Konings beschikking, door den Gooverneur
Generaal in zijn ambt geschorst. Rij wordt op 
zijn verzoek door toekenning van verlof onder 
genot van verlofstraktement en vrijen overtocht 
in de gelegenheid gesteld om zich in Nederla11d 

te gaan verantwoorden. Dient hij een zoodani!l 
verzoek niet in, dan wordt hem in afwachting 
van •, Konings beschikking wachtgeld toegekend. 
Wordt de voordracht afgewezen, dan wordt de 
schoning opgeheven en den betrokkene uitbetaald 
het vel'8chil tusschen het sedert de schoraing ge• 
noten verlofstraktement of wachtgeld en- hetgeen 
hij zonder die schorsing als acti vi tei tstraktement 
zou hebben genoten. 

Àrt. 97. l . Wanneer tegen den presicleot of 
een der vice-presidenten of leden von het Hoog
gerechtshof hetzij een bevel tot gevangenneming 
of gevaogephondiog, hetzij machti1ting tot op• 
neming in een huis van bewaring of geneesknndig 
gesticht voor krankzinnigen is verleend, of op 
hem lijfsdwang is ten uitvoer gelegd, wordt hij 
daardoor in zijn ambt geschont. • 

2. Wanneer tegen een der in het vorige lid 
vennelde rechterlijke ambtenaren rechtsingang 
zonder bevel van gevangenneming of gevaogeo
hoodiog is verleend kan de Gouverneur-Generaal, 
den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord, hem 
in zijn ambt schorsen. 

3. De schoning, in het eerste en het tweede 
lid bedoeld, brengt mede dat de betrokkene op 
wachtgeld wordt gesteld. 

Àrt. 98. I. Na den aftoop der vervolging of 
na het ontslag nit het buis van hewaring, het 
geneeskundig geaticht of de gijzeling, wordt, hetzij 
op vordering van den procoreor-geoeraal na inge
wonnen advies van het Huoggerechtshof, hetzij 
op verzoek van den · ges~horsten reohterlijken 

· ambtenaar en nadat het Hooggerechtshof en de 
procurenr-geoeraal zijn gehoord, de eehoraing 
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door den Gonvernenr-Generaal opgeheven en wordt, 
bebondens het voorschrift van het tweede lid van 
dit artikel, den betrokkene uitbetàald het ver• 
schil tnsschen het sedert de schoning genoten 
wachtgeld en hetgeen bij zonder die schorsing als 
acti viteitstraktement zou hebben genoten. 

2. Oordeelt echter de Gonvernenr-Genersal , 
den Raad van Nederla,uiac!i-Indië geboord, dat 
termen bestann tot toepassing van artikel 94 , 
snb 6, of van artikel 9ó, dun wordt de schoning 
door den Gonvernenr-Generaal bevestigd en geldt 
van dat tijdstip het voorschrift van artikel 96 . 
met dien verstande, dat bij afwijzing der voor• 
dracht aan den betrokkene wordt nitbetaald het 
verschil tnsschen het sedert de van rechtswege in• 
getreden schorsing genoten verlofstraktement of 
wachtgeld en hetgeen bij zonder 1choning als 
acti viteitstrakteltlent zon hebben genoten. 

.J.rt. 99. 1. Aan vraag van verlof bniten Neder
landscli-lndië door den president, de vice-presi
denten en de leden ven het Hooggerechtshof wordt, 
uitgezonderd in het geval bedoeld bij het tweede 
lid van artikel 96, geacht tevens in te houden 
het verzoek om ontslag nit hnn ambt. 

2. Gedurende bon verloftijd en ook daarna, 
zoolang zij niet overeenkomst ig het volgende lid 
io eeuige betrekking zijn aangesteld , mogen zij 
niet uit 's lands dienst worden ontslagen, dan 
op eigen verzoek of ingevolge de toepassing der 
artikelen 94 en 96. 

3. Van verlof in Nederlandscli-Indië terugge• 
keerd, worden zij met inachtneming van het 
tijdstip hunner terogkomdt, en, bij gelijktijdigen 
terngkeer, met inachtneming van de dagteekening 
hunner oorspronkelijke benoeming in het Hoog
gerechtshof,' bij de eerste vacature in dat college 
weder in hon vorigen rang benoemd, wanneer zij 
niet reeds vóór het ontstaan der vacature met 
hnnne toestemming in eene andere betrekking 
mochten zijn aangesteld. 

4. Zij genieten inmiddels wachtgeld, tenzij 
zij tijdelijk met de waarneming eener andere 
betrekking worden belast. 

.J.rt. 100. De vice-president en de leden van 
den Raad van Nederlandscli-Indië en zoodanige 
andere ambtenaren als algemeene verordeningen 
aanduiden, staan terecht voor het Hooggerechtshof 
wegens misdrijven en overtredingen, gedurende 
den tijd hunner fonctiën begaan. 

Art. 101. Met nitzooderinp: van het geval van 
voorloopige 'aanhouding bij ontdekking op heetet 
daad, kan tegen de ambtenaren in het vorig artikel 

-.doeld, geen bevel tot gevangenneming worden ten 
!Ûtvoer gelegd, en, in het geval van ambtsmisdrijf 
geene vervolging plaats hebben dan nadat d1111r• 
11>8 door den Gonvernenr-Generaal , op den voet 
en de wijze bij algemeene verordening omschreven, 
machtiging is verleend. 

.J.rt. 102. De Gonvernenr-Generaal en de 
Lnitenant-Gonvernenr-Generaal staan wegens mis• 
drijven of overtredingen in Nederland terecht: 
wegens ambtsmisdrijven voor den HOO(tCn Raad 
der Nederlanden, wegens andere misdrij ven of 
overtredingen ter plaatse, waar de zetel der 
Regeering in Nederland is gevestigd, voor den 
rechter, die naar de Nederlandsche wetgeving, 
bevoegd is over het onderwerp te oordeelen. 

.Art. 103. 1. Het Hooggerechtshof heeft het 
toezicht op den geregelden loop en de afdoening 
van rechtsgedingen , alsmede op het nakomen 
der wetten en andere algemeene verordeni ngén 
bij alle rechtbanken en 11:erechten. 

2. Het kan rechterlijke handelingen, beschik
kingen en vonnissen , wanneer die met de wetten 
en andere algemeene verordeningen strijdig zijn , 
vernietigen en bniten werking stellen , volgens de 
daaromtrent gestelde regels. 

Art. II. ToBBChen het eerste en het tweede 
lid vau art. ó2 van het in Artikel I bedoelde 
Reglement wordt ingelascht een nienw tweede 
lid , 1 nidende : 

Wanneer een zoodanig vonnis de doodstraf 
oplegt, zal het niet worden ten uitvoer gelegd 
dan ,JJadat de Gonveruenr-Generaal, volgens daar
omtrent bij algemeene verordening te stellen regels, 
in de gelegenheid is geweest gratie te verleenen. 

Art. 111. 1. Deze wet treedt in werking op 
een nader bij ordonn11.ntie te bepalen datum. 

2. Ten aanzien van rechhvorderiugen tegen 
den Gonverneur-Generaal of tegen den lande, in • 
welke de dagvaarding voor het. Hooggerechtshof 
van Nederlandsck-Indië is uitgebracht, voordat 
deze wet in werking treedt, brengt zij geene'ver
andering in de bestaande bepalingen. 

Lnsten en bevelen , enz . 

Gegeven op het Loo, den 29sten April 1901. 

(get.) W IL HELM INA. 

De Minûter t1a1J Koloniën, (get.) Ca11:.1ai:a.. 

( Uitgeg. 16 Mei 1901.) 

29 .April 1901. Ws:r, tot wijziging in den zesden 
titel van het tarief van jnstitiekosten en 
salarissen in lmrgerlijke zaken. S. 93. 
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W1. WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene wijziging te brengen 
in den zesden titel van het tarief van jnstitie• 
kosten en aalariuen in burgerlijke zaken, vas~ 
steld bij de wet van 28 Augnstns 1843 (Staat,
/Jlad n°. 40); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1.Artikel 6 van de wet van 28Angnstns 1843 

(Staata/Jlad n°. 40) hondende vaststelling van den 
zesden titel van het tarief van justitiekosten en 
1alarissen in burgerlijke zaken, wordt gelezen 
als volgt: 

Aan desknndigen, aan houders of bewaarders 
van stukken bedoeld bij art. 5 en aan getuigen 
wordt, te bepalen door den regter, toegelegd 
vergoeding voor: 

a. noodzakelijke uitgaven voor reiskosten; 
IJ. verblijfkosten voor verblijf buiten de woon

plaats van ten hoogate f 7 ,50 per- etmaal, ge
deelten van etmalen 12 uren of meer bedragende 
voor een_ geheel, kleinere voor een half etmaal 
gerekend, 

Aan getuigen wordt daarenboven, te bepalen 
door den regter, toegelegd vergoeding voor tijd• 
verzuim van ten hoogete f 4 per dag, indien 
nadeel door tijd verzuim moet geacht worden ge• 
leden te -worden, gedeelten van dagen voor ge
heele dagen gerekend. 

2. Artikel 7 der in het vorig artikel genoemde 
wet wordt gelezen nis volgt: 

De reizen worden geacht gedaan te zijn of te 
worden met openbare vervoermiddelen, tenzij bij 
gemis daarvan of tengevolge van bijzondere om• 
standigheden van andere vervoermiddelen moest 
worden gebruik gemaakt, ter beoordeeling van 

den regter. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 29sten April 1901, 

<.get.) WILHELMINA. 
De Minuter oan Jwtitie, 

(.get.) CoRT V. D, LINDEN. 
(Uitgeg. 7 Mei 1901.) 

29 .Jpril 1901. WET, tot wijziging van art. 71 
van de wet van 18 April 187 4 (Staata6lad 

n°. 66) tot vaststelling van het tarief van 
geregtskosten in strafzaken , waarvan de ge
wone regter kennis neemt. S. 94. 

W1;r WILHELMINA, ENZ ... , doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is art. 71 van het tarief van ge-

regtskosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt, te wijzigen; 

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

Benig artikel. 

In het eerste Jid van artikel 71 der wet van 
18 April 1874 (Staataólad n°, 66) tot vaststelling 
van het tarief van geregtakosten in strafzaken , 
waarvan de gewone regter kennis neemt, vervalt 
het woord .provinciale". 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Lusten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 29sten April 1901. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister oan Justitie, 
(f;et.) CoJ.T <V, D. LINDH", 

(Uitgeg. 7 Mei 1901,) 

29 .J.pril 1901. WETTEN, houdende natnrali
satie van: 

E m i I K a r 1 H e i n r i c h Ries en er, 
s. 95. 

Peter Löh r. S. 96, 
Johann H.e in r ic h AI be r t E hr-

1 i c he r. S. 97. 
Conrad Mathias Adam Gottfried 

W i ngen. S. 98. 
Gustav Johannes Rie s ener, S. 99. 
Louis Julius Eugen von der' 

0 e 1 s n i t z. S. 100. 
Johann Heinrich Steinke. S. 101. 
Er net Her m an n V o ge 1. S. 102. 

29 .J.pril 1901. BESLUIT , tot wijziging van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
22 December 1867, n°. 4, betrekkelijk hulp
pn,dikers in Nederland,ch-Indië. S 103. 

wu WILHELMrnA, xNz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 13 Maart 1901, Litt. A1 , n°. 18; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

9 April 1901, n°. llj; 
Gezien het nader rapport van Onzen l"OOr

noemden Minister van 24 April 1901, Litt. A 1 , 

n°. ll; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 2 van het Koninklijk . besluit van 
22 December 1867, n°. 4 (NederlandscA St.aat11Jlad 
n°. lH, Tndiack Staatl!Jlad 1870, n°. 71) wordt 
gelezen: 

De hnlppredikere worden met de meeste zorg 
gekozen uit hen, van wie het blijkt, dat zij tot 
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de uitoefening van het leeraanambt door de 
Commissie tot de zaken der Protestantsche kerken 
in Nederlandsch- Oost- en West-Indië of door 
het Bestnur der Protestantsche kerk in Neder
landsch-Indië bekwaam en gerechtigd zijn ver
klaard, met dien verstande dat zendelingen de 
voor.keur zullen genieten. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Stoata!Jlad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten April 1901. 

(.get.) WIL HEL MINA. 

De Minutl!r tJan Koloniën, (.get.) CREMER. 

( Uitgeg. 15 Mei 1901.) 

29 ;/.pril 1901. BESLUIT, hondende vrijstelling 
van briefport. 

Bij dit besluit is vrijstelling van port verleend 
voor de briefwisseling over dio:nstzaken van de 
commissiën tot wering van dchoolverzuim met de 
arrondissements-school_opzieaeril, werkzaam in de 
;\rrondissementen grë~zende aan dat, waarin voor
noemde commissiën gevestigd zijn. 

4 Mei 1901. BBBLUIT, bevelende de plaatsing in 
het Sta_atsblad van het te '.r Gravenhage den 
23sten Maart 1901 tu1Behen Nederland en 
België gesloten verrlrag tot wijziging van 
artikel 16, lste lid, van het gemeenschap
pelijk reglement voor het loodswezen op de 
Schelde. S. 104. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het te '1 Gra1Je»kag11 den 2Ssten Maart 
1901 tnsschen Nederland en België gesloten ver
drag tot wijziging van artikel 16 , late lid , van 
het gemeenschappelijk reglement voor het loods
wezen op 'de Schelde van 20 Mei 1843 (Staata• 

blad n°. 45), reeds gewijzigd bij het verdrag van 
17 Juli 1876 (Staata!Jlad n°. 176), nn welk 
eerstgenoemd verdrag een afdruk met vertaling 
aan dit besluit is gehecht; 

Op de voordracht van Onzen Minister v-an 
Bnitenlandsche Zaken van den 30sten April 1901, 
n°. 5196, I>ireetie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bP.kend
making van voorzegd vêrdrag te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden vau Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de nitvoering der be
palingen in meergenoemd verdrag vervat. 

Hrt Loo, den 4den Mei 1901. 
(get.) WILHE LMI NA. 

De Mi11uter 1Ja11 Buitenlandscke Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg. 15 Mei 1901.) 

OVEREENKOMST. 

De Nederlandsche en Belgische Regeeringen, wil
lende de lste zinsnede van artikel 16 van het 
Internationale Reglement van 20 Mei 1843 in 
overeenstemming brengen met de voorschriften 
van het Nienw Algemeen Seinboek ten dienste 
van alle natiën , aangenomen door de verschillende 
zeevarende Mogendheden, hebben daartoe benoemd: 

De Nederlandsche Regeering, de heeren J. C. 
DE RUYTER DE WILDT en J. W. A. F. VAN 
MAREN BENTZ VAN DEN BERG, vaste comrnissa• 
rissen voor het gemeenschappelijk toezicht op de 
scheepvaart en het loodswezen op de Schelde; 

De Belgische Regeering, de heeren N. ALLO 
en L. ROGER, vaste commissarissen voor het 
gemeenschappelijk toezicht op de aeheepvaurt en 
het lood~wezen op de Schelde; 

die, ingevolge de wederzijds aan hen verleende 
volmachten te Vlissingen vergaderd, omtrent de 
navolgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. I. Van af 1 Mei 1901 zal de eerste zin
snede van artikel 16 v-an het Internationale Regle
ment van 20 Mei 1843, gewijzigd bij overeen
komst van 7 April 1876, goedgekeurd door de 
beide Regeeringen den 17den Juli d. a.v., luiden 
als volgt: 

.drt. 16. De navolgende seinen, hetzij afzon
d-erlijk of gezamenlijk gedaan of getoond, worden 
als loodsseinen aangemerkt: 

a. bij dag: 
1°. de nationale vlag omgeven door een witten 

rand ter breedte van een vijfde van die der vlag, 
aan den voor top ge he11chen ; 

2°. het loodssein P. T. van het Internationà.ál · 
Seinboek; 

3°. vlag S van het Internationaal Seinboek 
met of zonder den onderacheidingswimpel er boven; 

4°. het afstandssein, bestaande nit een kegel 
met den top naar boven, boven welken twee 
bollen of voorwerpen die op bollen gelijken, zijn 
geheschen. 

b. bij nacht: 
1°. een pyrotech11isch licht, bekend onder den 
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naam van ~blauw licht", dat met tusschenpoozen 
v110 lli minuten vertoont wordt; 

2°, een helder wit licht, telkeo male gedn

reode den tijd van een mionot met korte of 
herhaalde tnsscheopoozeo getoond even boven de 
verschansing. 

Art. II. De tegenwoordige overeenkomst treedt 
niet in werking, dan nadat zij door de wederzijdsche 
Regeeriogeo is goedgekeurd. 

Gedaan, in dubbel, te VliBBingen, den 25sten 
October 1900, waarvan· één in de Nederlandsche 

en één in de Fransche taal. 
/Je Nederlanruc/,e oute Commu1aru1m, 

(gel,) J, C, DE RUYTER DE WILDT, 
VAN DEN BERG, 

De Belguclle oute Commu1aru1en, 
(get.) ALLO. 

L. Romi:R. 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning der Belgen , 

kennis genomen hebbende van de bepalingen, 
den 25sten October 1900 vastgesteld door de vaste 
commissarissen van Nederland en België voor het 
gemeenschappelijk toezicht op het loodswezen op 
de Schelde, tot wijziging van het stelsel der . 
loodsseinen, vastgesteld in het eente lid van ar• 
tikel 16 van het Internationaal Reglement van 
20 Mei 1843, zooals dat lid is gewijzigd bij het 
Verdrag van 17 Juli 1876, hebben besloten die 
bepalîngen goed te kenren en te dien einde tot 
Hoogst Dezelver gevolmachtigden benoemd , te 
weten: 

Hare Majesteit de Koningin der ·Nederlanden: 
den heer WJLLID( HJ:NDRIK DE BEAUFORT, 

HoogstDerzelver Minister van Buitenlaodsche 
Zaken, en jonkheer JACOB ALEXANDER Ro11Li:., 
HoogstDerzelver Minister van Marine; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
- Graaf D1:GaELL1!1 ROOIER, HoogstDeszelfs bui
tengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

die, na overlegging hunner in behoor lijken 
vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende 
bepalingen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De in afschrift hieraan gehechte be• 
palingen, den 2lsteo October 1900 te Vlissingen 
in de N ederlandsche en Franache talen ondertee
kend door de vaste commissarissen van Nederland 
en België voor het gemeenschappelijk toezicht op 
den loodsdienat op de Schelde, worden goedge• 

kenrd ; de inhoud V11n die in de twee hierboven

vermelde talen gestelde bepalingen wordt beschouwd 

deel oit te maken van dit. verdrag en zal in de 
bekrachtiging daarvan begrepen zijn. 

2. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de 
akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig moge· 
lijk te 's Gravenhage worden nit.gewi98eld. 

Ter oorkonde wo.arvan genoemde gevolgmaehtig• 
den dit verdrag hebben ooderteekend en van hunne 
zegels voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage, den 23sten 

Maart 1901. 
(L. S.) (gel.) W. H. DE BEAUFORT. 

RölliLL. 
Graaf DE GRELL!li RoGI!liR.. 

6 Mei 1901. BESLUIT, houdende bepaling van 
het tijdstip, waarop de Ongevallenwet 1901, 
met uitzondering van de bepaling vervat in 
artikel 1, in werking treedt. S. 105. 

W1.1 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 3 Mei 1901, 
n°. 27, Kabinet; 

Gelet op artikel 116 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Jannari 1901, Staau/Jlad n°. l); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat de Ongevallen Wilt 1901 , met 

uitzondering van de bepaling vervat in artikel 1, 
zal in werking treden op den laten Juni 1901. 

Onze voornoemde Minister is belast ruet de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata
/Jlad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den Mei 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

l)e Minuter oan Waterstaat, Handel en Nijverlteid. 
(get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 18 Jfei 1901.) 

G Mei 1901. M1BS!Vlli van den Minister van 
Binoenlandsche Zaken aan de Commisearis&en 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
hooge kosten, in zake be11mettelijke veeziekten. 

Het heeft de aandacht getrokken , dat door 
sommige ·gemeenten voor verschillen\le ter uit
voering van de wet van 20 Jnli 1870 (Staats• 
!Jlad n°. 181) noodige werkzaamheden, als: toe
zicht op het verbranden of begraven van vee of 
van overblijfselen van vee, het honden van toe
zicht op de ontsmetting, en inzonderheid het 
plaatsen en wegnemen van keoteekenen, en het 
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houden van toezicht op die kenteekeneo, hooge 
sommen worden iredeclareerd. 

Ik acht het daarom noodig te bepalen , dat in 
het 'fervolg voor die werkzaamheden hoogstens 
f 0.25 per nur mag worden uitbetaald. 

Ik heb de eer U te verzoeken, de burgemeesters 
uit te noodigen bij het opdragen der bovenbedoelde 
werkzaamheden daarop indachtig te zijn, zullende 
geen hoo~r bedrag meer in uitgaaf worden geleden. 

De Miniater t1a11 B innenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEllAN BoROJC81U8. 

7 Mei 1901. BBBLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 29 September 1892 
(Staatsblad n°. 228), houdende nadere be
paling van het maximum van het getal 
notarisssen in ieder nrrondiSBement. S. 106. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 8, 2de lid , der wet op het 
notarisambt van 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20), 
en op het Koninklijk besluit van 211 September 
1892 (Staatsblad n°. 228); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 23sten Maart 1901, Algemeen 
Secretariaat, n•. 128 ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies vau den 
30sten April jl., n•. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister , van · den 4den Mei 11101, Algemeen 
Secretariaat, n°. 122; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van het Koninklijk 

beslnit van den 29sten September 1892 · (Staats
blad n°. 228) het maximum van het getal nota
rissen die voor het arrondissement 's Graunl,age 
kunn:n worden aangesteld, nader te bepalen op 80. 

Onze Minister van J nstitie is belaat met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en 11:elijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en in werking zal treden op den tweeden 
dag na die plaataing. 

Het Loo, den 7 den Mei 11101. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister t1an JiutitÜ!, 
(get.) CoRT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 10 Mei 1901.) 

11 Mei 1901. BESLUIT van den Minister van 
Financiën, betreffende spelling van plaats
namen. 

Bij dit bisluit deelt de Minister van Financiën 

mede, dat volgens 111ededeeliog van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken de naam van de ge

. meente Yal!&en/Jurg in Limburg, voortaan moet 
worden gespeld Yalkenberg. 

13 Jft1i 11101. BIISLUIT, betreffende aanwijzing 
der kringen van de commiBBiën van aanslag 
voor de belasting op bedrijfs- en andere in
komsten en van hare standplaatsen. S. 107. 

W11 WILHELMI NA , ENZ. 

Op de -voordracht van Onzen Minister van 
}'ino.nciën van den 4den April 1901 , 11°. 68, 
Directe Belastingen ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 Oc

tober 18113 (Staatsblad n°. 157), gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van .22 April 1895 
(Staatsblad n°. 73), 21 Mei 18116 (Staatsblad 
n°. 85), 6 Augustus 18116 (Staatsblad n°. 148), 
18 Juli 18911 (Staat,bladn°. 160) en 8 Maart 11101 
(Staatsblad n°. 70); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
23 April 1901, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën, van 7 Mei 11101, n° 53 (Di1·ecte 
Belutingen); 

Hebben besloten eu besluiten: 
Art. I. De staat, behoorende bij het Konink• 

lijk besluit van 28 October 18113 (Staatsblad 
n°. 157), zooals die is gewijzigd bij artikel 1 
van het Koninklijk beslait van 22 April 1895 
(Staatsblad n•. 78), artikel 1 van het Koniuklijk 
besluit vnn 21 Mei l 896(Staatsblad n°. 85), artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1896 
(Staatsblad n•. 148), artikel 1 van het Konink
lijk besluit van 18 Juli 18911 (Staatsbladn•. 160) 
ei; artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
8 Maart 1901 (Staatsblad n•. 70), wordt na.der 
gewijzigd in dier voege, dat tot de commiB&ie van 
uan&lug te Oss behooren de i;,:emeenten: 

Oss; Hee,cÀ; Bergl,em; Niatelrode; Rosma
len; Geffen ; N"land; Berlicum; Dinter; Hees0 

,oijl, ; Litl,,; Litl,oijen; ..d.lem, Maren en Keasel; 
Oije,, en Teeffelen; 

en tot die te 'a Hertogenboscl,, de gemeenten : 
Ylijmen; Engelen; Boknoof!ff; Y"fll,t; Helroirt; 

Cromt1oirt; St. Mü:l,,ü,ugestel ; den D1tngn; 
Bo:rtel; Esch; Liempde; Empel en MeertDijk. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening, waarop 
het ia het Staatablad en in de Staatsc01J.ra11t is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 



15-24 MEI '1901. 273 

uitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de ~taatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeeue 
Rekenkamer. 

Gelet op het nader rapport van Onzen M)nister 
_\'an Binnen landsche Zaken van 20 Mei 1901, 
) 1°. 2316, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 57 der Kieswet ; 

Roben-Steiufeid, den 13deu Mei 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Minister van Financiën, (get.) PTERBON. 
(Uitge[I. 4 Juni l\lOl.) 

15 Mei 1901. BESLUIT, tot het toekennen van 
. vrijdom van belasting voor azijn en hout

zuur benoodigd bij de vervaardiging van 
amylacetaot. S. 108. 

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

Financiën van 24 April 1901, n°. 41, Invoer- · 
rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 7, lett. b der wet van 27 Juni 
1876 ( Staatsblad n°. 130); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 7 Mei 
1901, n°. 18); 

Gelr.t op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Mei 1901, n°. 89, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Vrijdom van belasting te verleeuen voor azijn . 

en houtznur, benoodigd bij de vervaardiging van 
amylucetaat en zulks op den voet van het regle
ment, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1847 (Staatsblad n°. 31) en van het 

• Koninklijk besluit van 26 November 1876 (Staats
blad n°. 236), en onder zoodanige verdere voor
zieningen tegen misbruik, als door Onzen Minister 
van Financiën worden noodig geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst r.n waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Raben-Steinfcld, den löden Mei 1901. 
(!fet.) W IL H E L M I N A. 

IJe ]Uin. van Financiën, (get.) PIERBON._ 
(Uitgeg. 30 Mei 1901.) 

24 Mei 1901. BESLUIT, tot aanwijzing der vrijstel• 
lingen, bedoeld in art. 57 der Kieswet. S. 109. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 April 1901, u0
• 1581, 

afdeeliug Biunenlaudsch Bestuur; 
Oen Raad van State gehoord (ad vies van den 

30steu April 1901, n°. 16); 
1901. 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
Art. 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in 

art. 57 der Kieswet bedoelde personen en bestnnrders 
van bijzondere instellingen en ondernemingen ten 

, aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde 
personen, welke uit hoofde. van die dienstbetrekking 
op den dag der stemming tnsschen de in vermeld 
artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee 
achtereenvolgende uren vertoeven in de gemeente, 
op welker kiezerslijst zij voorkomen. 

2. Vrijstelling als omschreven in het voorgaand 
artikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen 
en apothekers ten aanzien van bij hen in dienst
betrekking zijnde personen, alsmede aan personen 
en bestuurders van bijzondere instellingen en onder
nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbe
trekking zijnde zieken verplegers. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na _dien der dagteekening van het Staats• 
blad en van de Staatscourant, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, hetwelk 

. in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State gezonden zal worden. 

Raben-Steinfeld, den 24sten Mei 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Mini,ster van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BORGESTIJS. 

, (Uitgeg. 29 lrfei 1901.) 

24 Mei 1901. BESLUIT, tot wijziging van het 
bedrag der uit te geven muntbiljetten van 
f 10 en f 50. S. llO. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 

n°. 98) houdende nieuwe bepalingen nopens de 
uitgifte van muntbiljetten; 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit 
van 12 September 1885 (Staatsblad n°. 182), 
alsmede op de Koninklijke beslniten van 12 No
Tember 1885 (Stantsblad n°. 192), van 17 Fe
br11ari 1896 (Staatsblad n°. 28), en van 16 Maart 
1896 (Staatsblad n°. 78); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 20sten Mei 1901, n°. 63 
Generale Thesaurie; 

18 
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Hebben goedgevm1den en verataan: 
Het aantal uitgegeven muntbiljetten bij Konink 

lijk besluit van den 16den Maart 1899 (Staats

blad no. 78) bepaald op een millioeta ttDeelwndertl 

duizend voor die van tien gulden en op teestig 

duizend voor die van fJijftig gulden , zal door 
intrekking van fJeertig duiz~d 1.Dnntbiljetten ·van 

fJijftig gnlden en nitgifte, in de plaats hiervan, 
van tweelwlSderd duizend muntbiljetten van tien 

gnlden worden gebracht: 
dat der muntbiljetten van tie• gulden op 

een miltioen fJierlwnderd duizend, vertegenwoor
digende een kapitaal van fJeertien •ittioen gulden: 

dat der muntbiljetten van fJij/tig gulden op 

twinHg daizend, l"ertegenwoordigende een kapitaal 

van een millioen g-ulden. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit bealuit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplnatst.-

Raben-Steinfeld, den 24sten Mei 1901. 

(8et .) WILHELMINA. 

l)e Minûter """ Financiën, (get.) P1BB.SON. 

( Uitgeg. 8 J,,,.i 1901.) 

28 ./llei 1901. WKT, tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1901. S. lll. 

Bij deze wet wordt na aanvulling Vdn een 
nienw artikel, het totaal der 3de Afd. van dit 

hoofdstuk nader vastgesteld op / 37,900 en het 

eindcijfer op/ 868,218. 

28 Mei 1901. WET, tot aanvulling en v.er
hooging van het derde hoofdstuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1901. S. ll2. 
Bij deze wet wordt na verbooging van een artikel 

en toevoeging van een nieuw artikel het totaal der 
2de Afd. en h~t eindcijfer ""r/w-ogdmet/20,000. 

28 Mei 1901. WKT, tot aanvulling der om
JJchr~ving van Art. 41 van het 1Jierde hoofd

stuk <l~ Staatsbegrooting voor het dienst-. 
jaar 1901. S. ll3. 

28 Mei 1901. WETTEN, houdende natoruli-

sntie van: 
C h r i s to p h P I e i n e B. S. 114. 
Martin Mi d de I berg. S. ll5. 
F ried e K nu r r. S. 116. 
Heinrich Christian Martin Lonis 

Mie-hel. S. ll7. 

1901. 

Willem Cornelis Moojen. S. ll8. 

R n do I f Jo 1) an n H c in r ic h R nm p. 

S. ll9. 
Hermann Rennings. S. 120. 
Petrns Joannes Talloen. S. 121. 

28 Mei 1901. WET, tot verhooging van het 
fJijfde hoofdstuk der Staat~begrooting voor 
het dienstje.ar 1900. S. 122. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk fJer/wogd: · 

Àrt. 8 met /15,000. Àrt. 74 met/ 100,000. 
Àrt. 82 met f 8,600. Àrt. llB met / 10,000. 
ht. 140 met / 10,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 

wordt het totaal der late Afd. van dit hoofd
stuk fJer/wogd met f 15,000; dat der 4de Afd. 
met f 108,600; d11t der 5de Ard. met f. 20,000 
en het eindcijfer met / 148,600. 

28 Mei 1901. WET, tot wijziging van artikel 62 
dPr wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs. S. 123. • 

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

wijziging van artikel 62 der wet van 2 Mei 1863 
( Staatsblad n°. 50) tot re~eling van het middel• 
baar onderwijs, zooals die is gewijzigd en aan
gevuid bij de wetten van 28 J nni 187 6 (Staatsblad 

n°. 14S), van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) 
en van ] 5 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 

9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), wenschelijk is; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad vun Stute enz. 

Benig artikel. 

Artikel 62, tweede lid, der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs wordt gelezen 
als volgt: 

,;Het tweede examen B betreft dezelfde vakken 
als het examen B, vermeld in het voorgaande 
artikel." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Rabeu-Steinfeld, den 28sten Mei 1901. 

($11t.) WILHELMINA. 

De Minister 11an Binnenland.Jelle Zaken, 

(get.) H. GoEHAN BoBGESIUS. 

( Uitgeg. 11 Juni 1901.) 

28 Mei 1901. WET, tot verhooging en wijziging 
van het 11iffde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1901. S. 124. 
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Bij dem wet wordt art. 126 gelezen ale volgt: 
Reis•, verblijf- en bnreelkosten of abonnement 

deswege van en toela~n aan de arrondissements- · 
schoolopzieners, met inbegrip van vergoeding 
voor te weinig genoten abonnement voor bnreel
kosten over het lste halfjaar 1901. 

Het bedrag van het artikel wordt gebracht 
op f 129,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging wordt 
het totaal der 6de Ard. van dit hoofdstnk met 
f 62,200 en het eindcijfer van het hoofö.stnk 
met gelijk bedrag verhoogd. 

28 Mei 1901, WBT, bondende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten name 
der gemeente Rotterdam, van eigendommen 
in die gemeente gelegen, noodig voor het 
aanleggen van eene wetering en van gerioleerde 
wegen in het stadsgedeelte, gelegen in den 
polder Cllarlou. S. 125. 

28 Me'i 190 l. W BT , tot nadere verhooging van 
het zesde hoofdstnk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1901. S. 126.' 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
nrtikelen het totaal der 4de Ard. van dit hoofd
stuk met / 136,750 en het eindcijfer met ge
lijk bedrag verhoogd. 

28 Mei 1901. WET, houdende regeling van de 
pensioenen van het personeel bij de verlich
ting op de TfTe3ter-Scllelde en in hare mon
dingen, waarvan de bezoldiging komt ten 
last~ van België. S. 127. 

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

het wenschelijk js het personeel bij de verlichting 
op de Wester-Schelde en in bare mondingen, 
waarvan de bezoldiging ingevolge de tnsschen 
België en Nederland bestaande overeenkomst van 
31 Maart 1866 (Staatsblad n°. 80) komt ten 
laste van België , als burgerlijke ambtenaren aan 
te merken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De opzichters en lichtwachters bij de 

Wester-Sçllelde en in hare mondingen, wier wedde 
of belooning ingernlge de tu88chen België en 
Nederland bestaande overeenkomst van 31 Maart 
1866 (Staaubladn°. 80), ten laste van België komt, 
worden als burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

2. De diensten, vóór het in werking treden 
dezer wet bewezen in de betrekkingen , genoemd 
in het vorig artikel, worden aangemerkt als 

tijdelijke diensten in den zin der wet van 28 Juni 
1898 (Staatsblad n°. 152), gewijzigd bij die van 
6 Juni 1900 (Staatablad n°. 108). 

3. De tijdelijke diensten, vroeger bewezen door 
het in art. · 1 bedoeld personeel , dat bij het in 
werking treden dezer wet in dienst is, alsmede 
de diensten, vroeger in de betrekkingen, genoemd 
in art. 1, bewezen door de bij het in werking 
treden dezer wet in dienst zijnde burgerlijke amb
tenaren, knnnen worden geldend gemaakt voor 
pensioen , indien belanghebbeuden binnen één jaar 
nà dat tijdstip eene verbintenis aangaan als bedoeld 
in art. 4 der in het vorig artikel genoemde wet. 

De versch.nldigde bijdragen worden vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in art. 4, late lid 
dier wet. 

Ook vinden toepassing de bepalingen van het 
2de, Sde en laatate lid van dat artikel. 

Een en ander met dien verstande, dat in plaats 
van 1898 wordt gelezen 1901. 

4. De bijdragen, nit kracht der in het vorig 
artikel bedoelde verbintenissen verschnldigd, zullen 
worden ingehouden overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 5 der in art. 2 genoemde wet , met dien 
verstande, dat in plaats van l 898 wordt gelezen 
1901. 

5. De in artikel 1 bedoelde opziobtera en 
lichtwachters, die bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijn, worden, indien zij vroeger 
burgerlijk ambtenaar geweest zijn, als herplaatst 
bnrgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

6. Deze wet treedt in werking op den laten 
Jnli 1901. 

Lasten en bevelen, enz. 
61,geven te Raben-Steinfeld,den 28stenMei 1901. 

(get.) W IL HEL M I N A. 
De 'lfi,iûter can Maritte, (get.) RöBLL, 

De Minister 11an Finatteiëll, • PIBIISON. 

(Uitgeg. 6 Juni 1901.) 

28 Mei 1901. WBT, houdende vutstelling voor 
sommige gemeenten van het voor iederen 
inwoner nit te keeren bedrag ingevolge de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatablad n°. 156}. 
s. 128. 

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

het ingevolge de wet van 24. Mei 1897 (Staat1blad 
n°. 156) voor iederen inwoner der verschillende 
gemeenten vastgestelde nit te keeren bedrag ten 
aanzien vnn enkele gemeenten ie gebleken gegrond 
te zijn geweest op eene reeds destijds onjniete 

18• 
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rangllf.hikking dier gemeenten in een der klassen 
bedoeld bij artikel 5 der wet op de personeele 
belasting; 

Zoo ie het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Benig artikel. De n itkeering per in won er be

doeld bij artikel 1 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156) bedrasgt met ingang van 
1 Jannari 1901 voor de gemeente: 

Capelle. . / 1. 9 4 
Raamsdonk 1.84 • 
Waspik. • 1.34• 
Zevenbergen 1.47• 
Groee beek . 1.11 
Scherpenzeel . 1.65 
Dubbeldam • 1.77• 
'e Gravendeel . 1.83• 
Krimpen a/d Lek 2.06• 
Reenwijk 1.98 
Waddinxveen. 2.50 
Zevenhnizen 2.65 
Bnikeloot 1;86! 
Goes. 2.12 
de Bildt 1.98 
Bunnik 1.88 
Bunschoten. 1.47• 
Doorn 1.63 
Zeist. 1.50 
Dokkum 4.32• 
Winechoten 3.14• 
Maastricht. 2.27° 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Raben-Steinfeld,den 28sten Mei 1901. 

(get.) WlLHELMIN A. 
De Minister van Fina11ciën , (get.) PIERSON. 

( Uitgeg . 12 Juni 1901.) 

28 Mei 1901. Wi.-r, houdende bekrachtiging van 
eene door den Staat en het Kroondomein 
met de gemeente Mill en St. Hubert geslo• 
ten overeenkomst omtrent beplanting lange 
den Stationsweg en ruiling van grond aldaar. 
s. 129. 

28 Mei 1901. WET, houdende bepalingen omtrent 
het toezicht en de zorg over de zaken der 
Munt. S. 180. 

1Jijl.Hand.2•Kamer 1900/1901, n°. 154, 1-12. 
Hand. id. 1900/1901, blatk. 1438- 1444. 
Hand. l• Kamer 1900/1901 , bladz. 354,370, 

871, 401. 
W1J WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in . overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is te herzien de wet van den 
· laten Juni 1850 (Staataókd n°. 25), gewijzigd 
·bij de wet van 2 Januari 1899 (Staatsblad 11°.11), 
omtrent het toezicht en de zorg over de zaken 
der Mnnt; 

Zoo ia het dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het toezicht en de zorg over de zaken 

der Mnnt zijn opgedragen aan Onzen Minister 
van Financiën. 

2. Alle munten van het Rijk en van zijne 
koloniën en bezittingen worden aan 'a Rijks 
Mn11t geslagen. 

De voorwaarden , waaronder voor rekening van 
anderen dan het Rijk aan 'e Rijke Munt kan 
worden gemnnt en medailles kunnen worden ge
slagen , worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

3. Alle stempels voor de mnnten _van het 
Rijk en van zijne koloniën en bezittingen worden 
aan 's Rijks Mnnt vervoardigd. 

In bijzondere gevallen kan van !l.eze bepaling 
worden afgeweken. 

De vobrwaarden, waaronder voor rekening van 
anderen dan het Rijk stempels knn11en worden 
vervaardigd, worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur vastgesteld. 

4. Onder het opperbeheer van Onzen Minister 
van Financiën worden opgedragen : 

het bestnnr van 's Rijke Munt anu den mnnt• 
meester. 

het toezicht op de stipte naleving aan 's Rijke 
Mnnt van de wettelijke bepalingen, het munt
wezen betreffende, alsmede op het verbruik van 
muntmateriaal aan 's Rijks }font, aan den con
troleur-generaal. 

De runntmeester en de qintroleur-generaal 
worden door Ons benoemd. Zij mogen elkander 
niet bestaan in of binnen den vierden grasd van 
bloedverwantschap of zwagerschap. Hunne inetruc
tiën worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Bij afwezigheid van den mnntmeester of van 
den controlenr-generaal kan door Ons in de tijde
lijke waarneming van de fnnctiën van de1,1 af
wezige worden voorzien. 

5. De uitvoering van het mnntwerk en de 
velivaardiging der stempels mogen niet worden 
aanbesteed aan een of meer ambtenaren van het 
muntwezen. 

.6. Het is aan de ambtenaren van het munt
wezen verboden voor eigen rekening goud te 
doen aanmunten, handel in edele metalen of in 



28 MEI 1901. 277 

voorwerpen, daarvan vervaardigd, te drijven of 
op eenige wijze daaraan deel te nemen. 

7. Geen nieuw verval\rdigde mnnten mogen 
van 's Rijks Munt worden afgeleverd, tenzij van 
het onderzoek en de goedbevinding proces-ver• 
baal door den controleur-genera11l is opgemaakt. 

8. Behalve het reeds genoemde wordt den 
conuolenr-geueraal opgedragen het onderzoek van 
alle munten die als verdacht van valschheid, 
vervalsching of schennis aan hem zijn opge
zonden, 11lsmede de uitspraak in geáohillen van 
allooi en essaai, aan 's Rijke Munt geleverd 
muntmateriaal betreffende. 

De controleur-generaal onderzoekt jaarlijks een 
1111ntal munten, die anders dan van 's Rijke 
Munt bij betaalmeeaters zijn ingekomen. 

9. V66r den lsten April van elk jaar worden 
door den muntmeester en door den controleur
generaal verslagen opgemaakt, door den eerste 
van de mnntwcrkzaamheden en wat daarmede 
samenhangt , door den laatste van zijne verrich• 
tingeu, een en ander over het afgeloopen jaar. 

Deze verslagen worden voorzien van zoo danige 
opmerkingen als de aard der zaak zal vereischen, 
nan Onzen Minister van Financiën ingezonden 
om aan Ons te worden overgelegd , en door Ons 
ann de Staten-Generaal medegedeeld. 

10. Voor benoeming tot essaieur van 's Rijke 
Munt of van de contrllle bij 's Rijks Munt komen 
11lleen in aanmerking zij die als essnieur zijn ge. 
enmineerd en van eene akte van toelating zijn 
Yoorzien door eene commissie van drie leden, 
l'aarvan de controleur-generaal lid en voorzitter 
is. De beide andere leden dier commissie worden 
door Ons benoemd. 

Deze bepaling geldt niet voor hen, die onder 
de werking van art. 7 der wet van 1 Juni 1850 
(Staatsblad n°. 25), gewijzigd bij de wet van 
2 Januari 1899 (Staati/Jlad n°. 11), het daar be
doeld examen met goed gevolg hebben afgelegd. 

11. Er is eene commissie voor het muntwezen, 
bestaande uit drie leden , door Ons te benoemen. 
Bij de benoeming wordt tevens aangewezen wie der 
leden voorzitter en secretaris der commissie zijn. 

De benoeming geschiedt voor drie jattn. De 
aftredenden kunnen herbenoemd worden. 

Aan het lidmaatschap is geen vaste bezoldiging 
verbonden. Aan de leden wordt door Ons, be
halve vergoeding van reis- en verblijfkosten, 
vacatiegeld toegekend. 

12. De commissie voor het muntwezen doet in 
Januari van elk jaar monsters onderzoeken ge• 

nomen van iedere in den loop van het vorige 
jaar door den muntmeester opgebrachte en door , 
den controleur-generaal goedgekeurde partij munten. 

De wijze, waarop de monsters genomen en 
onderzocht worden, wordt geregeld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

De commi88ie brengt jaarlijks aan Ons verslag 
nit 1'811. hare bevindingen, en voegt daaraan wo
danige opmerkingen toe, als zij in het belang 
van het muntwezen wenschelijk oordeelt. 

13. In alle burgerlijke en strafgedingen, waar
van de béslissing afhangt van die van een ge
schilpunt omtrent valschheid, vervalsching of 
schennis van m noten of omtrent allooi en essaai, 
moet de controlenr-generaal als deskundige over 
dit geschilpunt gehoord worden. • 

De berichten van den controleur-generaal moeten 
de gronden behelzen waarop zij rusten en onder
teekend zijn. 

Voor die berichten worden geene kosten be
rekend dan die van zegel en registratie, voor 
7JOOVer die verschuldigd zijn. 

14. Wanneer de beslissil,g van een burgerlijk 
geding afhankelijk is van die van een geschilpunt 
als in het vorige artikel bedoeld, beveelt de 
rechter, hetzij op verzoek van een der partijen, 
hetzij ambtshalve bij interlocutoir vonnis, dat 
het bericht vnn den controleur-generaal worde 
ingewonnen. 

Op dit deskundig onderzoek zijn de bepalingen 
der achtste Afdeeling van den derden Titel van 
het eerste Boek, wetboek van Burgerl~lre Rechts
vordering van toepassing, voor zooveel daarvan 
niet bij dit of het voor~ndt: artikel dezer wet 
is afgeweken. 

16. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Op dit tijdstip treedt buiten werking de wet 
van 1 Juni 1850 (Staatsolad n°. 26), gewijzigd 
bij de wet van 2 Januari 1899 (Staatablad n°. Il). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven teRaben-Steinfeld,den 28eten Mei 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minuter van Financiën, (set.) Pni:R&ON. 

(Uitgeg. 15 Juni 1901,) 

28 Mei 1901. Ws-r, houdende nadere bepalingen 
omtrent den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken. S. 131. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1900/1901, n°. 154, 1-12. 
Hand. id. 1900/1901, bladz. 14.88-14.44. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, o?adz. 370, 401. 
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WIJ WILHEL;\HN A, . ENZ. • doen te weten: 
Alzoo Wij in over"·eging genomen hebben, dnt 

de herziening van de wet van 1 Jnni 1850 (Staat.r

blad n°. 25), gewijzigd bij de wet van 2 Jann
ari 1899 (Staaublad n°. 11), omtrent het toezigt 
en de zorg over de zaken der Mnnt, aanvulling 
en ,wijziging noodzakelijk maakt van de wet van 
18 September 1852 (Staaf..rblad n•. 178). gewij

zigd bij de wetten van 7 Mei 1859 (Staatsblad 

a0
• 31), 15 April 1886 (Staat,l;lad n•. 64), 

31 December 1887 (Staatablad n°. 265) en 
15 April 1896 (Staatsblad n°. 70), omtrent den 
waarborg en de belusting der gouden en zilveren 
werken. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stnte,enz. 
Art. J. Artikel 25 der laatstelijk bij de wet 

van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 70) gewijzigde 
wet van 18 Septeruber 1852 (Staat.rblad n°. 178), 
wordt gelezen als volgt: 

.De uitspraak over geschillen van allooi en 
eBBaai alsmede over de echtheid en het jniate 
gebruik der keurleekenen en stempels en wat 
verder daarmede in verband slaat, is opgedragen 
aan den Controleur-Generaal bij 'a Rijks Munt. 

Het voorwerp, dat aan de beoordeeling van 
den Controlenr-Genernal onderworpen moet wor
den, wordt aan dezen toegezonden, verzegeld door 
den essayeur en dengene, die zich door diens 
beslissing bezwaard acht. 

De uitkomst van het onderzoek van den Con
trolenr-Generaal wordt aan de betrokkenen mede
gedeeld, die zich naar de gedane uitspraak hebben 
te gedragen. 

De kosten, aan het opzenden en het on<lerzoek 
verbonden, komen ten Jaste van de in het ongelijk 
gestelde partij. De berekening der kosten van 
onderzoek geschiedt op den voet van art. 15, 
on verminderd het bepaalde in art. 14. 

De bovenstaande bepalingen 1ijn mede toepas
selijk op de geschillen tot welke het geval, voor
zien bij art. 22 kan aanleiding geven. 

Art. II. Achter _voormeld artikel 25 worden 
ingelascht de volgende artikelen: 

Àrt. 25 bil. In alle burgerlijke en strafgedingen, 
waarvan de besliBBing afhangt van die van een der 
geschilpunten in art. 25 bedoeld, moet de Con
troleur-Genernul bij 's Rijks Munt als deskundige 
over dit p:eachilpnnt gehoord worden. 

De berichten van den Controleur-Generaal moe
ten de gronden behelzen , waarop zij rusten en 
onderteekend 11ijn. 

Voor die berichten worden geer.e kosten bere-

kend dan die van zegel en registratie, voor zoo ver 
die verschuldigd zijn. 

Àrt. 25 Ier. Wanneer de beslissing van een 
burgerlijk geding afhankelijk is van die van een 
geschilpnnt llls in het vorig artikel bedoeld, be
veelt de rechter, hetzij op verzoek van een der 
partijen, hetzij ambtshol ve, bij interlocutoir vonnis, 
dat het bericht van den Controieur-Generanl bij 

. 'a Rijka M11nt wordt ingewonnen. 
Op dit deskundig onderzoek zijn de bepalingen 

der achtste' Afdeeling van den derden Titel van het 
eerste Boek Wetboek van B11rgerlijkeRechtsvorde
ring van toepassing, voor zooveel dlàarvan niet bij 
dit of het voorgaande artikel dezer wet is afgeweken. 

Art. III. In artikel 26 eerste lid der voormelde 
wet . worden de woorden .het M nntcollege" ver
vangen door .den Controlenr-Genernal bij 's Rijks 
Munt." 

Art. 1 V. Artikel 27 der voormelde wet wordt 
gelezen als volgt: 

• Voor b'enoeming tot eaaayeur van den waarborg 
komen alleen in aanmerking zij, die als essayeur 
zijn geëxamineerd en van eene akte van toelating 
zijn voorzien door eene commiBSie van drie leden, 
waarvan de Controle11r-Generaal bij 's Rijke Munt 

. lid en voorzitter is. De beide andere leden worden 
door Ons benoemd. 

.Deze bepaling geldt niet voor hen die 
onder de werking van art. 7 der wet van 
1 Juni 18ö0 (Staat.rblad n°. 25), gewijzigd bij 
de wet van 2 Januari 1899 (Staatsblad n°. 11), 
het daar bedoeld examen met goed gevolg hebben 
afgelegd." 

Art. V. Het eerste Jid van artikel 53 der voo;
melde wet wordt gelezen als volgt: 

.Niemand mag het beroep van haodelsessayeor 
nitoefeoen, al vorens is voldaan nan de voor
waarden, in nrt. 27 voor ben<>eming tot essayeur 
van den waarborg gesteld." 

Art. VI. In art. 86 der voormelde wet worden 
achter de woorden: .D~ ambtenaren vnn den 
waarborg", ingelascht de woorden : .die hierin 
k11n11en worden bijgestaan door zoodnnige andere 
ambtenaren, als daartoe door Ons worden aan• 
gewezen". 

Art, VII. Deze wet treedt in werlcing op een 
nade"r door Ona te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Raben-Steinfeld, den 28sten Mei 1901. 

(gt!t.) WILHELMINA. 
JJe Kini.rter t•an Fina11eiëM, (get.) Pn:IISON. 

(Uitgl!g. 12 Ju,,, 1901.) 
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28 Mei 1901. WET, tot nadere regeling van 
het Nederlandsche mnntwezen. S. 182. 

Bfil. Ha,uJ. 2• Kamer 1899/1900, n°. 167 ; 
1900/1901, n°. 87, l-8. 

Ha,uJ. 2• Kamer 1900/1901, !Jlaás. 1444-
1451, U53. 

Ha,uJ, l• Kamer lll00/1901, bladz. 371, 
372, 401-405. 

Wu WILHELMINA, llNZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wetten tot regeling van 
het Nederlandsche muntwezen door eene nieuwe 
wet te vervangen; 

Zoo is het, dat Wij, den RBBd van State enz. 
Art. 1 ·• De rekeningseenheid van het Neder-

landsche muntstelsel is de golden. 
De gulden is verdeeld in honderd centen. 
2. 's Rijks munten zijn: 
Á. met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel : 
I. tot ieuer bedrag: 

a. in gond: 
het tiengnldenstuk; 

!J. in zilver: 

de rijksdaalder of twee en een. halve gulden ; 
de gulden; 
de halve gnlden ; 

ll. tot beperkt bedrag, de volgende pnspnnten; 
a. in zilver : 

het vijf eu twintig-centstnk; 
het tien-centstuk ; 
het vijf-centstuk; 

/J. in brons: 
de twee en een halve cent; 
de cent; 
de halve cent; 
B. zonder de hoedanigheid van wettig be

taalmiddel : 
dé gouden dukaat. 
3. Het staat ieder vrij gouden t ienguldenstukken 

en d ncaten te doen slaan aan 's Rijks M nut, wanneer 
werkzaamheden voor het Rijk het ·niet verhinderen. 

Rijksdaalders, guldens en halve guldens knnnén 
slechts worden aangemunt voor rekening van het 
Rijk, ter vervanging van zilveren munten, die 
van Rijkswege uan de~ omloop worden of zijn 
onttrokken. 

De pasmunt wordt uitsluitend voor rekening 
van het Rijk geslagen. 

Voor de uanmnnting_van zilveren pasmunt mogen 
alleen Rijkemnnten gebezigd worden. 

4. Onze Minister van Financiën is gemachtigd 
om, wanneer en in zoover als hij met het oog 

op den toestnnd van het Nederlandsche muntwezen 
noodzakelijk 1&cht, een bedrag van ten hoogste 
tJijf en twi,ttig mil/ioen g11ldn in Nederlnndsche 
rijksdaalders te doen venmelten tot baren en 
die baren, door tusschenkomst van de Neder• 
landsche Bank, te verkoopen. 

Alvorens van deze mac htigin1_1;gel,rnik te maken, 
wint Onu voornoemde Minister de voorlichtin.g 

• in van de aCdeeling van den Raad van State,. 
die tot het Departement van dezen Minister 
in betrekking staat. 

Het ad vies door 'e Raads nfdeeling uitgebracht, 
wordt zoodra 's lands belang zulks toelaat, aan 
de Staten-Generaal medegedeeld. 

De op grond van dit artikel nun den omloop 
onttrokken rijksdaalden knnnen niet door andere 
zilveren munten vervangen worden. 

5. Niemand is verplicht zilveren pasmunt tot 
een hooger bedrag dan van tien golden of bronzen 
pasmunt tot een hooger bedrag dan van vijf en 
twintig cents a1&n te nemen. 

6. De in artikel 2 genoemde munten hebben 
een gehalte, gewicht en middellijn, benevens 
eene op het gehalte en op het gewicht àoege
stane ruimte, zoowel boven nis ondex, gelijk be
paald is als volgt : 
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7. De beeldena&r der gouden tienguldenstukken is: 
op de voorzijde Ons borstbeeld , tot omschrift 

voerende: Onzen door het woord K011ing (Koningin) 
voorafgeganen naam en de spreuk : God ,ij met ons; 

op de keerzijde het wapen des Rijks met de 
Koninklijke Kroon, tnsschen de waa.rde-aandniding 
10 G., wijclers het jaartal, het opschrift: Ko
ningrijk der Nederlanden, benevens het mnntteeken 
fD het mnntmeesterst-eeken. 

Deze stukken worden in den ring gemunt en 
hebben een kartelmnd. 

8. De beeldena.a.r der r ijksda.a.lders, guldens 
en halve guldens is: 

op de voorzijde Ons borstbeeld, tot omschrift 
voerende Onzen DBllm, met de woorden: Koning 
(K011ingin) der Nederlanden; 

op de keerzijde het we.pen des Rijks met de 
Koninklijke Kroon, tnsschen de w811rde-aandniding 
2! G., 1 G., ! G., tot omschrift voerende: 
Munt van liet Koningrijk der Nederlanden, be
nevens hi,t jaartal, het mnntteeken en het mnnt
meestersteeken. 

Deze stokken worden in den ring gemunt. 
De rijksda.alder en de gulden hebben tot rand-

schrift: God zij inet ons. 
De halve gulden heeft een kartelrand. 
9. De beeldenaar der zilveren pasmunt is: 
op de voorzijde Ons borstbeeld , met een om

schrift gelijk aan dat der rijksdaalders, guldens 
en halve guldens; 

op de keerzijde de waarde-aanduiding 25 cents, 
10 cents en 6 cents, tnsschen twee eikentakken, 
benevens het jaartal, het m nntteeken eµ het m nn t
meestersteeken. 

De stukken worden in den ring gemunt en 
hebben een kartelrand. 
~ 10. De beeldenaar der bronzen pasmunt is: 

op de voorzijde de gekroonde leeuw, houdende 
het zwaard en den pijlbundel, op een met blokken 
beza.a.id veld, binnen een parelrand, daaromheen 
het omschrift: Koningrijk der Nederlanden, met 
het jaartal, benevens het m untteeken en het 
muntmeestersteeken ; 

op de keerzijde de 'waarde-aanduiding 2½ cent, 
1 cent, ½ cent, tnsschen twee oranjetakken. 

Deze stukken worden in den ring gemunt en 
hebben een kartelrand. 

11 . De beeldenaar van den gouden d•1kaat is: 
op de voorzijde e~n geharnaste man tnsschen 

de cijfers van het jaartal , met het omschrift: 
Concordia res paNJae crésC1lnt, benevens het m not• 
teeken en het muntmeestersteeken; 

op de keerzijde binnen een versierd vierkant: 
Mo: aur: reg: Belgii ad legem impt11·ii. 

De stukken worden gemunt op den vrijen 
stempel en hebben een kabelrand. 

12. Bij Koninklijk besluit worden de kan• 
toren aangewezen, waar de pasmunt tegen rijks• 
daalders, guldens en halve guldens kan worden 
ingewisseld , mits het aangeboden bedrag niet 
minder zij dan vijftig golden in zilveren, of tien 
gulden in bronzen pasmunt.· 

13. 's Rijks Mont is niet verplicht partijen goud 
aan te munten in tienguldenstukken beneden 
driehonderd kilogram en in dukaten beneden 
honderd kilogram. 

14. Het muntloon kan voor gouden tiengulden
stukken niet hooger worden gesteld dan op vijf 
golden per kilogram werks. 

15. In de Staatscourant wordt door Onzen 
Minister van Financiën jaarlijks medegedeeld 
hoeveel van elke muntsoort in het afgeloopen jaar : 

a. voor rekening zoowel van bijzondere personen 
als van het Rijk is aangemunt; 

'1. van Rijkswege is ingetrokken. 
16. Munten, welke anders dan door slijting 

in gewicht zijn verminderd, worden in 's Rijb 
schatkist niet aangenomen. 

Niemand is gebonden ze aan te nemen. 
17. De munten die vermoed worden "al&ch, 

vervl\lscht of opzettelijk geschonden te zijn, kunnen 
door eiken houder aan den Controleur-Generaal van 
's Rijks Munt ter beoordeeling worden opgezonden. 

De ambtenaren, met ontvangsten voor de 
kassen van openbare lichamen of instellingen 
belast, zijn tot de bedoelde opzending van der
gelijke in hunne handen komende munten ver• 
plicht, nadat zij, desgevraagd, een ontvangbewijs 
aan den houder hebben uitgereikt. 

De genoemde met ontvangsten belasteambtenaren 
geven van de aanhouding onverwijld kennis aan 
den officier van justitie, en gaan veertien dagen 
daarna tot de opzending aan den Controleur-Generaal 
over, tenzij het aangebonden muntstuk inmiddels 
door den officier VI\U justitie ten behoeve van 
eenig strafrecbtel ijk onderzoek opgevorderd zij. 

Ingeval de nitap1'118k V!LD den controlenr-generaal 
het vermoeden bevestigt , worden de ter beoor
deeling ontvangen munten door dien ambtenaar 
doorgesneden en aan den inzender ter uggeg<lven . 

Op uitdrukkelijk verlangen van den jnstitie
ambtenaar door wien de inzending is geschied 
kan een munt, bedoeld in het vorige lid, onge• 
schonden worden ter uggegeven. 
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Alleen tegen vergoeding van de nominale waarde 
kan de controlenr•genel'lllll, zoo hij dit wenschelijk 
acht en de officier van justitie er zich niet tegen 
verzet, een etnk terughouden. 

Ingeval de uitspraak het vermoeden niet be• 
vestigt, worden dezelfde of andere gave mnnten 
teruggegeven. 

18. Van Rijkswege worden ingetrokken en ver• 
munt: 

a. alle gebrekkig bewerkte mnnten; 
b. alle munten, niet begrepen onder die be• 

doeld bij artikel 17, vierde lid, welke door den 
omloop zoozeer zijn afgesleten, dat hun beeldenaar 
geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is, of die door 
andere oorzaken voor den omloop ongee<;_hikt zijn 
geworden; 

c. de tienguldenstukken, rijksdaalders, guldens 
en halve guldens, die door slijting in den omloop 
in gewicht zijn gedaald: 

de tienguldenstukken 6 duizendsten of meer; 
• rijksdaalders 16 
• guldens 30 

halve guldens 40 
beneden hun wettelijk gewicht. 

De wijze van intrekking wordt bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld. 

19. H;et is verboden vreemde zilveren, nikkelen, 
bronzen of koperen munten in betaling te geven. 

Deze bepaling geldt niet voor bij algemeenen 
maatl'e{l:el van bestuur aan te wijzen gemeenten. On
verminderd echter blijft ook daar ieders bevoegd· 
heid om wettige betaalmiddelen te eischen. 

20. Het is aan de in artikel 17 , 2:le lid, 
bedoelde ambtenaren, alsook aan pachters en 
onderpachters van inkomsten van openbarelichamen 
of instellingen, verboden bij ontvangsten, die zij 
als zoodanig doen, vreemde munten in betaling 
aan te nemen. 

Deze bepaling geldt niet voor de gemeenten, 
bedoeld in art. Hl, 2de lid. 

21 . Overtreding van eene der verbodsbepa• 
lingen der twee laatstvoorgaande artikelen wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden. 

Indien tijdens het plegen der overtreding nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
\"eroordeeling van den schuldige wegens overtreding 
van een der bepalingen dezer wet onherroepelijk 
is geworden, wordt hij gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

22. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Ooergangabepalingm. 

23. ·Ter verwisseling van munten , die in 
Dnitschland, en van munten, die in België in 
de publieke kassen worden aangenomen, wordt, 
overeenkomstig bepalingen vast te stellen bij 
algemeenen maatregel vnn bestuur , in bij dien 
maatregel aan te wijzen gemeenten gelegenheid 
gegeven gedurende een tijdperk van ééne maand, 
na het in werking treden dezer wet. 

De verwisseling geschiedt tot door One te be· 
palen koersen, doch op geen hoogeren voet dnn 
van 69 cent voor de mark, 47 i cent voor den frank. 

Slotbepatitlflen. 

24. Wau in wetten of Koninklijke besluiten 
het woord ,standpenningen" is gebezigd, worden 
daaronder verstaan munten met de hoedanigheid 
van wettig betaalmiddel tot ieder bedrag. 

25. Deze wet kan worden aangehaald als ,de 
Muntwet 1901". Zij treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Met dien dag worden buiten werking gesteld 
de wetten van 26 November 1847 (Staatablad 
n°. 69), van 6 Jnni 1876 (Staatablad n°. 117}, 
van 28 Maart 1877 (Staatablad n°. 43) , van 
9 December 1877 (Staatsblad n•. 216), en van 
27 April 1884 (Staatablad n•. 97}, 

De overeenkomstig die wetten geslagen mnnten, 
welke niet reeds buiten omloop zijn gesteld, blijven 
op den bestaanden voet gtlngbaar zoolang hare 
bnitenpmloopstelling niet bij de wet ~ordt bevolen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Raben-Steinfeld, den 28sten Mei 1901. 

(get.) W IL H EL MI N A. 

De .Minister van Financiën, (get.) PIERBON. 

(Uitge,ff. 16 Juni 1901.) 

28 Mei 1901. WET, houdende verbod om 
phosphorlucifers te vervaardigen en regeling 
van het vervoeren, invoeren en ten verkoop 
voorhanden hebben daarvan. S. 133. 

.Bijt. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 187; 
1900/1901, n°. 45, 1-6. 

Hand. id. 1900/1901 bladz. 1732. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, bltuk. 397, 405. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is bepalingen vast te stellen, 
houdende verbod van het vervaardigen van phos-
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pborlucifcrs en omtrent het vervoeren, in voeren 
en ten verkoop voorbanden hebben daarvan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Onder pbosphorlncifers verstaat deze 

wet lucifers, waarin witte phosphor voorkomt. 
2. Het is verboden opzettelijk pbosphorl ncifers 

te vervaardigen of te doen vervaardigen. 
3. Het is verboden phospborlncifers in grootere 

hoeveelheid dan van 100 grammen t.i gelijk te 
vervoeren of in te voeren alsmede 11bosphorlnci
fers ten verkoop voorbanden te hebben. 

De doorvoer van phosphorlucifers is geoorloofd. 
4. De hoofden en bestnnrders van inrichtingen, 

waBl'io eenige tak van fabrieks- of handwerks
nij verheid wordt uitgeoefend en de in die in
richt iugen verblijvende personen, zij, die lucifers 
vervoeren, invoeren of ten verkoop voorhanden 
hebben, alsmede zij, die bij dat vervoeren of in
voeren beh11lpZ1111m zijn, of die werkzaam zijn 
op eeue plaats, waar 1 ncifers ten verkoop voor
handen zijn, zijn verplicht aan den ambtenaar, 
belast met het opsporen van een in deze wet 
strafbaar gesteld feit de door dezen verlangde 
inlichtingen te geven omtrent zaken en feiten, 
de naleving van deze wet betreffende. 

5. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn, behalve de bij art. 8 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, 
belast de marechaussee en alle ambtenaren rnn 
Rijks- en gemeentepolitie. 

Met het opsporen van de overtredingen van 
art. 2 ûjn mede belast de in art. 12 der .i\-rbeids
wet (wet van ó Mei 1889, Staatsblad n°. 48, 
laatstelijk gewijzigd door de wet van 31 De
cember 1896, Staatsblad n°. 259) bedoelde in
speetenn en verdere ambtenaren. 

Met het opsporen van de overtredingen van 
het eerste lid van art. 3 zijn mede belast de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

6. De in het eerste en de in het derde lid 
van art. 5 bedoelde pe:,ionen hebben, tot hand
having van deze wet, toegang: 

a. tot de voer- en vaart uigen, geen open baar 
vervoerm iddel zijnde, waarvan hun bekend is of 
redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, 
dat daarin lucifers worden vervoerd; 

b. tot de voer- en vaartnigen, waarvan bun 
bekend' is of redelijkerwijze door ben kan worden 
vermoed, dat daarmede 1 ncifers worden ingevoerd; 

c. tusschen 7 nur des voorwiddngs en 10 unr 
des namiddags tot de plaatsen, waarvan hun be• 
kend is of redelijkerwijze door hen kan worden 

vermoed, dat er lucifers ten verkoop voorbanden 
zijn. 

Wordt aan de in het eerste lid bedoelde per
sonen de toegang geweigerd, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

In plaatsen, die tevens woningen zijn of alleen 
door eene woning toegankelijk zijn, treden zij 
tegen den wil van den bewoner niet binnen dan 
op vertoon van een schriftel ij_ken bijzonderen last 
van den bnrgemeester of van den kantonrechter. 
Van dit binnentreden wordt door hen proces
verbaal opgemaakt en binnen twee maal vier en 
twintig nren aan dengene, in wiens woning is 
binnengetreden , in afschrift medegedeeld. · 

7. De in het eerste en de in het derde lid 
van art. 5 bedoelde personen zijn bevoegd monsters 
te nemen van lucifers, die in grootere hoeveel
.heid dan van 100 grammen te gelijk worden 
vervoerd of die ten verkoop voorhanden zijn. 

Van dezelfde partij worden steeds twee monsters 
genomen, waarvan de marktwaarde wordt vergoed, 
wanneer daartoe het verlangen wordt te kennen 
gegeven aan den ambtenaar, die de monsters neemt. 
Voor door de monsterneming aan den eigenaar 
der lneifers toegebrachte schade zal, indien die 
lucifers bij het desknndig onderzoek blijken geen 
pbospborlocifen te zijn, den belanghebbende, als 
deze zulks verlangt, schadelooBBtel!ing worden 
verleend. 

8. De iu art. 7 bedoelde monsters worden door 
den ambtenaar, die de monsters neemt, verzegeld 
en onder bij voeging van een proces-verbaal, ver
meldende de herkomst der monsters, zoodra moge
] ijk verzonden aan den bevoegden ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, door wiens zorg een 
daarvan .wordt overgegeven aan een der voor het 
gerechtelijk onderzoek dier monsters door Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aan te wijzen deskundigen. Na afloop van dit 
onderzoek, van welks nitslag binnen twee maal 
vier en twintig nren, nadat aan bovengenoemden 
ambtenaar v~n het Openbaar Ministerie daarvun 
mededeeling is gedaan, door dezen ambtenaar 
aan _den belanghebbende moet worden kennis ge
geven, kan laatstgenoemde het tweede monster 
op eigen koeten doen onderzoeken. l\fet het oog 
daarop kan gedurende de eerstvolgende drie weken 
na deze kennisgeving door den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie tegen bedoelden belang
hebbende geeue vervolging te dier zake wordén 
ingesteld. 
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De belanghebbende ia bevoegd de monsters ook 
met zijn eigen zegel te voorzien. In het proces- . 
verbaal wordt vermeld of, en zoo ja, op welke 
wijze van die bevoegdheid is gebruik gemaakt. 

9. Het onderzoek van het eerste der in art. 7 
bedoelde monsters geschiedt volgens door Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nij verbeid 
te geven voorschriften door ren minste twee van 
elkander onafhankelijk werkende, door dien Mi
nister aan te wijzen beëedigde seheikund igen. 

De bij dnt onderzoek gevolgde methode wordt 
den behmghebbende op diens verzoek mede
gedeeld. 

10. Bij invoer van lncifers in grootere hoe
veelheid dan van 100 grammen te gelijk zijn de 
in het derde lid van art. 5 bedoelde personen 
bevoegd daarvan enkele te doen ontbranden. 

Zijn zij op grond van de ten gevolge der ont
branding ontstane knoflookreuk van oordeel , dat 
er onder de verbrande lucifers phosphorlncifer_s 
waren, dan wordt de geheele bezending, waarop 
die proefneming betrekking had, behandeld op 
den roet, als voor op den invoer verboden goederen 
is bepaald bij de artikelen 108, 109 en 116 der 
Algemeene wet van 26 Angnstns 1822 (Staat,
/Jlad n°. 38). 

Tenzij de belanghebbende gebruik mnakt van 
de bevoegdheid, gegeven in art. 108 der il! het 
vorige lid bedoelde wet, lot dadelijken terugvoer, 
nemen de ambtenaren onverwijld en met inacht
neming van het bepaalde in het tweede lid van 
art. 7 monsters van de ingevoerde lucifers. 
' 11. Met de in het vorig artikel bedoelde mon
sters wordt gehnndeld zooals in de artikelen 8 

en 9 is voorgeschreven. 
Indien bij het in ort. 9 bedoelde onderzoek 

blijkt, dat in het onderzochte monster phosphor
lncifers voorkwamen dan wordt met dP. overeen
kom1tig art. 109 of art. 116 der Algemeene 
wet van 26 Augustna 1822 (Staat,blad n°. 38) 
opgeslagen lncifera gehandeld zoonls voor op den 
in voer verboden goederen is bepaald bij de ar• 
tikelen 110 tot en wet llli van die wet. 

Indien bij het in art. 9 bedoelde onderzoek niet 
blijkt, dat in het onderzochte monster phosphor
lucifers voorkwamen dan worden de opgeslagen 
lncifen onverwijld ter be&chikking gesteld van 
den belanghebbende. 

12. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden wordt geatroft over treding van art. 2. 

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd e;nlden 

wordt gestrnft overtreding van het eerste lid van 

art. 3 en overtreding van n.rt. 4. 
Indien tijdens het plegen van het foit nog 

geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens over
treding vnn een der bepalingen van deze wet 
onherroepelij k is geworden, kunnen - behoodens 
het bepaalde in het volgende lid - de straffen 
worden verdubbeld. 

Indien tijdens het plegen van een feit, ver
boden bij art. 3, eerste lid, nog geen twee jaren 
zijn verloopeu sedert eene vroegere veroordeeling 
van den scholdige wegens over tred ing van dat 
nrtikel of van art. 2 onherroepelijk is gewordett, 
wordt hechtenis van ten hoogste zes maanden 

opgelegd. 
13. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als overtredingen, behalve het 
feit, strafbaar gesteld bij het eerste lid •:o art. 12, 
d•t al$ misdrijf wordt Beschouwd. 

14. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,Pbosphorluciferswet 1901". 

15. Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1901 
met uitzondering van de bepaling van art. 3 , 
voor zoover die httrekkiup; heert op het vervoer~ 
en het ten verkoop voorhl\nden hebben Yan phos 
phorlucifers, welke eerst in werking treedt op 
1 Januari 1 \102. 

La&ten en bevelen , enz. 

Gegeven te Raben-Steinfeld, den 28steo Mei 1901. 

(get .) WILHELM I NA. 

De Minister va,i Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELT. 

De Minister i·an Financiën, (get.} PIERSON. 

(Uitgeg. 14 Ju11i 1901.) 

28 ,1/ei lllOl. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
vno een spoorweg van Stiens naar Harlingen 
met zijtak van Tj"mmarum naar Franeker. 
s. 134. 

28 Mei 11101. Wu, houdende verklaring van 
het algemeen out der onteigening ten behoeve 
van spoorwegen: van Rotterdam naar Hoog
.,fiet; van Oud-Beijerlatu/ naar Goudswaard; 

van Strijen naar d~n Blaaksclien dijk en V3D 

Middeldijk nuar Zwijndreckt. S. 1S5. 
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28 Mei 1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Nijmegett naar Wamel. 

s. 136. 

28 Mei 1901. WET tot aanvulling en verliooging 
van het _negende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1901. S. 137. 

Bij deze wet wordt tnsschen de artikelen 79 
en 80 ingevoegd : 

.Jrt. 796i6. Kosten van aankoop van grond te 
IJmuiden, gelegen tusschen het Noordzeekanaal 

en den Rijksweg JTelun-IJmuiden, ten behoeve 
van eene eventneele uitbreiding der alnis- of kanaal
werken aldaar/ 100,000. 

Ten~volg:e van voorschreven aanvulling en ver
hooging wordt het totaal der 2de Afd. en het 
eindcijfer van dit hoofdstuk eveneens verhoogd 
met / 100,000. 

28 Mei ·i90l. WET, tot verbetering van den 
Oude-IJssel. S. 188. 

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

het wenschelijk is de tot staodkoming der ver
betering van de rivier de Oude-IJssel door eene 
geldelijke bijdrage nit 's Rijke schatkist te ver
zekeren; 

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

Benig artikel. 
Uit 's Rijke schatkist wordt aan het waterschap 

van den Oude-IJssel eene bijdrage verleend van 
ten hoogste lionderd acM en utJentig duizend 
gulden, voor de voltooiing der verbetering van 
de rivier de Oude-IJssel, als kanaal van uitwatering 
en van scheepvaart. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Raben-Steinfeld, den 28sten Mei 1901. 

/,get.) W I L H EL M I N A. 
De Mittûter oan Waterstaat, Htuldel en Nijoer heid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 15 Juni 1901.) 

28 Mei 1901. WET, houdende regeling betref
fende de toelating ale schipper op koop
vaardijschepen en het aan boord daarvan in 
dienst hebben van stnnrlieden en machinisten. 
S. 139. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 156; 
1899/1900, n•. Il; 1900/1901 , n•. 6, 1, 2. 

Hand. id.1900/1901, 6k. ll36-ll47, 950-963. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, 6/adz. 354, 368-

370, 383-392, 406-4.11. 

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

het wenechelijk is, eene regeling te maken be
treffende de toelating als schipper op koopvaardij
schepen en het aan boord daarvan in dienst hebben 
van stuurlieden en machinisten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt 

verstaan onder : 
koopoaardjjscl,,ip; een zeeschip in den zin der 

wet van 28 Mei 1869 (Staats6lad n°. 96); 
·stoonuc!lip; een koopvaardijschip dat door 

middel van stoom wordt voortbewogen; 
groote tJa4rt; de vaart met koopvaardijschepen 

van meer dan 100 ton (2.83 M•.) brntoinhond; 
kl~ne oaart; de vaart met koopvaardijschepen 

van 100 ton (2.83 M•.) bruto inhoud en daar 
beneden; 

mail- en pa,sagierucliip; een stoomschip dat 
op andere dan Europeesche havens vaart en 
in den regel de brievenpost vervoert of voor ver
voer van meer dan 12 passagiers is ingericht; 

Europeesc!le Aavens; alle havens in Europa, als
mede de niet-Enropeesche havens van de Middel
landsche en van de Zwarte Zee. 

2. Voor de toelating als schipper op een koop
vaardijschip voor de groote vaart wordt gevorderd 
h-:t bezit van een van Onzentwege uitgegeven en 
nog geldig diploma vnn eerste-stnnrmno voor de 
groote vaart. 

3. Het is den schipper van een koopvaardijschip 
voor de groote vaart verboden met zijn schip op 
Enropeesche havens te varen, indien niet aan 
boord in dienst ia een eerste-stnnrmnn, voorzien van 
een van Onzentwege uitgegeven en nog geldig 
diploma van eerste-stuurman voor de groote vaart. 

Indien het schip een stoomschip ia, wordt 
bovendien gevorderd dat aan boord in dienst zijn 
een eerste-machinist, voorzien van een van Onzent
wege uitgegeven en nog geldig diploma B, en 
een tweede-machinist, voorzien van zoodanig di• 
ploma A. 

4, Het is den schipper van een koopvaardijschip 
voor de groote vaart verboden met zijn schip op 
niet-Enropeeache havens te varen, indien niet aan 
boord in dienst zijn een eerste- en een tweede
of derde-stuurman, voorzien van een van Onzent• 
wege uitgegeven en nog geldig diploma, onder
scheidenlijk van eerste-stuurman voor -de groote 
vaart of van tweede- of derde-stnnrmao voor de 
groote vaart. 

Indien het schip is een stoomschip, wordt 
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bovendien gevorderd dat aan boord in dienst zijn 
een eerste-machinist, voorzien van een van 
Onzentwege nitgegeven en nog geldig diploma B, 
en twee machinisten , voorzien van zoodanig di
ploma A. 

Er wordt examen afgenomen ter verkrijging 
van diploma's voor de rangen van derde-, tweede
en eerste-stuurman, onderscheidenlijk voor de 
groote stoom- en de groote zeilvaart, voor stuur
man voor de kleine vaart en, voor zooveel machi
nisten betreft, ter verkrijging van diploma's A , Ie het stootnschip tevens mail- of passagiers

eehip, dan wordt gevorderd, dat aan boord in 
dienst zijn een eente-machinist, voorzien van een 
van Onzentwege nitgegev.en en nog geldig di
ploma C, en twee machinisten, voorzien van zoo
danig diploma B. 

~Ben C. 

5. Het ie den schipper van een koopvaardijschip 
voor de kleine vaart verboden, tenzij hij zelf in 
het bezit is van een van Onzentwege uitgegeven 
en nog geldig diploma van ■tnnrman voor de 
kleine vaart, met zijn schip buiten de tonnen in 
zee te varen , indien niet aan boord in dienst is 
een stuurman, voorzien van een van Onzentwege 
nitgegeven en nog geldig diploma van stuurman 
voor de kleine vaart. 

6. Ten aanzien van de in de artikelen 2, 3 
en 4 genoemde diploma's van etnnrman voor de 
groote vaart wordt, indien het een zeilechip be
treft, gevorderd dat zij voor de zeil vaart en indien 
het een itoomechip betreft, dat zij voor de stoom
vaart zijn uitgereikt. 

In alle gevallen, waarin een diploma van min
deren rang wordt gevorderd is ook een diploma 
van hoogeren rang voldoende, met dien verstande, 
dat een diploma voor de groote vaart wordt be
echonwd als een diploma van hoogeren rang dan 
een diploma voor de kleine vaart. 

7. Voor koopvaardijschepen, sleepbooten zijnde, 
worden bij algemeenen maatregel van bestnnr 
voorechriften gegeven betreffende de toelating ale 
schipper op die schepen en het aan boord daarvan 
in dienst hebben van stuurlieden en machinisten, 
waarbij kan worden afgeweken van de bepalingen 
dezer wet. 

Onze Minister van W atersfäat, Handel en 
Nijverheid kan, in bijzondere omstandigheden, 
voor eene bepaa_lde reis of voor een bepaalden 
tijd, afwijking of dispensatie van de voorschriften 
der artikelen 2, 3, 4 en ó, ook in verband met 
artikel 6 , toestaan. 

8. De diploma's in de voorgaande artikelen 
bedoeld , worden verkregen door het voldoen aan 
examens , voor daartoe aangewezen commiseiën 
afgelegd , of, voor zooveel de kleine vaart betreft, 
ook door het vertoonen van een bewijs van te 
hebben voldaan aan een eind- of overgangsexamen · 
van door Ons aan te wijzen zeevaartscholen. 

Het diploma van derde-8tuurmatt voor de groou 

1toomva,1rt wordt verkregen door het voldoon aan 
een examen in : 

I. Kennis van de Nederlandsche taal. 
II. De beginselen der reken-, del-, meet- en 

aardrijktknnde, der gon.iometrie en der platte- en 
bolvormige-trigonometrie, voor zoover deze weten
schappen bij de zeevaartkunde toepasaing vinden. • 

III. De beginselen der zeevaartkunde. 
IV. De beginselen der zeemanschap en de wette

lijke bepalingen te dien aanzien. 
V. De voornaamste bepalingen omtrent de 

rechten en verplichtingen van scheepsofficieren en 
scheepsgezellen. 

VI. De beginselen der theoretische stoom werk
tnigkande en van het omgaan met ■toomschepen. 

Het diploma van tweede-.rtuurman voor de 
groote 1toomvaart wordt verkregen door het vol
doen aan een examen in: 

I. Hetgeen vereischt wordt voor derde-~tunrman. 
II. De beginselen der zeevaartknnde in meer 

uitgebreiden zin. 
III. De zeemanschap in meer 11itgebrciden zin. 
IV. De wettelijke bepalingen betreffende de rechten 

en verplichtingen van schee psQtlicieren en scheep■• 
gezellen. 

V. De beginselen der theoretische stoomwerk
tnigknnde en van het omgaan met stoomschepen 
in meer 11itgebreiden zin. 

Het diploma van eer3te-1tuurman voor de groote 
atoomvaart wordt verkregen door het voldoen aan 
een examen in: 

1. Hetgeen vereiacht wordt voor tweede
stnurman. 

II. Kennis van de Engelsche taal. 
111. Zeevaartkunde in volstrekten zin. 
IV. Zeemanschap in volstrekten zin. 
V. Bekendheid met de Nederlandscheen voor,

naamste interuationale wettelijke voorschriften be
treffende de zeescheepvaart. 

VI. Kennis van stoomwerktnigkunde en het om
gaan met stoomschepen onder alle omstandigheden. 

Het diploma vau derde-1tuunnat1 voor de groote 

11eikaart wordt verkregen door he~ voldoen aan 
een examen in : 
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I. Kennis van de Nederlandsche taal. 
II. De beginselen der reken•, stel-, meet- en 

aardrijkskunde, der goniometrie en der platte
en bol vormige-trigonometrie, voor zoo ver deze 
wetenschappen bij de zeevanrtkonde toepassing 
vinden. 

Hl. De beginselen der zeevaartkunde. 
IV. De beginselen der zeemanschap en de 

wettelijke bepalingen te dien aanzien. 
V. De voornaamste bepalingen omtrent de 

rechten en verplichtingen van &eheepsofficieren en 
scheepsgezellen. 

Het diploma van t11Jt:ede-1tu_urman voor de 
1roote zeilvaart wordt verkregen door het voldoe? 
aan een examen in: 

I. Hetgeen vereischt wordt voor derde
stnurman. 

II. De bep:inselen .der zeevaartknnde in meer 
niqrebreiden zin. 

III. De zeemanschap in meer nitgebreiden zin. 
IV. De wettelijke bepalingen betreffende de 

rechten en verplichtingen van scheepsofficieren en 
scheepsgezellen. 

Het diploma van eerste-stuurman voor d,e groote 
eeiwaart wordt verkregen door het voldoen eau 
een examen in : 

I. Hetgeen vereischt wordt voor tweede-
stnnrmnn. 

ll. K<innis van de Enp:elsche taal. 
III. Zeevu.artkunde in volstrekten &in. 
IV. Zeemanschap in volstrekten zin. 
V. Bekendheid met de Nederlandsche en 

voornaamste internationale wettelijke voorschriften 
betreffende de zeescheepvaart. 

Het diploma van stuurman voor de kleine 
vaart wordt verkregen door het voldoen aan een 
examen in: 

I. Ken nis vnn de N ederlnndsche taal. 
II. De beginselen der rekenkunde. 

III. D.e beginselen der zeevaartkunde en zee
manschap voor zoover deze bij het voeren van 
kleine Mlhepen te pas komen. 

IV. Bekendheid met de wettelijke bepalingen 
omtrent het voeren van seinen en seinlichten en 
het nitwijken van stoom- en zeilschepen. 

Het diploma À als machinist wordt verkregen 
door het voldoen aan een examen in : 

J. Kennis van de Nederlandsche taal. 
II. De beginselen der reken-, natuur• en werk

tuigknnde, zoomede van het handteekenen. 
III. De beginselen der practische en theore

tische stoomwerktnigknnde en de voornaamste 

wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van 
stoom toestellen. 

Het diploma B als macAini.rt wordt verkregen 
door het voldoen nan een examen in: 

I. Hetgeen vereischt wordt voor diploma À. 

Il. Kennis van de Engeleche tnal. 
II 1. De beginselen der stel- en meetkunde, 

en in meer nitgebreiden"zin die der reken-, natnur
en werktoiglmnde. 

IV. De theoretische stoomwerktnip:knnde, de 
practische stoomwerktnigkunde in volstrekten zin 
en de beginselen van het machineteekenen. 

Het diploma O als maeliinist wordt verkregen 
door het voldoen asn een examen in: 

I. Hetgeen vereischt wordt voor diploma B. 
II. De reken•, stel- en lagere meetkunde, de 

natuur- en werktnigknnde, voor zooveel betreft 
de toepaBBing dezer beide vukken op het stoom· 
werktuig en op de aan boord van stoomschepen 
voorkomende hnlpwerktnigen, de beginselen der 
goniometrie en platte-trigonometrie. 

III. Practische en theoretische stoomwerktuig
knnde, zoom ede het machineteekenen in meer 
uitgebreiden zin. 

De voorwaarden om tot de examens te worden 
toegel•ten, benevens de samenstelling en wijze 
van werken der exameu-commissiën, het program
ma voor elk der genoemde examens en al hetgeen 
verder de ext\mens en het uitreiken der diploma's 
betreft, worden bij algen.eenen maatregel · van 
bestuur geregeld. 

Onder de iu het vorige lid bedoelde voorwaar
den worden opgenomen de eischen van lichamelijke 
geschiktheid, bepaaldelijk wat gezichtsscherpte 
en kleurenonderscheidingevermogen aangaat voor 
den stnnrman, wat het gehoor aangaat voor den 
machinist, waaraan moet worden voldaan. 

9. Ook zonder het afleggen van een examen 
in art. 8 bedoeld, kunnen, volgens regelen en 
voorwaarden bv algemeenen maatre~I VIID bestuur 
vaat te stellen , diploma.'s als bedoeld in de 
artt. 2 , 3, 4, en 5 worden uitgereikt : 

a. nan hen die in het bezit zijn van een 
diploma van atnnrman, vóór het in werking 
treden van deze wet afgegeven door gemeentelijke 
commissiën of van een diploma van stuurman of 
van machinist. uitgereikt krachtens de bij Konink
lijk besluit vastgestelde reglementen ter verkrij
ging van diploma.'s als stuurman of machiniat 
aan boord van koopvaardijschepen; 

'1. van schippers, stnnrlieden en machinisten, 
die als zoodanig onderscheidenlijk binnen de drie 
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jaren, voorafgaande aan 1 Januari 1901 , op een I zeegaten in Nederland, met den zeebrief, de· 
koopvnnrdijsehip hebben dienst ·gedaan, en voor J monsterrol vnn zijn schip te vertoonen aan de 
den rang, het meest nabijkomende aan den hoog- ambtenaren met de in• of uitklaring belast. 
sten, welken zij in die drie jaren hebben bekleed, Indien aan genoemde ambtenaren blijkt, dat 
mits de schipper of de stuurman, wat gezicht&- ten aanzien van den schipper, de stunrliede~ or 
scherpte en kleureoondencbeidiogsvermogen, de machinisten niet is voldaan aan de _bepalingen 
machinist wat het gehoor aangaat, blijke alsnog dezer wet, verleenen zij, indien het schip bestemd 
te voldoen aan de eischen voor een en ander te ie om naar 1.ee te vertrekken , geen expeditie en 
stellen bij algemeeneo maatregel van best oor; honden zij het schip Ban totdat de voorschriften 

c. aan officieren, officiereo-maçhioist en mnchi- der wet zijn nageleefd. 
nieten of gewezen officieren, officieren-machinist 13. liet in art. 16, late en 3de lid, der 
en machinisten van de zeemacht; wet van 28 Mei 1869 (Staat8/Jlad n°. 96), be• 

d. aan hen die voldaau hebben aan het examen trekkelijk de afgifte vno zeebrieven en vergonnio
voor benoembaarheid tot stuurman of machinist bij gen tot het voe1·en der Nede.-landsche ving, omtrent 
de Gouveroemeotsmarint in Nederlandsch-Indië; zeebrief of vergnnniog bepanlde, is ook toepaue-

e. aan hen die in het bezit zijn van een lijk op de monsterrol. 
diploma van stuurman of machioi1t, uitgereikt Eveneens ie het bepaalde in art. 23 VBn de in 
krachtens de besluiten van den Gouverneur-Gene- het vorig lid ,umgehnalde wet Ynn toepnssing op 
raai van Nederlandsch-lndië, tot vaatstelliog van de overtredingen van deze wet. 
reglementen ter verkrijginp: vnn diploma's als 14. Overtreding buiten noo.izaak van het be

stuurman · of als machinist aan boord van koop· paalde iu de artt. 3, 4 en 6, ook in verband 
vaard ijschepen. met art. 6 , en i o den algemeeneo maatregel van 

Op de ingevolge dit artikel uitgereikte diploma's bestuur bedoeld in ort. 7, late lid, zoomede het 
is aangcteekend, krachtens welke der sub a-e niet, of niet tijdig vertoonen van den zeebrwf en 
vermelde gronden de uitreiking heeft plaats gehad. de monsterrol aan de iu nrtt. 12 en 13 bedoelde 

10. Indien, ingevolge het bepaalde in artikel ambtenaren, wordt gestraft met hechtenis van ten 
26a der wet van 7 Mei 1856 (Staat8'1/ad n°. 32) hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste 
houdende bepalingen omtrent de h,uishondiog en driehonderd gulden. 
tocht op de koopvaardijschepen zooals het werd De in dit artikel strnf baar gestelde feiten wor• 
vastgesteld door de wet van 13 November 1879 den beschouwd als overtredingen. 
(Staat3/J/ad n°. 190), aan een schipper, stnurmao 15. Deze wet treedt in werking op een onder 
of machinist de bevoegdheid, om in eene dezer door Ons te bepalen tijdstip. 
betrekkingen te varen is ontnomen, wordt daar• Zij worJt met betrekkiug tot het schip, dat 
door de geldigdheid van het diploma geschorst, zich op dat tijdstip buitengaats bevindt, eerst 
voor den door der oobevoeiÇdheid. van toepassing na verloop van twee jaar of zoo veel 

Op het .Departement van Waterstaat, H1111del vroeger, als dit schip eene haven in Nederland 
eu Nij serheid wordt een regbter aangehouden binnenloopt. 
van de van Onzentwege niti,;egeven diploma's, Lasten en bevelen, enz. 
alsmede van de door den Raad van Tocht uitge- Gegeven te Raben-Steiofeld, den 28sten l\llei 1901. 

sproken onbevoegd verklaringen en van de daarvan, (get.) W IL HELM I NA. 
ingevolge artikel 25k der in het Yorige Jid be
doelde wet, verleeod'-onth~lliogeo. 

11. De ambteooar, hedoeld in artikel 396 van 
het Wetboek van Koophandel, gaat niet over tot 
het opmaken van de monsterrol, tenzij de schipper 

JJe Mi,ûster van Waterstaat, Handlll en Nijver!ieid, 
(g~t.) C. Lt:LY. 

( Uitg~g. 11 Juni 1901.) 

en de aameosteJling van de equipage voldoen aan 1 
de bij of ingevolge deze wet gestelde eischeo. In 

Juni 1901. BESLUIT, houdende bepaling van 
het tijdstip, bedoeld bij artikel 108 der 
Ongevallenwet 1901. S. 140. de monsterrol wordt door hem bij de namen, van 

den schipper, van de stuurlieden en machinisten 
vermeld, welk diploma zij bezitten. 

12. De schipper van een koopvaardijschip is 
gebonden, bij het in• en uitvaren van havens of 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht -vnn Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 20 Mei 
1901 , La. C, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 
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Gelet op artikel 108 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatablad n•. 1); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
ale tijdstip, bedoeld bij art. 108 der Ongevallen• 

wet 1901, te bepalen het tijdstip van den aan
vang van den 26eten October 1900. 

Onze voornoemde Minister iH belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk iu het Staat,

blad :r.al worden geplaatst. 
Raben-Steiufeld, den laten Juni 1901. 

(get.) W I L H E L M I NA. 
De Minute, r,an Waterstaat, Handel en Nijr,erneid, 

(.g~t.) C. LELT. 
( Uitgeg. 5 Juni 1901.) 

3 Juni 1901. BESLUIT, tot vernietiging van het 
beelnit van burgemeester en wethonders 
van Gemert van 26 April 11100, waarbij 
aan 4. H. VAN WETTEN aldaar vergunuing 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. UI. 

W11 WILHELMINA, ENZ. • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 April 1901, n°.1671, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 
besluit van burgemeester en wethouders van Gemert 
nn 26 April 1900, waarbij aan A. H. VAN 

WETTEN aldaar vergunning ie verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein ; 

Overwegende: 
dat burgemeester en wethouders dit besluit ge

grond hebben op de overweging, dat in de lokali
teiten, waarvoor de bedoelde vergunning gevraagd 
werd, op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of 
verordening sterke drank in het klein werd ver
kocht, en dat aan dezelve de bestemming om 
daarvoor te worden gebruikt, niet door een daad 
van den eigenaar of gebruiker is ontnomen, en 
de uitzonderingen, genoemd onder 2 , 3, 4, 5, 
6, 7, 11 en 10 van art. 3 der wet vnn 28 Juni 
1881 (Staata/Jtad n°. 97), waarvan de gewijzigde 
tekst is afgekondigd bij Koninklijk besluit van 
10 Mei 1885 (Staats6lad n•. 118), op de aan
vrsag niet van toepassing zijn; 

dat hier derhalve art. 26 al. 1 van genoemde 
wet, gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staata!Jlad n°. 64), 16 April 1886 (Staatsblad 
n°. 78) en 15 April 1886 (Staatablad n•. 64) is 
toegepast: 

dat dit artikel ·voorschrijft, dat voor lokaliteiten, 
waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of 
verordeningen sterke drank werd verkocht, zoo-

lang aan die lokaliteiten de bestemming om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te worden 
gebruikt, niet door een daad van den eigenaar of 
gebrnikèr ie ontnomen, de vergunning, tenzij i!l 
de fll'Vllllen bedoeld, bij art. 3 nos. 2, 3 , 4 , 
5 , 6 , 7 , 9 en 10 niet kan worden geweigerd; 

dat de vorige gebruiker van de lokaliteiten, 
waarvoor de vergunning is verleend , van 1 Mei 
1899 af, na te hebben n~laten het vergunnings
recht voor den met dien dag ingaanden termijn 
te betalen, die lokaliteiten niet langer voor den 
verkoop van sterken drank in 't klein maar nit• 
sluitend voor den verkoop van bier heeft gebezigd; 

dat door deze daad nn den gebruiker aan die 
lokaliteiten de bestemming om voor verkoop van 
sterken drank in het klein te worden gebezigd is 
ontnomen; 

dat dus art. 26 al. 1 voornoemd ten deze niet 
toepasselijk ia; 

dat toen bedoelde vergunning werd verleend , 
het in art. 2 van bovengenoemde wet bedoelde 
marimum van verKunningen reeds was overschreden; 

dat bovengenoemd besluit van burgemeester en 
wethouders van Gemert derhalve ia genomen in 
strijd met genoemd art. 2 ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Gehoord den Raad van State (advies van 14 

Mei 1901, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 29 Mei 1901 
n•. 2549, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld be11luit van burgemeester en wet• 

houden vau Gemert te vernietigen wegens strijd 

met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en tn afschrift nan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Raben-Steinfeld, den 8den Juni 11101. 

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

De Minuter r,an J/innenlandsclle Za};en, 
{.gt1t,) H. GOIIJ[AN BoBGl:SIUS. 

(Uitgeg. 111 Ju11i 1901.) 

7 JU#li 11101. BESLUIT, houdende nadere wijzi• 
ging en aanvulling van den Algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 31 A ngostns 1886 
(Staal16lad n°. 159). S. 142. 
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w,, WILHEL)1INA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Jus• 
titie, van 20 April 1901, 8de afdeeling, n~.119; 

Overwegende, dat het in verband met ni:tikel 4 
der wet vnn 14 April 1886 (Staata/Jlad D0

• 62) 
wensehelijk is den Algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, vns~teld bij Koninklijk be• 
sluit van 81 Angnatna 1886 (Staata/Jlad n°. 159) 
~n gewijzigd, en aan!(eVuld bij Koninklijke be• 
sluiten van 20 Juli 1887 (Staat8',lad n•. 189), 
19 November 1881! (Staatablad n°. 171), 80 Jnni 
1891 (Staat,blad n°. 148), 17 Jnni 1899 (Staat,

IJ/ad n°. 146) en 13 November 1900 (Staata/Jlad 

n°. 198), onder te wijzigen en aan te vullen; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van den 

28 Mei 1901, n•. 13; 
Gelet op het nader rapport· van Onzen Minister 

van Justitie van 3 Juni 11101, 8de afdeeling, 
n°. 120; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
Ar'.. 1. Aan artikel 2 van voormelden Alge• 

meenen maatregel worden een tweede en een 
derde lid toegevoegd, luidende: 

.Onder de algemeene benaming .gevangenen" 
zijn derhalve zoowel de on veroordeelden als de ver• 
oordeelden begrepen." 

• Ten aanzien vnn de on veroordeelden zijn de 
achterstaande bepalingen van de titels 1-VII 
van toepassing, voor zooveel daarvan niet bij die 
van titêl VIII wordt afgeweken." 

2. De eerste twee leden van artikel 68 van 
voormelden .A.lgemeenen maatregel ~orden ver
vangen door één lid , luidende : 

• Veroordeelde gevangenen wier atraf den tijd 
van drie maanden te boven gaat , worden steeds 
van Rijkswege gekleed, de overige genngenen 
alleen voor zooveel zij daaraan behoefte .hebben." 

3. Artikel . 68 van voormelden Algemeenen 
maatregel w01·dt gelezen als volgt: 

.Alle gevangenen en verpleegden :zijn ten allen 
tijde verplicht de bevelen op te volgen, die hun 
in het belang van den dienst door of namens 
het hoofd v~n het gesticht worden gegeven." 

4. Achter artikel 116 van voormelden Alge
meenen maatregel wordt het volgende ingelaseht: 

TITEL VIII. 

0 11 v e r o o r de e l de n. 

.Jrtiket 117. Onveroordeelden , krachtens een 
bevel van voorloopige aanhouding, van gevangen• 
neming of van irevangenhonding niet ter zake 

1901. 

van • bedelarij of landlooperij, 'ill de huizen van 
bewaring bedoeld in art. 6, late lid der wet 
van 8 Januari 1884 (Staatablad n°. 3) opgenomen, 
worden geplaatst in opzettelijk daarvoor ingerichte 
vertrekken. 

Voor 1.ooveel de cischen van gevangenisbouw, 
veiligheid, afzondering, beheer en toezicht zulks 
toelaten, beantwoordt de inrichting dezer ver
trekken aan die van een eenvoudig dag- en nacht
verblijf, naar daaromtrent door Onzen Minister 
van J n,titie te geven voorschrift. 

Zoolang .in de reeds bestaande hnizen van be
waring hierboven bedoeld zoodanige vertrekken 
ontbreken, zoomede wanneer in een dergelijk ge• 
sticht ireen zoodanig vertrek meer beschikbaor 
is, kunnen on veroordeelde gevangenen, in het 
eerste lid bedoeld, in andere gevangen vertrekken, 
daaronder begrepen gewone cellen , worden ge• 
plaat&t. 

.i.rtileel 118. De bij artikel 61 voorgeschreven 
lijst voor de in artikel 117 vermelde r,11,tegorie 
van gestichten heeft ten aanzien der bij laatst 
genoemd ortikel bedoelde on veroordeelden te be
votten alle waren welke in eenige andere categorie 
van gestichten in de kantine verkrijgbaar zijn 
gesteld, m~t uitzondering nochtans van snnif. 

Het gebruik maken "'1 tabak om te rooken 
zal hun alleen ,vorden vergund op de wandel
of luchtplnatsen. 

Het staat hnn vrij dagelijks van de kantine 
gebruik te maken en tot het koopen van kantine• 
waren over eigen gelden te beschikken . 

.i.i·tikel 119. De on veroordeelden bij artikel 117 
bedoeld, nemen dagelijks, wanneer het weder 
h~t toelaat, tweemaal gednrendè ten min&te een 
half uur beweging in de openlncht op de daar• 
voor bestemde plaatsen. 

.i.rtileel 120. Aan den onveroordeelde bij 
artikel 117 bedoeld, kan op zijn da8l'toe strekkend 
schriftelijk verzoek door het College van Regenten 
worden vergood het lezen van andere boeke!J 
dan in de bibliotheek van de gevan~enis nan• 
wezig zijn; ook van godsdienstige en vak-bladen . 

.Jrtileel 121. De onveroordeelden bij artikel 117 
bedoeld, wonen de godsdienstoefeningen bij, tenzij 
daartegen hunnerzijds, blijkens persoonlijke of 
schriftel~ke verklaring al\n het hoofd van het 
geaticht, bezwo.or bestaat. 

Zij worden bij de godsdienstoefeningen VQl• 
komen afgezonderd gehouden van de overige ge• 
vangenen. 

Onze Minister von Justitie is belast met de 
19 
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uitvoering van d' besluit, dat in het Staatablad 
zal worden geplaatdt. 

Raben-Steinfeld, den 7den Juni 1901. 
(,get.) WILHELMINA. 

De Min. IJatiJ,utitie, ~get.) CoRTV. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 15 Juni 1901.) 

7 Juni 1901. BESLUIT, tot aanwijzing vnn bin
nenlnndsche bijzondere scholen v11n hooger 
onderwijs, bedoeld in artikel 85bia der wet 
tot regelin~ van het hooger onderwija, zooals 
dat luidt krachtens de wet van 9 Juli 1900 

(Staats!Jlad •"· 113). S. 143. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister vnn 

BioneolandscheZakeo van 1 April 1901 , n°.193S•, 
afdeeling Onderwijs ; 

Gelet op art. 85bia der wet tot regeling van 
het hooger onderwijs, zooals dat luidt krachtens 
de wet van 9 Jnli 1900 (Staat8'1lad n°. llS) ; 

Gêzien de adviezen vnn ieder der Senaten der 
Rijks-Uoiveniteiten; 

Den Rnad van State gehoord (ad vies van den 
14 Mei 1901, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juni 1901, n°. 8892, 

afdeeling Onderwijs; • 
Hebben _p:oedgevondeo en verat~n, te bepalen: 
Art. 1. Met het getuigschrift, in artikel 11 

der wet tot regeling van het hooger onderwijs 
Yermeld, wordt gelijkgesteld het getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire stadiën door na 
te noemen binnenlandeche bijzondere scholen van 
hooger onderwijs met inachtneming der desbetref
fende wettelijke 'voorschriften aan hare leerlingen 
af te geven: 

1°. het Bisschoppelijk College te Roermond; 
2°. de eerste afdeeling van het Bisschoppelijk 

Seminarium van Roermond, gevestigd te Rold11,(), 
gemeente Kerkrw. ; 

8°. het Gereformeerd gymnasium te .J.materdam; 
__.,. het Gereformeerd gymnasium te Zetten; 
5°. het Roomech-Katholiek gymnasium te Kat

tcijk aa" des Rij,. ; 
6°.:het Canisins Collegie t.e Nij-gei, ; 
7°. het Roomech-Katholiek gymnasium te Àm

aterdam. 
2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na zijne afkondiging. 
Onze Minister van Binnenlaodsche Zaken is 

belaat met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in het Staat,blad en in de Staat,courant zal wor-

den geplaatst en waarvan afschrift zaÎ worden ge
zonden aan den Raad v~n State. 

Rabeo-Steinfeld, den 7den Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minûter 11an Binnenlandaclie Zaken, 
(,get.) H., GOEJI.AN BoBGESIUS. 

( Uitgeg . 20 Juni 1901.) 

7 Juni 1901. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandeche Zaken aan de Commissarissen 
der Konin11-in in de provinciën, betreffende 
mededeelingen aan het Centraal Bureau voor 
Statistiek nopens den uitslag der verkiezingen. 

Ik heb de eer U H.E.G. enz. 
Tevens gelieve U H.E.G. de burgemeesters der 

gemeente in U Il' gewest, die hoofd plaats zijn van 
een kiesdistrict of waarin een kiesdistrict is ge
legen, aan te schrijven den officieelen uitslag der 
stemmingen en hentemmiogen voor de verkiezing 
van leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal en van de Provinciale Staten binnen acht 
dagen rechtstreeks ter kennis van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te brengen, met ver
melding van het aantal kiezers in het :listrict, 
het aantal stemmen in het geheel en op elk der 
candidaten in het bijzonder uitgebracht en het 
aantal ongeldige stemmen. 

Met betrekking tot de periodieke verkiezingen 
van leden van den gemeenteraad, in gemeenten 
boven 15000 zielen, zal door den burgemeester 
bij genoemd bureau zijn in te 1.enden opgave van 
het aantal kiezers in elk district, alsmede van 
het aantal stemmen, in het geheel in elk district 

uitgebracht. 
De Minûter t1an Binnenlandse/ie Zaken, 

(,get.) H. GOEKAN BoRGESIUS. 

11 Juni 1901. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 8 Januari 1898 (Staat,
blad n° •. 24), hoadende ver_11:unoing aan Re• 
genten van het geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen te •, Grav1111liage tot oprichting 
van eP-n gesticht voor krankzi noigen op het 
landgoed. .Ond-Rosenburg", gemeente L<xn
duiaen, alsmede bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minim11m der genees
kundigen. S. 144. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Juni 1901, n•. 1414, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat,-
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blad n•. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
·te bepalen, dat de eerste alinea van artikel 2 

van het Koninklijk besluit van 8 Januari 1898 
(Staat,blad n•. 24), houdende vergunning aan 
regenten van het geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen te ', Graoenliage tot oprichting van 
een gesticht voor krankzinnigen op het landgoed 
.Oud-Rosenbnrg", gemeente Loo.rduinen, alsmede 
bepaling van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen, wordt gelezen 
als volgt: 

.In het gesticht, dat geacht zal worden met 
het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te 
'1 Graoen!,age, bedoeld bij het Koninklijk besluit 
van 26 Juli 1888 (Staat,blad n°. 99), één geheel 
uit te maken en daarvan eene afdeeling te zijn en 
dat bestaan zal uit een hoofdgebouw, een paviljoen 
en dti 11oodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 140 krankzinnige mannen verpleegd worden." 

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

Oldenborg, den llden Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mini.rter oan Binnenland8cke Z.Z!ten, 
(get.) H. GoEJUN BoRGEsrns. 

(Uitgeg. 21 Juni 1901.) 

11 Juni 1901. BESLUIT, houdende intrekking van 
het kantoor van betaling te Ginneken. S. 145. 

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

Financiën, van 6 Juni 1901, n•. ll, afdeeling 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 20 Septem
ber 1850 (Staataólad n•. 61); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De bij het 2de lid aangehaalde besluit 

gedane aanwijzing van het kantoo1· Ginneken als 
kantoor van betaling voor den invoer te lande 
wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 1901. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,blad 
en in de Staat,courant znl worden geplaatst. 

Oldenburg, den llden Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De JJfini.rter oan FiMnciën, (get.) PIERSON. 
( Uitgeg. 22 Juni 11!01.) 

14 Juni 1901. BESLUIT, ho de nadere be-
palingen omtrent den vrijdom van belasting 
voor azijn en houtzunr. S, 146. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Fi

nanciën, van 23 Mei 1901, n°. 29, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien de wetten van 4 Mei 1832 (Staat,

blad n°.14), 19 December 1833 (Staatsbladn°. 64), 
en art. 7 der wet van 27 Juni 1876 (Staat,
blad n°. 130), alsmede het Koninklijk besluit 
van 12 Juni 1847 (Staatablad n°. 31) en art. 5 
van het Koninklijk besluit van 26 November 1876 
(Staatablad n°. 236); 

Den Raad van State gehoord (ad vies Yan 4 Juni 
1901, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juni 1901, n•. 59, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
In de eerste zinsnede vnn art. 5 van het Ko

ninklijk besluit van 26 November 1876 (Staats
blad n•. 236) , wordt in plaats vnn • vijf hec
toliter" gelezen : • twee hectoliter". 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatat eu waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minuter oan FiMnciën, (get.). PIERSON. 
( Uitgeg. 26 Juni 1901.) 

14 Juni 1901. BESLUIT, tot het toekennen van 
vrijdom van belasting voor azijnzuur-anhydrid 
benoodigd voor de vervaardiging van phar
macentische praeparaten. S. 147. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minster van 

Financiën, van 23 Mei 1901, n•. 28, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezfen art. 7, lett. ó, der wet vau 27 Jnni 1876 
(Staat,blad n°. 130); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4den Jnni 1901, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juni 1901, n•. 65, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Vrijdom van belasting te verleenen voor azijn

zunr-anhydrid benoodilt(l voor de vervaardiging 
voor pharmacentische praeparaten en zulks op den 

19* 
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voet van het regl ent, vastgesteld bij het Konink• 
lijk besluit van 12 J ani 1847 (Staatsblad n°. 31) 
en van het Koninklijk besluit van 26 Novem
ber 187 6 (Staat,lJlad n°. 236) en onder zoodanige 
verdere voorzieni_ngen tegen miabrnik als door 

Onzen Minister van Financiën worden noodig 
geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd is bela5t met de nit
voerin11: van dit beslnit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den J'nni i901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 26 J1mi 1901.) 

14 Juni 1901. BESLUIT, tot wij1igin11= van de 
regelinit der vergoeding voor bureaukosten 
aan de colleges van zetters voor 's Rijks 
directe belastingen en der presentiegelden 
voor de ledeu dier college■. S. 148. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën, van 15 Mei 1901, n°. 109, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gezien artikel 1, tweede lid, der wet van 
5 April 1870 (Staat,lJlad n°. 63) en artikel 19 
§ 5 der wet van 2 October 1893 (Staats~lad 
n°. 149) alRmede de Koninklijke besluiten van 
8 Maart J 894 (StaatalJ!ad n°. 48) en 12 Juni 
1896 (StaatalJ!ad n°. 95) en Ons beslnit van 
8 December 1898 (Staat8"lad n°. 264); 

Overwegende, dat wijziging noodig is van de 
bestaande be11alingen betreffende toekenning aan 
de colleges van zetten voor '• Rijke directe be
lastingen van vergoeding voor bureaukosten en 
aan de leden dier colleges van presentiegelden; 

Den Raud v,m State gehoord (advies van 4 Juni 
1901, u0 • 11); 

Gelet op het nader rapport vau Onzen voor
melden Miniater van 10 Jnni 1901, n°. 

0

6, af• 

deeling Directe Belastingen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Àrtikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 8 December 1898 (Sfaat,lJlad n°. 264) wordt 
gelezen als volgt: 

.Aan de colleges van zetters voor de p:rond
belasting en de personeele belasting te Àmsterdain, 
Rotterdam en •, GrafJl!'llluzge en aan de colleges 
van zetters voor 's Rijks d.irecte belastingen in 
d.e overige gemeenten, word.t, voor elk duizend.tal 

inwoners d.er gemeente en voor elk kalend.erjaar 
als vergoed.ing voor bureaukosten toegekend.: 

in gemeenten van 10,000 inwoners en d.aar

boven / 2.-, 
in de gemeenten van 1500 tot 10,000 inwo

ners / 1-. 
Wanneer d.e vergoeding, berekend. naar boven

vermelde regelen , voor een college on vold.oend.e 
blijkt voor d.~ behoefte in 1899 of volgend.e jaren, 
kan zij d.oor Ons ·worden verhoogd.". 

2. Àrtiiel 2 van dat besluit word.t gelezen als 
volgt: 

.Aan d.e led.en van een college van zetters te 
zamen word.t, voor elk kalend.erjaar als presen
tiegeld. toegekend : 

a. aan die van het college van zetten voor d.e 
grond.belasting en de personeele belasting: 

te À11Uterdam • • • f 4900 , 
te R.otterdam en te ', Gra"enhage • • 2800; 
IJ. aan d.ie van elk d.er colleges van zetters voor 

d.e belastin_g op bedrijfs- en andere inkomsten: 
te Àm1terdam • . / 2000, 
te R.otterdam en te ', Gravenhage • • 1600; 
c. aan die van het college van zetten voor 

's Rijke directe belastingen in de overige ge
meenten, voor elk dnizendtal inwoners d.er ge
meente: 

in gemeenten van 10,000 inwonen en d.aar
boven / lH.-, 

in gemeenten van minder dan 10.000 inwo

ners/ 15.-. 
Voor de toepassing van dit artikel word.en de 

voorzitters, bed.oeld. bij artikel 18 d.er wet van 
2 October 1893 (Staat,lJlad n°. 149), niet als 
led.en gerekend.". · 

3. Dit beslnit wordt gerekend in werking te 
zijn getreden 1 Januari 1901. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van d.it besluit , 't welk gelijktijdig 
in het Staat,blad en in d.e Staat8courant zal wor
d.en geplaatst en waarvan afschrift zal word.en 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 14d.en J'nni 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minuter van Financiën • (get.) PIERSO.N. 

(Uitgefl. 28 Jwni 11/01.) 

14 Juni 1901. BESLUIT, betreffende colleges 
van zetters voor '• Rijke Directe belastingen. 
s. 149. 
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W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 15den Mei 1901, n°. 110 
(Directe belastingen); 

Herzien het Koninklijk be1l11it van 8 M11Brt 
1894 (Staatsblad n°. 48), gewijzigd b.ij de Konink
lijke beslniten van 22 April 189ö (Staat,blad 

n°. 74) en 12 Juni 1896 (Staatsblad n°. 95) en 
Ons beelnit van 16 Mei 1899 (Staat,bladn°. 118); 

Den Rnlld van State gehoord (ad vies van den 
4 Juni 11101, n°. 12); 

Gelet op het nader rnpport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1901, n°. 7 
(Directe belnatingen); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Ann het slpt van artikel 1 van Ons 

besluit van 16 Mei 1899 (Staatsblad n•. ll8) 
wordt in plaats van .AD en AE" gelezen: .AD, 
AE en AJ". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening, waarop 
het in het Staat,lJlad en in dé Staatscourant is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast roet de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en nan de 
Algemeene Rekenkamer. · 

Het Loo, den 14den Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Jfinuter van Financiën, ($el.) P111:11sm1. 

· (Uitgeg. 28 Jvni 1901.) 

14 Juni 1901. BF.SLUIT, betreffende aanwijzing 
der kringen vnn de commissiën van aanslag 
voor de belasting op bedrijfs• en andere 
inkomsten en van hare standplaatsen. S. 150. 

W11 WILHELMI:N"A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 Mei 1901, n•. 111 (Directe 
Jlelaatingen); 

Herzien het Koninklijk beslnit van 28 Octo
ber 1893 (Staatsblad _n°. 157), gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 22 April 1895 (Staats
blad n°. 73), 21 Mei 1896 (StaatalJlad n°. 85) 
en 6 Angu1tus 1896 (Staaf1lJlad n°. 148) en 
Onze besluiten vao 16 Mei 1899 (StaatslJlad 

n•. ll9), 18 Juli 1899 (Sfaat,lJlad ~•. 160) en 
8 Maart 1901 (Staat,lJlad n°. 70); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van llen 
4 Jnni 1901, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 10 Juni 1901, n°. 8 (Directe 
Belastingen) ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Artikel 1 vnn Ons bealnit van 16 Mei 

1899 (StaatslJ/ad n°. 119) wordt gelezen als volgt: 
Met wijziging in zoover van artikel 4 van het 

Koninklijk beslnit van 28 October 1898 (Staatl

lJlad n•. 157) wordt, voor zooveel '• Gra11enkage 

betreft, verstaan : 
door de late afdeeling, het gedeelte der ge

meente, omvattende de kadastrale sectiën C, D, 
E, N, 0, P, U, W, X, IJ en Z, zoomede 
Sc/ui,eninge,i; 

door de 2de a(deeling het gedeelte der gemeente 
omvattende de kadastrale sectiën F, G, H, I, K, 
L, R, AB, AC, AD, AE en AJ. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening, waarop het in 
het Staat,lJ/ad en in de Staat,courant ia geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het StaaulJlad en in de Staatac011rant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en na n de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den l4den Juni 1901. 
($et.) WILHELMINA. 

IJe Mi11Ül't!r van FinatsCiën, (get.) PIEIISON. 

( Uitgeg. 28 Juni 1901.) 

14 Juni 1901. BESLUIT, van den Minister van 
Oorlog, betreffende wijziging ten aanzien van 
het voonchrirt nopens het verleenen van 
medewerking aan vereenigingen tot vrijwillige 
oefening in den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog, het .wen°scbelij.k 
achtende, wijziging te brengen in- en uitbreiding 
te geven aan het Yooncnrift nopens !,et v,r

leenen van medewerking aan vereenigingen tot 

flrijwillige oef eni,,g in den wapmliaadel, vastge
steld bij beschikking van 29 Juni 1900, iVde Ard., 
n°. 15 en uitgebreid bij beschikking vnn 1 De
cember 1900, IVde Afd., n°. 48; 

Heeft goedgevonden : 
Á. Gemeld voorschrift te wijzigen ala Tolgt: 
In § 8 als prijs, zoowel van een geweer M. 95 

als van een karabijn M. 96 n°. 3 vaat te stellen 
de som van 'veertig gulde1t (f 40.-); 

B. In meergenoemd voorschrift, tusschen S 12 
en § 18 in te las1cben : 

§ 12bi1. Zijn uan de geweren, in bruikleen 
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voorhanden bij weerbaarheidsvereenigingen, her
stellingen noodig, dan richten de bestnren de 
aanvragen hiertoe aan den bevelhebber in de 
militaire afdeeling , waarin de vereeniging ge
vestigd iri. 

Na ontnnglt van bedoelde aanvragen bepalen 
de bevelhebbers in de militaire afdeelingen in 
welk garnizoen . de herstelling moet geschieden, 
met dien verstande , dat daartoe zoo mogelijk 
het garnizoen wordt aangewezen, waar de te her
stellen geweren jaarlijks worden geïnspecteerd. 

Ten aanzien van de herstelling, buitengewone 
herstelling, terugzending der geweren eu de wijze 
van vergoeding der herstelling van de gebreken, 
die aan slecht onderhoud en aan onoordeelknndige 
behandeling worden toegeschreven , moet worden 
gehandeld, zooals in § 12 voor de geweren, 
waaraan bij de inspectie gebreken zijn bevonden, 
is voorgeschreve~. 

(get.) A. KooL. 

15 Jtu1i 1901. BESLUIT, tot wijziging van arti
kel 1 van het Koninklijk bealnit van 22 Febrn
ari 1896 (Staatsblad n°. 32) , houdende in
voering van anthropometrische signalement
kaarten. S. 161. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J nstitie van den 18den Mei 1901, 2de afdeeling A, 
n°. 226 ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 8 dev.er, 2de afdeeling A, n°. 158 ; 

Gezien het Koninklijk bealoit nn 22 Febru
ari 1896 (Staatsblad n°. 32) ; 

Hebben goeditevonden en ventaan : 
Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 

22 Februari 1896 (Staatsblad n°. 82), tot in
voering van anthropometrische signalement-kaarten 
te wijzigen als volgt : 

Er worden anthropometrische signalen.ent-kaar-
ten opgemaakt: ~ 

A. van alle onherroepelijk veroordeelden tot 
eene gevangenisstraf van zes maanden of langer 
wegens eenig gemeen of militair misdrijf, die den 
leeftijd van 23 jaren bereikt hebben ; 

B. van de tot plaatsing in eene Rijkswerkin
richting krachtens artikel 434 of het vierde lid 
van artikel 45 3 van het Wetboek van Strafrecht 
veroordeelden, die den leeftijd van 23 jaren be• 
reikt hebben, voor zoover de door den Minister 
van Jnstitit te stellen regelen het voorschrijven ; 

C. van alle nangehonden of gevangen genomen 

verdachten van cenig misdrijf of eene der in de 
artikelen 432 en 433 van het Wetboek van Straf• 
recht omschreven overtredingen, ter vaststelling 
van wier identiteit het opmaken van een signa
lement-kaart in het belang der J nstitie wenschelijk 
ia te achten. 

Signalement-kaarten van de onder C bedoelde 
peraonen worden niet opgemaakt dan op last van 
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, den 
advocaat-fiscaal voor de zee- en landmacht, de 
officieren van J nstitie, de auditeurs-militair of de 
fiscalen bij de zee-krijgsraden binnengaats. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Jnli 1901. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat8• 
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van J,utitie, (get.) CoRT v. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 25 Juni ]901.) 

17 Juni 1901. BESLUIT, houdende machtiging 
om voor bepaalde soorten van pakketten af
wijking toe te laten vnn de sluiting, voor
geschreven bij het Koninklijk besluit van 
15 Januari 1882 (Staatsblad n°. 14). S. 152. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van den 12den Juni 
1901, n°. 2107, Posterijen en Telegrapbie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia gemachtigd om, .met afwijking in zoover 
van het Koninklijk besluit van 15 Januari 1882 
(Staatsblad n°. 14) toe te laten, dat de door hem 
te bepalen soorten van pakketten met aangegeven 
waarde k nonen worden verzonden, zonder toege
bonden te zijn door middel van een krnistouw 
zonder knoopen en zonder voorzien te zijn van 
zegel• in lak of lood. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscoura11t zal 
worden opgenomen. 

Het Loo, den 17den Juni 1901. 
(get.) WIL HEL M I NA. 

De Minuter 11an Waterstaat, Ha11del en NiJt1erheid, 
(get.) C. LELT. 

(Uitgeg . 6 Juli 1901.) 
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17 J"ni 1901. BESLUIT, betreffende bepaling van 
den leeftijd van kin4eren tot toelating op de 
openbare lagere school, in verband met de 
Leerplichtwet. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
DE Vos en anderen, te Borsselen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
d.d. 16 Februari 1901, n°. 11 • / 1 0 , lste afd., 
waarbij is goedgekeurd het besinit van den Raad 
der gemeente Borsselen, d.d. 21 Januari te voren, 
betreffende den leeftijd, welken de kinderen moeten 
bereikt hebben, vóórdat zij op de openbare lagere 
school in die gemeente worden toegelaten en dien 
waarop zij die school moeten verlaten ; 

D~ Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestunr, gehoord, advies van 29 Mei 1901, 
n°. 88; 

Op de voordracht van Onzen MiniPter · van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1901, n°. 4031, 
afd. O.; 

Overwegende: dat de gemeenteraad van Borsselen 
bij besluit van 21 Jannari 1901, art. 1 der ver
ordening, regelende het openbaar lager onderwijs 
heeft gewijzigd als volgt : • De school voor gewoon 
.lager onderwijs in deze gemeente is toegankelijk 
• voor al de kinderen die in de gemeente wonen , 

0 mita zij op 1 Mei zes jaar oud zijn en volgens 

0 de Leerplichtwet nog niet vrij zijn van leerver• 
.plichtiog ;" 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan .het hoofd 
dezes vermelde beslnit hunne goedkeuring hebben 
verleend aan eveogemeld gemeenteraadsbesluit; 

dat DE Vos en anderen van dit beelnit van 
Gedeputeerde Staten bij One in beroep zijn ge• 
komen, daarbij aanvoerende, dat tengevolge van 
bedoeld gemeenteraadsbe9luit reeds den volgenden 
dag 14 kinderen van de school verwijderd zijn; 
dat de gemeenteraad dat besluit alleen heeft ge
nomen om aan de verplichting tot aanstelling van 
een derden onderwijzer te ontkomen; dat de leer
plichtwet wel de ouders vrijlaat om hnnne kinderen 
niet vóór het 7 de jaar naar school te zenden , 
en na een 6-jarig geregeld bezoek van de school 
te nemen, doch geen11Zin1 bedoelt den leeftijd voor 
het bezoeken der school te lleperken; dat vooral 
voor eene g~meente als Borsselen het bestreden 
besluit zeer te betreuren is, overmits het op 
zoo grooten afstand ia gelegen van plaatsen, waar 
gelegenheid ie om den kinderen verder onderwija 
te geven , en in Borsselen zelf, beha! ve het lager 

-onderwijs, slechts herhalingsonderwijs is, dat 
slechte enkele vakken omvat; 

Overwegende dat eene dusdanige beperking van 
den leeftijd, gedurende welken de kinderen de 
openbare lagere school mogen bezoeken , als door 
den gemeenteraa4 van Borsselen ie vastgesteld, 
waarvan het gevolg ie dat een aantal kinderen 
van de school moeten verwijderd worden, en die 
zelfs niet toelaat dat ia bijzondere gevallen van 
den gestelden regel worde afgeweken, in strijd is 
te achten met de belangen van het onderwijs en 
ook geenszins · steun vindt in de leerplichtwet, 
die wel de onders vrijlaat om hunne kinderen 
niet vóór het 7 de jaar naar school te zenden en 
hen na 6 jarig gerege~d schoolbezoek van de 
school te nemen, maar gecnilzins bedoelt, den 
leeftijd voor het bezoeken van de school te beperken; 

dat dos hd beroep gegrond is; 
Gezien de wet tot regeling van het Lager 

Onderwijs ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het be&treden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland van 16 Februari 1901 te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenland~che Zaken is 
belast enz. (W. v. B. A.) 

18 J"ni 1901. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement omt~ent de ' aanwending van 
spoorwegen en spoorwegmaterieel in de ge
valien, bedoeld in artikel 24 en de 2de 
alinea van arti~el 50 der wet van 9 April 
187 5 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewij
zi~ bij de wet van 8 April 1893 (Staats

blad n°. 62). S. 158. 
W11 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van 30 November 1899, Kabinet, litt•. z• ', en 
van 6 December 1899, n°. 223, afdeelinp: Han
del en Nijverheid : 

Gelet op artikel 51 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), tot re9eling van de dit!Ut 

en net 9e/Jruit der apn01·w9en, zooals die wet 
gewijzigd ia bij de wet ven 31 December 1880 
(Staatsólad n~. 258), aangevnld bij de wet van 
10 Mei 1882 (Staatablad n°. 66) en gewijzigd 
bij de wetten van 15 April 1886 (Staataólad 
n°. 64), van 31 December 1887 (:Staatsólad 

n°. 265) en van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62); 
Den Rand van State gehoord (ad vies van 6 

Februari 1900, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
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Ministers van 5 Jnai 1901, Kabinet, litt. B", 
en vàn 10 Juni 1901, n°. 212, afdeeling Spoor• 
wegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. In te trekken het Koninklijk besluit van 

lil September 1876(Staat,Maá n•. 182),houdende 
vaststelling van een reglement omtrent de aan
wending van spoorwegen en spoorwegmaterieel in 
de genllen , bedoeld in art. 24 en de 2de alinea 
van art. 5 0 der wet van 9 April 18 7 5 ( Staat,. 
bl11d n°. 67); 

2°. Vast te stellen het bij dit lieslnit gevoegde 
• Reglement omtrent de aanwending van spoor• 
wegen en spoorwegmaterieel in de gevallen be
doeld in artikel 24 en de 2de alinea van artikel 
50 der wet van 9 April 187 5 (Staat,olad n°. 67), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 .!pril 1893 
(Staata6lad n°. 62)". 

Onze Ministers van Oorlog en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de nitvoering 
rn~ dit beslnit, hetwelk in het Staats6lad ge
plaatst en· aan den Rand ~an State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 18den Juni 1901. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister can Oorlog, (get.) A. KooL. 
De Minister van Waterstaat, Handel en NijoerkBid, 

(get.) C. Lnr. 
(Uitgeg. 16 Juli 1901.) 

REGLEMENT omtretlt de aanwending tian 

8f)Oonoegen en spoór11J11gmaterieel in de 
gevallen, 6edoeld in· artikel 24 en de 2de 

alinea r,an artikel 50 der wet oan 9 Àpril 
187 5 (Staatsblud n°. 67), /aat,telijk gewij
zÏfld bij de wet oan 8 April 1893 (Stasts
blnd n°. 62.) 

Art 1 . De leiding van den dienst en van het 
gebrnik der spoorwegen ingeval van oorlog of 
andere bnitengewone omstandigheden dat gebruik 
voor 's Rijke dienst in het belang van 's Lands 
verdediging noodip; maken en de voorbereiding 
van hetgeen voor de uitvoering noodip; is, worden 
opgedragen aan eene Perman11nte Militaire Spoor
wegcommÎ8ne. 

Door Ons kunnen aan die Commissie bovendien 
andere werkzaamheden , op militaire spoorweg
aangelegenheden betrekking hebbende, worden op
gedragen. 

2. De Commissie is gevestigd te•, Gravenhage 
en bes~t uit ten hoogste acht leden , benevens 
een secretaris. 

Tot de leden behooren : 
1°. de Chef van den Generalen Staf, voor

zitter der com~issie ; 
2°. een lid van · den Raad van Toezicht op 

de Spoorwegdiensten, ondervoorzitter der 
Commisijie. 

3°. een opper- of hoofdofficier - bij uitzon• 
dering een kapitein - van den Generalen 
Staf; 

4°. twee of drie hoofdambtenaren van spoor• 
wegmaatschappijen, bij voorkeur hoofden 
van- of bekend met• het mouvement of 
het vervoer bij die maatschappijen . 

De leden - behal'l'e de voorzitter - benevens 
de secretaris , worden door Ons benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

Aan de commissie worden boven en behalve.even• 
tueel noodig personeel voor de Administratie ten 
minste twr officieren of oud-officieren toegevoegd, 
door Onzen Minister van Oorlog aan te wijzen. 

3. Aan de leden en den secretaris der Com
missie, benevens aan de toegevoegde officieren of 
oud-officieren wordt, teu behoeve van de nitoefe
ning van hnnne betrekking, vrije toegang verleend 
tot de spoorwegen en tot de daartoe behoorende 
werken en gebouwen. De woningen der beambten 
en bedienden van den spoorweg zijn onder de 
hier bedoelde gebouwen niet begrepen. 

4. De Commissie zendt aan Ons jaarlijks vóór 
het einde der maand Maart een beknopt verslag 
vo.n hare verrichtingen in het vorige kalenderjaar . . 

5. Ten behoeve der voorbereiding in vredes- · 
tijd van de maatregelen , welke tot eene behoor
lijke nitvoering van het militair vervoer in geval 
van oorlog of van andere buitengewone omstan
digheden worden vereischt, ontvangt zij de noo
dige gegevens van Onzen Minister van Oorlog 
of van den Chef van den. Generalen Staf. 

6. Zoodra de dienstplichtigen , ingevolge ar
tikel 185 van de Grond wet, geheel of ten deele 
bnitengewoon onder de wapenen zijn geroepen, of 
zooveel vroeger als Wij zulks noodig achten, staat 
de Commissie onder het onmiddellijk bevel van 
Onzen Minister van Oorlog, of van een door 
Ons aan te wijzen militaire autoriteit en verdeelt 
zij zich in eene Hoofdafdeeling en twee uitvoe
ring8Commiuiët1, de eene voor de lijnen in beheer 
bij de Hol_landsche IJzeren Spoorwe~-Maatschappij 
en de andere voor de lijnen in beheer bij de 

, Maatschappij tot Exploitatie van Staats~poorwegen, 
de Nederlandsche Centraal- en de Noordbrabantsch• 
Duihche spoorwegmaatschapi,ij. 
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Worden in oorlog,tijd nndere lijnen gebruikt, 
dan wijet de Hoofdafdeeliup: aan onder welke 
uitvoeringscommissie deze zullen ressorteeren. 

7. Tot de in het vorige artikel genoemde 
Hoofdafdeeliog behooreu de in· artikel 2, ouder 
1°., 2°. en 3°. genoemde leden der Co~missie, 
tot de nitvoeringscommissiën de onder 4°. van 
dat artikel geu.oemde leden. 

De Voorzitter der Commi&Bie bepaalt welke 
der in artikel 2 niet afzonderlijk genoemde leden 
in de Hoofdafdeeling en welke in elk der beide 
nitvoeringt'C<>mmissiëu zitting zullen nemen. 

Voorzitter van de Hoofdafdeeliug ia de voorzitter 
der Commissie; voorzitters van de uitvoeriugscom
missiën zijn respectievelijk de hoof dam btennreu 
der Hollan1lsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
en der Maatschappij tot Erploitatie der Staats
spoorwegen; leden der Commissie, ingevolge pnnt 
4, van artikel 2. 

Bij de Hoofdnfdeeliup: en bij elk der nitvoeriogs
commissiën treden respectievelijk als secretaris op: 
de secretarie der Commissie en diegenen die i u 

de laatste alinea van artikel 2 bedoelde officieren 
of ond-officiereo , welke hiertoe door den voor
ûtter der Commissie worden aangewezen. 

8. De H"oofdafdeeling is belast met de alge
meene leiding van den dienst en het gebruik 
der spoorwegen, waarvan de vordering krachten• 
artikel 50 der wet van 9 April 1875 (Staatl
'lllad n°. 67) voor 's Rijke dienst in het belang 
van 's lands verdediging is geschied. Zij houdt 
verblijf te ', Gravenkave zoolang niet door Onzen 
Minister van Oorlog daaromtrent anders is beslist. 

D~ nitvoeringscommissiën zijn belast met de 
zorg voor- en het toezicht op de uitvoering vnn 
de door de Hoofdaf1leeling gegeven bevelen. Zij 
zijn gevestiftd de eene te Ám1tudam, eo de 
andere te Utreckt. Deze stand plaatsen ~nuen 
echter door de Hoofdafdeeliup: worden gewijzigd. 

9. Zoodra de dienstplichtigen ingevolge artikel 
185 der Grondwet geheel of ten deele buitenge• 
woon onder de wapenen zijn geroepen , dDeu de 

· besturen der spoorwegdiensten, wier hoofdzetel 
hier te laude is gevestigd, zich ter bevordering 
van overleg en bespoediging ren de door de Hoofd
afdee!inp: noodig geachte maatregelen , bij de~ 
vertegenwoordigen door een of meer door hen ge
machtigde leden vau het bestuur van hunnen dienst. 

10. Zoodra de buitengewone omstandigheden 
waarop in het 2de lid van artikel 50 der Wet 
van 9 April 187ö (Staatsblad n°. 67) gedoeld, 
wordt, door de Regeering aanwezig geacht worden 

en de beatuurJcrs der spoorwegdiensten hiervan 
mededeeling zullen hebben ontvangen, geven die 
bestuurders onmiddellijk uitvoering nan de bevelen, 
welke hun door or namens Onzen Minister van 
Oorlog ten aanzien der maatregelen , welke voor 
het binnenslands honden van het rollend materieel 
moeten worden genomen , zijn of zullen worden 
verstrekt. 

11. Indien in de gevallen, bedoeld bij het 
2de lid van artikel 50 der Wet van 9 April 187 5 
(Staatablrid n°. 67) het gebruik .van een apoorweir 
or van het daartoe· behoorend materieel voor 
's Rijke dienst, in het belang van 'e Lands ver• 
dediginir door One of krachtens Onze machtiging 
door Oozen Minister van Oorlog of door een be• 
velhebber van het leger gevorderd word;, blijven 
de bestuurders van den betrokken spoorwegdienst 
belast met de uitvoering van den dienst onder 
leiding en toezicht van de uitvoeringscommiuiën. 

12. De Hoofdafdeeliug ontvangt van Onzen 
Minister van Oorlog aanwijzing van ~e plaat& 
(of plaatsen) waarheen het materieel vervoerd 
moet worden, dat eventueel, krachtens nrtikel 
24 der Wet van 9 _April 1875 ( Staata'/Jlad n°. 67) 
behoort te worden verwijderd. 

Genoemde Minister doet aan de Commissie 
mededeeling of van dat materieel, bij wijze van 
vordering, krachtens artikel 50 der., Wet, voor 
's Rijks dienst in het belang van 'a Lands verde
diging gebruik zal worden gemaakt, dan wel of 
de terreinen en berp:plaatseu van den eenen of 
a~deren spoorwegdienst tot berging van dat mate· 
rieel moeten worden aangewezen. 

13. Indien bij gebrnik van een spoorweg of 
van het aan eenen spoorwegdienst toebehoorende 
materieel voor 's Rijke dienst in het belang van 
's Lands verdediging, geen voldoend spoorwegper
soneel aanwezig is, zal de Hoofdafdeelinir aan vulling 
vnn dat personeel trachten te verkrijgen, desnoods 
uit het leger. 

In spoed vereischende gevallen kan dit recht• 
streeks door de nitvoeriugacommiasiën geschieden. 
Aan de vorderingen, welke in verband hiermede 
tot een bevelhebber van het leger worden gericht, 
moet door dezen onmiddellijk worden voldaan, 
tenzij de militaire toestand nn het ~nblik 
nB'Lr diens oordeel dit niet mocht toelaten. 

14. Zoodra de dienstplichtigen, die ingevolge 
artikel 185 der Grondwet geheel of ten deele 
buitengewoon onder de wapenen waren geroepen, 
weder naar hnnne haardsteden zullen zijn terug• 
gekeerd , of zooveel vroeger nis Wij zulki noodiir 
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acht.en, vervalt de in artikel 6 van dit Reglement 
aangegeven splitsing, waarna de Commissie niet 
meer onder het onmiddellijk bevel van Onzen 
Minister v11n Oorlog staat. 

15. Wanneer daartoe ILIIDleiding bestaat wordt 
de Commissie belast om in 0V11rleg met de bestuur• 
ders der betrokken spoorwegdiensten bij minnelijke 
overeenkomst; de schadeloosstelling te regelen, 
die wegens het gebruik voor 's Rijke dienst in 
het belang v11n 's Lands verdediging van een spoor• 
weg of van het• a11n eenen spoorwegdienst toebe
hoorende materieel, krachtens artikel 50 der Wet 
van Il April 1876 (Staat8',lad n°. 67), verechnl• 
digd is. 

Zij doet daartoe de noodige voorstellen aan 
Onzen Minister van Oorlog. 

16. Nadere voorschriften nopens de uitvoering 
der taak bij artikel 1 van dit reglement aan de 
Commissie opgedragen, worde11 gegeven bij eene 
door Ons vest te stellen .Instructie voor de Per
manente Militaire Spoorwegcommissie". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Juni 
11101 (Staatsblad n°. 158). 

Ons bekend: 
De Minister flan Oorlog, (!let.) A. KooL. 

De Afinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(!let.) C. LELT. 

18 Juni 11101. BESLUIT, tot vaststelling van 
eene Instructie voor de Permanente Militaire 
Spoorwegcommissie. S. 154. 

W1:1 WI LHELMINA, ENZ. 
Op ae voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, en v11n Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid, van 5 Juni 11101, Kabinet, Litt. B", en 
van 10 Juni 11101, n°. 212, afdeeling Spoorwegen; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 16 van het 
bij Koninklijk besluit van 18 Juni 11101, n°. 40, 
vastgestelde Reglement omtrent de 11an wending 
van spoorwegen en spoorwegmaterieel in de ge
vallen, bedoeld iri artikel 24 en de 2de alinea 
van artikel 50 der wet van Il April 187 5 (Staat1• 
blad n°. 67) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
8 April 18113 (Staatsblad n°. 62); 

Hebben goedgernnden en verstaan : 
1°. In te trekken het Koninklijk besluit van 

·3 April 1877, o0 • 1, houdende vaststelling van 
de Instructie voor de Permanente Militaire Spoor• 
wegoommissie, alsmede de bij dat besluit gevoegde 
Instructie, zooals die achtereenvolgens gewijzigd 
is bij de Koninklijke besluiten van 2 Juni 1878, 
n°. 211, van 4 November 1885, n°. 28 en van 

8 Februari 1893, n°. 44, welke Koninklijke be
sluiten hierbij tevens worden ingetrokken; 

2°. Vaat te stellen de bij dit besluit gevoegde 
Instructie voor _de Permanente Militaire Spoor
wegcommiSBie. 

Onz~ Ministers van Oorlog en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn, ieder voor zoovee) 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk met de hierboven sob 2°. ge• 
noemde Instructie in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 18den Juni 11101. 
(get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Oorlog, (get.) A. KOOL. 
De Miniater van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(!let.) C. LELT. 
(Uitgeg. 16 Juli 11101.) 

INSTRUCTIE t·oor de Permanente Militaire 
SpooNOegcommis.rie. 

§ 1. Bt!palingen voor vredesti/d. 

Art. 1. De Commissie vergadert, daartoe door 
den voorzitter opgeroepen, in den regel te 's Gra-
onl,.age. • 

De in de vergadering te behandelen onderwer
pen worden, zoo mogelijk , vooraf door den Voor
zitter aan de leden medegedeeld. 

2. Alle besluiten worden bij meerderheid van 
stemmen genomen; bij staking van stemmen be
slist de stem des Voorzitters. 

Indien · ter vergadering minder dan vijf leden 
tegenwoordig zijn wordt geen besloit genomen, 
tenzij in spoed vereischende gevallen eene beslis
sing niet kan worden uitgesteld. 

De Secretaris heeft alleen een ad viseerende stem. 
3. De Voorzitter, de ondervoorzitter en de 

officier van den Generalen Staf, lid der Commissie, 
vormen met den Secretaris eene sub-commissie. 
Deze sub-commissie is belast met den dagelijkschen 
dienst eli verder met de werkzaamheden, welke 
haar door de Commissie worden opgedragen. 

4. De Voorzitter ontvangt en opent alle aan 
de Commissie gerichte stokken. 

Hij brengt die in de eerstvolgende "rergadering 
van de sub-commissie ter tafel, tenzij die stukken 
naar zijn oordeel terstond kunnen of behooren te 
worden afgedaan. 

De door den Voorzitter afgedane stukken wor• 
den ter kennisneming van de leden ter tafel ge
bracht in de eerstvolgende vergadering van de 
sub-commissie. 
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De sub-commissie beslist, welke stukken en 
aangelegenheden behandeld moeten worden in de 
vergadering bedoeld in artikel l. 

5. De Commissie treedt tot het geven en vragen 
van inlichtingen in oflicieele briefwisseling met 
alle autoriteiten en met de bestuurders van spoor• 
weg• en tramwegmaatsrhappijen. 

6. Alle overeenkomsten, voorschriften, bepa• 
lingen enz., het militair vervoer betreffende, door 
de Commissie noodig geacht of welker samenstelling 
haar krachtens het reglement, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 18 Juni 1901 (Staatsólod 
n°. 158) of bij deze Instructie is opgedragen, 
worden aan de goedkeuring van. Onzen Minister 
van Oorlog onderworpen. 

Indien een dergelijk voorstel aan Onzen Minister 
van Oorlog hij meerderheid van stemmen wordt 
vastgesteld, kan de minderheid vorderen , dat bij 
de indiening van dat voorstel eene door haar 
samengestelde nota wordt overgelegd, waaruit 
haar gevoelen blijkt, 

7. Alle van de Commissie uitgaande stukken , 
worden door den Voorzitter en den Secretaris 
onderteekend. 

8. De Voorzitter is bevoegd uit eigen hoofde 
aan Onzen Minister van Oorlog, aan Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan den Raad van Toezicht op de spoorweg• 
diensten, aan de bestuurders vo.n spooriveg• en 
tram wegdiensten en voorts aan alle militaire 
autoriteiten de inlichtingen te vragen, die hij 
voor de leiding van de werkzaamheden der Com• 
missie noodig acht. 

9. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
van den Secretaris wordt deze vervangen door 
één der officieren of oud-officieren, bedoeld in 
het laatste lid van art. 2 van het reglement, 
door den Voorzitter daartoe aan te wijzen. 

10. Tot het doen van dienstreizen, waarvoor 
nis- en verblijfkosten aan het Rijk in rekening 
worden g,ihracht, behoeven de Voorzitter, de 
leden en de Secretaris Iilachtiginii: vau Onzen 
Minister van Oorlog. 

In spoed vereischende omstandigheden kunnen 
bedoelde dienstreizen zonder voorafgannde mach
tiging geschieden, mits daarvan terstond kennis 
11an genoemden Minister worde gegeven. 

De militaire leden der Commissie zijn, wat 
dienstreizen eu verloven betreft, onderworpen aan 
de dienaangaande bestaande voorschriften en bepa
lingen voor officieren. 

11 . De Commissie zorgt, dat te allen tijde 

ten behoeve van het leger de noodige voorschriften 
en bepalingen zijn vastgesteld voor het militair 
vervoer over de spoorwegen , zoowel in gewone 
tijden (gewoon militair vervoer) als in geval van 
oorlog of van andere buitengewone omstandig• 
heden (buitengewoon militair vervoer). 

Die voorschriften en bepalingen strekken zich 
o. a. uit tot: 

de volgorde der rij• en voertuigen in militaire 
treinen; 

het laden en lossen van krijgsvolk, paarden, 
oorlogstuig eu andere militaire goederen ; 

het vervoer van zieken en gewonden ; 
maatregelen van orde, tucht en veiligheid bij 

vertrek eu aankomst en gedurende het vervoer; 
bepalingen betreffende de verpleging van troepen 

en van paarden in de treinen gedurende het vervoer; 
de voorbereiding, bedoeld in de artikelen 1 

. en 5 van het Reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 18 Juni 1901 (Staatsólad n°. 158), 
en de uitvoering van de artikelen 15 en 24 dezer 
Instructie; verder tot alle onderwerpen, waardoor 
het nuttig gebruik van de spoorwegen ten behoeve 
van 's Lands verdediging kan worden bevorderd. 

12. Met inachtneming van het bepaalde bij 
artikel 6 dezer Instructie sluit de Commissie 
namens Onzen Minister van Oorlog, wet de ver
schillende spoorwegmaatschappijen de noodige over
eenkomsten, betreffende het militair vervoer; zij 
stelt, mede onder nadere goedkeuring van Onzen 
Minister van Oorlog, in gemeen overleg met de 
besturen der spoorwegdiensten eu met onderling 
goed viudeu de noodige administratieve bepalingen 
vast tot regeling van de contr6Je en de afrekening 
der vrachten en andere vergoedingen, verschul
digd voor het gebruik, dat ten behoeve van het 
militair vervoer en nit anderen hoofde van de 
spoorwegen en van het spoorwegmaterieel is 
gemaakt. 

13. De Commissie verzamelt, zoo volledig 
mogelijk, opga~en omtrent de inrichting en het 
getal der locomotieven, tenders, rijtuigen en 
wagens der onderscheidene spoorwegdiensten. 

Uit de hiertoe door haar aan te leggen registers 
moeten steeds knnuen blijken de vervoerkrachten 
vau eiken spoorwegdienst. 

14. De Commissie deelt aan den Raad vau 
Toezicht op de Spoorwegdiensten mede al wat naar 
hare meening kau worden aanbevolen, om een
vormige eu doeltreffende in richting van het rollend 
materieel voor militair gebruik te bevorderen. 

Zij houden schetsboeken van de onderscheidene 
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types, wnaroit de inrichting en de nfmetingen 
van dat materieel in hoofdzaak blijken. 

15. Wanneer het materieel der spoorwegdiensten 

niet voldoet aan de behoeften voor het vervoer 
van zieken, gewonden, geschut, voertnigen en 

paarden in geval van oorlog ofvan a11dere buiten• 
gewone omstandigheden, en dat materieel hiertoe 
niet zonder bezwaar voor den gewonen spoorweg• 
dienst kan worden ingericht, zoodat daarin van 
Rijkswege moet worden voorzien , doet de Com
missie ter znke de noodige voontellen en zorii:t 
zij voor de naleving van de voorschriften en be

palingen , die na overleg met de betrokken spoor• 
wegdiensten, door Onzen Minister van Oorlog, 
zoo noódig Onzen Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid gehoord, worden vastgesteld 
voor het bewaren en het gebrnik der wagens en 
voorwerpen welke voor rekening van het Rijk tot 

voorschreven doel worden aangeschaft. 
16. De Commissie houdt schetsboeken van de 

grondplruis der stationsemplacementen van it.e 
spoorwegen, alsmede een register, bevattende 
gegevens betreffende die emplacementen als: onder
linge afätnnd, aanwezigheid van een telegraaf
kantoor, nu locomotiefbergplaataen, van draai
echijven en van waterverzorging, de hoedanigheid 
van het water, de bergruimte van steenkool berg• 
plaateen, de afmeting en inrichting van verhoogde 
loe• en laadplaatsen en van goederenloodsen, de 
lengte der hoofd- en zijeporen, enz. . 

17. De Commissie onderzoekt, wáár op · of 
langs de spoorwegen, binnen de verdedigingsliniën 
dee Rijks, plaats en gelegenheid bestaat om, zonder 
belemmering voor de militaire verdediging en 
voor den spoorwegdienst, de locomotieven, tenders, 
rijtuigen, wagens en ander rollend materieel te 
ber~n ingeval znlk materieel krachtens art. 24 
der wet van 9 April 187 5 (Staat,IJlad n". 67) 
van spoorwegl~'nen moet verwijderd wordeg, 

Zij doet, zoo noodig, aan Onzen Minister van 
Oorlog voontellen, om tijdig voldoende plaats 
tot berging van het materieel te Jmnnen aanwijzen. 

18. De Commissie ontwerpt een voorschrift tot 
regeling van de oefening van troepen voor het 
vervoer met spoortreinen. 

19. Aan de Commiesie kan worden opgedragen, 
het vervoer van het krijgsvolk, paarden en oorloga• 
tuig in gewone tijden te regelen in overeenstem
ming met het bestunr van elk der betrokken 
spoorwegdiensten. 

§ 2. Bepalingen voor geval van oorlog of van 
andere /Juitengewone omatandigheden. 

20. Wanneer toepassing vnn een der artike
len 24 en 50 der wet nn 9 April 187 5 (Staat,. 
IJ/ad n°. 67) of wel van beide artikelen in het 
belang van 's lands verdediging door de Hoofd
afdeeling wordt noodig geacht, doet zij een daartoe 
strekkend voorstel aan Onzen Minister van Oorlog. 

Zoodra de .EJoofdnfdeeling vnn Onzen Minister 
vnn Oorlog - onverschillig of zij al dan niet 
het in de vorige alinea bedoelde vooNtel heeft 
gedaan - mededeeling heeft ontvan~n omtrent 
de toepassing van een of vnn beide der zooeven 
genoemde artikelen der wet van 9 April 1875 
(Staat,IJlad n°. 67), zorgt zij dat het noodige 
worde verricht om zoo spoedig mogelijk dnnraan 
gevolg te kunnen geven. 

21. Bevelen en vorderingen, welke krachtens 
een der artikelen 24 en 50 der wet van 9 April 
187 5 (Staat,IJlad n°. 67) of wel krachtens beide 
artikelen geschieden, worden hetzij door tu11schen• 
komst vnn de Hoofdnfdeeliog hetzij bij uitzon

dering in spoed vereischende gevallen, rechtstreeks 
oan de nitvoeringscommiBSiën of ann een harer 
leden ter uitvoering opgedragen. 

Worden de bedoelde bevelen of vorderingen bij 
uitzondering rechtstreeks aan de uitvoeriogscom• 
missiën of aan een harer leden ter uitvoering 
opgedragen, dnn wordt de Hoofdnfdeeling daarmede 
in kennis gesteld door hem, die het bevel geeft 
of de vordering doet. 

De _uitvóeringscommissië_n of het li.i, dat haar 
vertegenwoordigt, zorgen dat aan de bedoelde vor• 
deringen en bevelen volledige uitvoering worde 

geireven. 
Aan de beatnnrdera van spoorwegdiensten, aan 

de nitvoeringscommissiën, of aan het lid dat hanr 
vertegenwoordigt, wordt ten behoeve van die 
uitvoering zoo noodig, ter beoordeeliog van den 
aanvrager, militaire bijstand verstrekt. 

22. De uitvoeringscolllm i1siën ontwerpen, zooveel 

noodig, in overleg met de bestuurders der betrok• 
ken spoorwegdiensten, de dienstregeling voor het 
haar opgegeven vervoer, alsmede alle andere maat
rep;elen overeenkomstig de voorschriften , bedoeld 
in artikel 11 dezer Instructie en oo,dcrwerpeo, 

voor zooveel zulks mogelijk is, zonder vertraging 
in het vervoer te veroorzaken, die dienstrep;eling 
en maatregelen ann de goedkeuring van de Hoofd
nfdeeling, 

23. De uitvoeringcommissiën zenden dagelijks 
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aan de Hoofdnfdeeling bericht van de bij baar 
ingekomen bevelell" of annvrngen tot verrner en 
van bet aan die bevelen of die aan vragen gegeven 
gevolg. 

24. De Voorzitter der Commissie is gemachtigd 
aan de dienstplichtigen van Zee- en Landmacht 
e_n van de Schutterijen, in dienst bij de spoor• 
wegen, die in geval van oorlog of andere buiten
gewone omstandiirheden naar het oordeel der Com
missie, voor den iroeden gang van het militair 
vervoer onmisb11&r zijn, bij den spoorwegdienst 
eene schriftelijke verklaring of te geven, inhondende 
dat zij nan eene oproeping onder de wapenen 
eerst behoeven te voldoen, zooura zij daartoe vnn 
hem als Voorzitter der Commissie den laat ont
vangen, of zoodra, door de aan wezip:heid van 
vijandelijke troepen htt vervoer wordt gestaakt 
op het gedeelte van den spoorweg, woarzij hunnen 
dienst moeten verrichten. 

25. Voor handhaving van de orde op stations, v11n 
waar groote troepenafdeelingen moeten vertrekken 
of waar deze zullen aankomen, waar bijzondere 
maatregelen voor de verpleging van mnnschuppen 
en. paarden te treffen zijn of verschillende spoor
weglijnen te zemen komen, kunnen officieren of 
oud-officieren nis etappe-commandanten worden 
aangewezen. 

De etappe-~ommandanten worden reeds in tijd 
van vrede door Ons benoemd, tot zoodanig aantal 
als voor den geregelden gang van zaken in geval 
van oorlog of van andere buitengewone omstandig
heden zal blij ken noodig te zijn. 

Die etappe-commandanten gedrqgen zich naar 
de bevelen van de Hoofdafdeeling en de uitvoe
ringscommissiën, overeenkomstig de volgens arti
kel 11 dezer Instructi~ vast te stellen voorschriften. 

Behoort bij Koninkhjk beslnit van 18 Jnni 1901 
(Staatsblad n°. 154). 

Ons bekend: 
De Mini.der t1an Oorlog, (get.) A. KOOL. 

De Miuiater oan 1Yater1taat, Handel en Ni/verlleid, 
(get.) C. LKLY. 

18 Juni 1901. BESLUIT, tot uitvoering van 
de wet van 29 April 1901 (Staat8blad 
u0

• 92), houdende vervanging der artikelen 
92 tot en met 103 van het Reglement op 
het beleid der ,Regeering van Nederland.rcA
Indië door andere voorschriften en wijziging 
van artikel 52 van dat Reglement. S. 155. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Koloniën en van .Jnstitie, van 
den 8sten Mei 11101, litt. A1 n°. 25 en van 

den 8sten Mei 1901, n°. 157, lste nfdeeling C; 
Den Raad v11n State gehoord (ad.vies van den 

4 Juni 1901, no. 18); 
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers van 10 Jnni 1901, lilt. A • n°. 45 en 
van 13 Juni 1901, lste afdeeling C, n°. 147; 

Gelet op de wet van 29 April 1901 \Staatablad 
n°. 92); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig artikel. 

Het Reglement betreffende het b.ooger beroep 
aan den Hoogen Raad der Nederlanden van de 
arresten in burger! ijke zaken , in eersten aanleg 
gewezen door het Hooggerechtshof van Netkr• 
landtck-Indië, va,tgesteld bij Koninklijk bealnit 
van 28 September 1850 (Nederlaruhck Staatsólad 
n°. 63, Induck ~taatablad 1851, n°. 4), zooal, 
het nader is gewijzigd en aangevuld bij de ar• 
tikelen 3 en 4 van het Koninklijk besluit van 
6 November 1871 (Nederland.rek Staatsblad 
n°. 121, Induck Staatablad 1872, n°. 12) en 
bij het Koninklijk besluit von 21 Juni 1887 
(Nederlandse!,, Staatsblad n°. 108, Indisch Staat,
blad n°. 152) vervalt bij de inwerkingtreding 
van de wet van 29 A.pril 1901 (Staatsblad n°. 92) 
uitgezonderd voor de rechtsvorderingen bedoeld 
bij het tweede lid van artikel Hl dier wet. 

Onze Ministers van Koloniën en von Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zo! 
worden gezonden nan den Raad van State en 
aan den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Het Loo, den 18den Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minilter t1an Koloniëta, (get.) ÜREllER, 

(get.) 
De Minilter van J,utitie, 

ÜORT V, D. LINDEN. 
{ Uitgeg. 2 Juli 1901.) 

21 Juni 1901. WET, houdende bepalingen be• 
treffende de Staatszorg voor de paarden• 
fokkerij . S. 156. 

Bi,jl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°.185, 1-6; 
1900/1901, n°. 44., 1-9. 
• Hand. id. 1900/1901, bladz. 1762-1775, 
1778-1788, 1818. 

Hand. 1• Kamer 1900/1901, bladz. 427-4S0, 
467-479. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is bepalingen vast te stellen be
.treffende de Staatszorg voor de paardenfokkerij ; 

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

1. Van de ,;erpticnte keuring en liet gebruik 
van dekliengsten. 

Art. 1. 1. Tot dekking van merr1en mogen 
slechts hengsten gebezigd worden, die voor de 
provi.ncie, waarin de dekking plaats heeft, goed
gekenrd zijn door eene daartoe ingestelde alge
meerie keuringscommissie. 

2. Deze bepaling is niet toepasselijk, wanneer 
de hengst en de merrie tijdens de dekking en 
de 10 daaraan voorvignande dagen in vollen en 
onvoorwaardelijken eigendom aan denzelfden per
soon of dezelfde personen toebehoorden. 

3. Aandeelhonders of leden eener vereeniging 
tot exploitatie van één of meer dekhengsten 
worden voor de toepassing der, in het tweede 
lid vervatte, uitzonderingsbepaling niet als eigenaar 
beschonwd. 

4. Op het erf, waai· een goedgekeurde hengst 
tegen betaling beschikbaar is voor dekking, mag 
noch een afgekeurde hengst nog een ongekeurde 
hengst, die tot de laatst gehouden provinciale 
keuring toegelaten had kunnen worden, gehouden 
worden. 

5. In bijzondere gevallen kan door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken ontheffing 
worden verleend van het , in het vierde lid om• 
schreven , verbod. 

2. 1, De algemeene keuringscommissie bestaat 
uit vier vaste en twee voor iedere provincie 
wisselende leden. 

2. De commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris. 

3. De vier vaste leden en de secretaris worden 
door Ons benoemd. 

4. Van de vier vaste leden moeten drie geëi:ami. 
neerde veeartsen zijn. Gelijktijdig met de be
noeming dezer vier vaste leden worden ten minste 
evenveel plaatsvervangende leden door Ons be
noemd. Van deze moeten ten minste drie geëxami
neerde veeartsen zijn. 

5. De twee voor iedere provincie wisselende 
leden worden benoemd door de betrokken pro• 
vinciale regeÜngscommiB1ie, bedoeld in artikel 15: 
Deze benoemt gelijktijdig ten minste evenveel 
plaatsvervangende leden. 

6. De leden, de plaatsvervangende leden en 

de secretaris kunnen worden geschorst en ont• 
slagen; zulks geschiedt wat •de vaste leden en 
hunne plaatsvervangers alsmede den secretaris 
betreft door Ons en wat de wisselende leden en 
hunne plaatsvervangers betreft door de betrokken • 
provinciale regelingscommissie. 

3. De leden, de plaatsvervangende leden en 
de secretaris der algemeene keuringscommissie 
worden benoemd voor den tijd van 3 jaar, maar · 
zijn terstond weder benoembaar. • 

4. 1. De algemeene keuringscommissie wordt 
verdeeld in twee snb-commissiën, tnsschen welke 
het werk der keuring wordt verdeeld en waarvan 
de ééne nitslnitend bestaat uit de drie geëxami
neerde veeartsen, welke sub-commissie A, de andere 
uit de drie overige leden , welke sub-commissie 
B genoemd wordt. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
wijst de voorzitters der snb-commissiën aan, 
De voorzitter der sub-commissie B is. tevens 
voorzitter der geheele commissie. 

3. Bij afwezigheid of ontstentenis viyi een 
voorritter wordt deze tijdelijk vervangen door 
het oudste lid in jaren, dat aanwezig is. 

4. Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
secretaris wordt deze vervangen door een der, 
door den voorzitter aan te wijzen, leden of plaats
vervangende leden. 

5. 1. De leden, de plaatsvervangende leden en 
de secretaris der algemeene keuringscommissie 
genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
naar de tweede klas se van het tarief, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats• 
blad n°. 4). 

2. De leden en de plaatsvervangende lede n 
ontvangen een vacatiegeld voor eiken dag, waarop 
zij tot het verrichten van keuringen werkzaam zijn. 

3. De secretaris ontvangt eene jaarlijksche 
toelage. 

6. 1. In iedere provincie geschieden jaarlijks 
in het voor- en najaar de gewone .keuringen van 
de hengsten, die men tot de eerstvolgende najaars• 
keuringen tot dekking wenscht te bezigen, 

2. De gewone keuringen geschieden in iedere 
provincie op één of meer plaatsen met geschikte 
gelegenheid voor onderzoek. 

3. De dagen en de plaatsen der keuringen 
worden jaarlijks door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken vastgesteld, de algemeene keurings
commissie, beaevens de provinciale regelings
commissie en Gedeputeerde Staten iu het gewest, 
waarin de kenringen plaats hebben, gehoord, en 
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ter kennis gebracht van de betrokken Gedeputeerde 
Staten eu beide voornoemde commissiëu. 

4: De voorjaarskeuringen hebben plaats in 
li'ebruari of Maart, de najaarskeuringen in Septem• 
her, October of N ovem her. 

5. In iedere provincie worden de keuringen en 
de daarmede verband houdende werkzaamheden 
geregeld en geleid door de provinciale regelings
commissie in overleg met de algemeene keurings
commissie. 

7. 1. De hengsten worden achtereenvolgens ge
keurd, eerst door de, in artikel 4 bedoelde, sub
commissie B, zooals zij voor de provincie, waar
in de keuring plaats heeft, is samengesteld , en 
daarna door de, in voornoemd artikel bedoelde, 
sub-commissie A. 

2. Iedere sub-commissie beslist bij meerderheid 
van stemmen, 

9. Bij de kenring door de sub-commissie B is 
te onderzoeken , of de hengsten wat bou_w, stand 
en gang betreft, het ras in aanmerking genomen, 
als fokdieren geschikt zijn ;' de commissie blijft 
buiten beoordeeling van de fokrichting. 

4. De keuring door de sub-commissie A, tot 
welke slechts hen!(llten toegelaten worden, die bij 
de keuring door de sub-commissie B zijn goedge
keurd, bestaat in een onderzoek op stillen kolder 
en gebreken van oogeo, ademhalingswerktuigen 
en geslachtsdeelen. Het constateeren van een of 
meer dezer gebreken moet in den regel tot af
keuring leiden ; voor hengsten van 7 1 /, jaar en 
onder evenwel, die bij de keuringen van het 
voorafgaande jaar hier te lande waren goedge• 
keord, levert het bestaan van cornage geene reden 
op voor afkeuring. 

5. De algemeene keuringscommissie stelt den 
betrokken eigenaar of houder ten spoedigste in 
kennis met den uitslag van de keuring door de 
sub-commissie B, indien deze tot afkeuring heeft 

. geleid, en met dien van de keuring door de 
sub-commissie A; in de kennisgeving van iedere 
afkeuring worden de redenen, die tot afkeuring 
hebben geleid, omschreven; bovendien is te 
vermelden wanneer goedkeuring plaats vindt on
danks het bestaan van cornage. 

8. 1. De uitspraken der algemeene keorïn-gs
commissie zijn onherroepelijk. De algemeene keu
ringscommissie is evenwel bevoegd, de uitspraak 
uit te stellen en den hengst op een nader te be• 
palen dag andermaal te doen vertoonen , zonder dat 
deswege aan den eigenaar kosten van extra keuring 
in rekening gebracht worden. 

2. In geval van afkeuring wegens cornage kan 
door den eigenaar of houder .an den hengst eene 
herkeuring worden aangevraagd. Deze herkeuring 
heeft plaats aan 's Rijksveeartsenijschool door 
de, aan die school verbonden, cliniscJ.e leeraren; 
wordt de hengst goedgekeurd dan komen dè 
kosten van vervoer ten Jaste van het Rijk, volgens 
regelen bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen. 

9. De hengsten , die bij de in artikel 7 be
doelde keuring door de sub-commissie .-\. of bij 
de herkeuring, genoemd in urtikel 8, zijn goed
gekeurd, worden voorzien van een merk, waar
van het model en de wijze, waarop het zal worden 
aangebracht, door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken zullen worden .vastgesteld. 

10. 1. De algemeene keuringscommissie maakt 
voor iedere provincie, na afloop der keuringen, 
een rapport 01,, waarin voorkomt eene volledige 
beschrijving van alle ter keuring aangeboden 
hengsten alsmede eene opgave van de hengsten , 
die goedgekeurd zijn (waarbij die, welk·e goedge• 
keurd zijn ondanks het bestaan van cornage, 
afzonderlijk zijn te vermeld.en), en van de redenen, 
die tot afkeuring hebben geleid; dat rapport 
wordt ten spoedigste door haar aan Gedeputeerde 
Staten en aan de provinciale regelingscommissie 
ingezonden. 

2. Zij zendt jaarlijks vóór 1 Februari · aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken een 
beknopt verslag van hare werkzaamheden ge
d nrende het afgeloopen kalenderjaar , van welk 
verslag tegelijkertijd door ha.ar een afschrift of 
afdruk wordt gezonden aan de onderscheidene 
Gedeputeerde Staten. 

11. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt vastgesteld : 

a. de wijze waarop en de regelen waarnaar 
de algemeene keuringscommissie aftreedt; 

/J. aan wie van de B&meostelling der commissie 
en van den tijd van aftreding van de leden en 
de plaatsvervangende leden moet worden kennis 
gegeven; 

c. aan welke keuringen de leden en de plaats
vervangende leden niet mogen deelnemen; 

d. door wien , wanneer en in welke rangorde de 
plaatsvervangende leden zollett worden opgeroepen; 

e, welke hengsten tot dè najaars- en welke tot 
de voorjaarskeuringen zullen worden toegelaten ; 

/. aan welke voorwaarden een eigenaar of 
houder, die een ·hengst ter keuring wil aanbieden, 
zal moeten voldoen ; 
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g. op welke wij~ doór den eigenaar of houder 
van een hengst eene buitengewone keuring zal 
knnnen worden aangevraagd; 

A, welke werkzaamheden de provinciale regt• 
lingacommissiën bij de aan haar opgedrngen zorg 
voor de keuringen zullen hebben te verrichten; 

i. op welke wijze herkeuring, in geval vnn 
afkeuring wegens cornage, zal moeten aangevraagd 
en op welke wijze die herkeuring zal geregeld 
worden; 

j. wat zal moeten worden gedaan om het merk, 
bedoeld in artikel 9, kosteloos vernieuwd te 
krijgen; 

/r. op welke wijze voor de openbaarmaking 
van den uitslag der keuring zal worden gezoriiJ; 

l. welke &~nkkeil dooi; de algemeene kent'inge
commissie na afloop der keuring aan den eigenaar 
of houder van een goedgekenrden hengst ~uilen 
moeten worden verstrekt; 

m. nan welke verplichtingen de eigenaar of 
honder van een goedgekeurden hengst zal moeten 
voldoen. 

2. Yan tk vertkeling, Aet le"4er en de /Je
ateding tkr, van Rijl:nJege ter /Jecortkring 

van de paartknfokkerij lie.cAiktaar ge
ateltk, gelden. 

12. 1. Ten behoeve van snbsidiën voor de 
paardenfokkerij wordt jaarlijks een bedrag v&n 
ten minste / 75,000 op de Staatsbegrooting uit
getrokken, terwijl bovendien de kosten der 
keuringen , zoowel voor het gllbrnik° van dek
hengsten als voor de toekenning van premiën 
en bijdragen uit de Rijkssnbsidiën, komen ten 
laste van het Rijk. 

2. De verdeeling van de voor de subsidiën 
beschikbare gelden geschiedt naar den maatstaf 
van het aantal merriën, die gedurende het afge
loopen jaar in iedere provincie gedekt zijn door 
eeu, overeenkomstig de bepalingen van deze wet 
goedgekeurden, hengst met dien verstande, dat 
eene merrie, wier dekking plaats heeft buiten de 
provincie, waar zij thuis behoort, gerekend moet 
worden te zijn gedekt in de proviiicie van herkomst. 

13. 1. De Rijkssnbsidiën, in het vorige 
artikel bedoeld , worden· gebrnikt tot het toe• 
kennen van premiën , onderhondsbijdrngen, aan• 
houdingsbijdragen en bijdragen in verlieien bij 
verkoop van in het binnen- of buitenland 111m

gekochte hengsten , merriën en merrieveulens. 
2. De regelen voor diè toekenning worden bij 

algemeenen maatregel van bestnnr vastgesteld. 

14. 1. Voor de, in het vorige artikel be
doelde, premiën en bijdrugen komen alleen in 
aanmerking paurden_, die in de provincie, waar 
de kenring plaats heeft, thuis behooren of, voor 
zoover het denkhengsten betreft, daar gestation• 
neerd zijn of worden. 

2. De toekenning v11n premiën of bijdragen 
geschiedt vergelijkenderwijze, doch alleen voor 
paarden, welke, op zichzelf beschouwd, waardig 
zijn om te worden bekroond en, wat die van 
3 janr of onder betreft, ingeschre~en zijn in één 
der hier te lande bestannde open bare paardea
s tom boeken. 

3. Om voor toekenning van premiën en bë
dragen in aanmerking te komen, behooren de 
hengsten van 3 jaar of onder te zijn goedgekeurd 
ovel'eenkomstig de bepalingen van deze wet, be• 
hooren de overige paarden te zijn vrij bevonden 
van erfelijke gebreken en moeten de veulens blijken 
af te stammen van een hengst, die overeenkomstig 
Je bepalingen van deze wet is goedgekeurd. 

1 5. Ter bevorde~ing van de paardenfokkerij 
zal in iedere provincie door Gedeputeerde Staten, 
de in die provincie gevestigde landbouwmaat• 
schap pijen , die meer dan 600 leden tellen , en 
de in die provincie gevestigde openbare pnarden
stamboeken gehoord, eene provinciale regeling&• 
commi88ie voor de pnardenfokkerij worden benoemd. 

16. Aan de provinciale regelingscommissie is 
opgedragen : 

a. het beheer over en de uitbet11ling van de 
gelden , voor premiën en bijdragen bestemd ; 

ll. het benoemen van één of meer provinciale 
kenringscommiesiën voor de toekenning van pre
miën en bijdragen. 

17, 1. In iedere provinciale keuringscommissie 
heeft ten minste één geëxamineerd veearts zitting. 

2. Zoowel aan de provinciale regelingscommissie 
als aan de provinciale keuringscommissiën wordt 
door Onzen Minister van Oorlog een militair lid 
toegevoegd. 

18. 1. Op voordracht van Gedeputeerde Staten 
kan door Onzen Minister van Binnenlandeche 
Zaken vergunning worden verleend tot het samen
smelten van de provinciale regelingscommissie en 
é~n· der provinciale keuringscommiasiën. 

2. De leden der provinciale regding1• en keurings
commiBBiën genieten vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten naar de tweede klasse van het tarief, 
vnstgest.ild bij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1884 (Staat1/Jlad n°. 4). 

19. De provinci1tle regelingscommissie stelt 
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voor hare werkzaamheden een hnishoudelijk regle
ment vast, hetwelk door tnsschenkomst van Gede• 
po teerde Stat~n, die daarbij hnn advies voegen, 
aan de goedkeuring van Onzen Minister va.n 
Binnenlandsche Za.ken wordt oncJerworpen. Bij 
algemeenen maatregel van bestunr wordt bepaald, 
wat in dat reglement zal worden geregeld. 

20. Door tnBBchenkomst van Gedeputeerde 
Staten, die daarbij hun adviea voegen, wordt 
jaarlijks in Februari door de provinciale rege
lingscommissie aan de goedkeuring van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken een plan 
onderworpen , betreffende: 

a. de besteding van de gelden voor de premiën 
en bijdragen; 

6. de bekendmaking en regeling der keuringen 
zoowel voor het gebruik van dekhengsten als voor 
de toekenning van premiën en bijdragen. 

21 . Bij &lgemeenen maatregel van beat11nr wordt 
bepaald: 

a. hoe dikwijls premiën voor denzelfden hengst 
zullen mogen worden toegekend; 

6. aan welke voorwaarden de eigell1181'11 van 
paarden, waarvoor premiën of bijdragen zijn toe
gekend, onderworpen znJJen zijn ; 

c. wanneer de premiën en bijdragen znJJen 
worden uitbetaald. 

§ S. Strafoepalingen. 

22. Voor de toepassing van deze wet en van 
de , ingevolge de bepalingen van deze wet uitge
vaardigde, algemeene maatregelen van bestuur 
wordt hij , bij wien de hengst of de merrie 
blijvend is opgestald , als de houder daarvan 
aangemerkt. 

23. Wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste : 

a. / 100 de eigenaar of houder van een hengst, 
die dezen tot dekking van eene merrie bezigt of 
laat bezigen in strijd met het bepaalde bij artikel 1; 

6. / 50 de eigenaar of houder van eene merrie, 
die deze laat dekken door een hengst in strijd 
met het bepaalde bij artikel 1 ; 

c. f 60 hij, die in het openbaar tot dekking 
van eene merrie een hengstaanbeveeltofaanbiedt, 
die vol11:ens artikel 1 daarvoor niet mag worden 
gebezigd ; 

d. f 50 overtreding van artikel 1, vierde lid. 
24. Wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste een jaar hij , die opzettelijk een in 
artikel 9 bedoeld merk vervalacht of valschelijk 
plaatst. 

1901. 

25. Wordt gestraft met ireldboete van ten hoog
ste / 10 de eigell&IIJ' of houder van een goedge
keurden hengst, die niet voldoet aan eene der 
verplichtingen, bedoelcl in artikel 11, sub• m. 

26. Indien tijdens het plegen van eene over
treding, strafbaar gesteld bij artikel 23 of arti
kel 25 , nog geen jaar ia verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeliog van den schuldige wegens 
gelijk feit of een ander feit, strafbaar gesteld 
bij deze wet, behalve dat bedoeld in artikel 24, 
onherroepelijk ia geworden, wordt het maximum 
der, in de artikelen 23 en 26 · bedreiJro.e, straffen 
verdobbeld. 

27. 1. Met de opsporing-van overtredingen van 
deze wet en van de, ingevolge de bepalingen van 
deze wet nitgevnardigde algemeene maatregelen van 
bestuur zijn, behalve de bij artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, 
belast de marechaussee en alJe ambtenaren van de 
Rijke- en gemeentepolitie. 

2. Met de opsporing van overtredingen, straf
baar gesteld bij artikel 26, zijn bovendien belast de 
secretarissen der provinciale regelingscommissiën. 

28. 1. De in artikel 27 , eerste lid, bedoelde 
peraonen zijn bevoegd ter opsporing van feiten , 
strafbaar gesteld bij deze wet: 

a. besloten lokalen, welke niet aan eene woning 
verbonden zijn, alsmede besloten erven tnsschen 
zonsop- en ondergang binnen te treden zelfs tegen 
den wil van den rechthebbende, mits in dit 
laatste geval voonien van een , door den burge
meester of kantonrechter afgegeren schriftelijken 
bij zonderen last, · welke op aanvmge aan den 
rechthebbende moet worden vertoond; 

b. woningen en besloten lokalen , welke aan 
eene woning verbonden zijn, alsmede de onder a 
vermelde plaatsen op een anderen dan den daarbij 
aangedniden tijd binnen te treden, zelfs tegen den 
wil van den rechthebbende, mits in dit laatste 
geV&l op last en in tegenwoordigheid van den 
burgemeester of kantonrechter. 

2. Wanneer het binnentreden tegen den wil 
van den rechthebbende plaats heeft, wordt door 
hem, die deze ha.ndeling verricht, daarvan een 
proces-verbaal opgemaakt en aan den betrokken 
rechthebbende binnen tweemaal 24 uur in afschrift 
medegedeeld. 

29. De bij deze wet strafbaar gesteÏde feiten 
worden beschouwd als overtredingen: behalve het 
feit, strafbaar geateld bij artikel 24, dat als 
misdrijf word\ beschouwd. 

20 
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; 4. Ooerganga- e11 ûotbepalinge.n. 

30. 1. Gedurende zes maanden na de inwerking
treding van deze wet ia het geoorloofd tot dekking 
van merriën , hengsten te bezigen , die voor de 
provincie, waarin de dekking plaats hee~, goed
gekeurd zijn overeenkomstig de provinciale voor• 
schriften. 

!J. De in het eerste lid bedoelde termijn kan 
door Ons worden verkort. 

8. De verdeeling, bedoeld in artikel 12, tweede 
lid , geschiedt de eerste maal no de inwerkin1t
treding van deze wet noor den moatataf van het 
gemiddeld aantal del' in de· laatste 8 jaar in 
i~dere provincie aanwezige veulens. 

31 . De at ukken, krachtens deze wet opge
maakt, zijn vrij van zegel en van de formafitejt 
van regiatratie. 

32. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. (1) 

2. Zij kan worden aangehaald onder den titel 
van • Wet óp de paardenfokkerij 1901". 

Laijten en bevelen , enz. 

Ge!(llven op het Loo, den 2laten Juni 1901. 

!Jet.) W I L HE L M I N A. 

De Mini,ter va11 Binne11landache Zaken, 

(get.) H. GoEIIAN BoRGlllSH'S. 

( Uifgeg. 27 J1111i 1901.) 

21 Juni 1901. WET, hondende regeling van 
het Staatstoezicht op Je volksgezondheid. 
s. 157. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1900/1901, n°. 85, 1-7. 
Hand. id. 1900/1901, bladz. 1194- 1209, 1262. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, bladz. 380-882, 

425, 480-482. 

Wu WILHELMINA, ENZ • • • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk i1, met intrekking der wet van 
1 J uui 1865 (Staat.rl>lad n°. 58), gewijzigd 
bij de wetten van 16 April 1867 (Staatablad 
n°. 28), 15 April 1886 (Staatsblad n•. 64) en 
15 April 1891 (Staatablad n°. 8] ) , het Staats
toezicht op de volksgezondheid nader bij de wet 
te regelen; 

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

(1) Bij besluit van 1 J'uli 1901, S. 192, be
paald op 1 September 1901. 

§ 1. .A.lgemeene bepalingen. 

Art. 1. Het Staatstoezicht op de volksgezond
heid omvat: 

a. het onderzoek naar den staat der volksge
zondheid en, waar noodig, de aanwijzing en 
bevordering van middelen ter verbetering; 

IJ. de handhuing der wetten en verordeningen 
in verband daarmede vastgesteld , voor zoover te 
dien BllDzien geen andere wettelijke regeling ia 
gemaakt. 

2. Het ia, onder Onzen Minister van Binnen• 
landsche Zaken, opgedragen aan : 

a. den centralen gezondheidsraad; 
b. hoofdinspecteur& van de volksgez~ndheid ; 
c. inepecteun van de volksgezondheid; en 
d. gezondheidscommissiën. 
3. 1. Alvorens hunne betrekking te aan

vaarden leggen de leden en de buitengewone leden 
van den centralen gezondheidsraad, de hoofJin
epecteurs en de i nspectenre in handeu van Onzen 
Minister van Binncnlandsche Zaken, en de leden 
en de secretarissen van de gezondheidscommiseiën 
in handen van den burgemeester van de gemeente 
waarin hunne commi&&ie haren zetel heeft, de 
belofte af, dat zij de verplichtingen verbonden 
aan hunne betrekking naar behooren en getrouw 
vervnllen znllen. 

2. Deze belofte wordt geacht te zijn afgelegd 
voor den geheelen tijd, gedurende welken de be
trekking, ook na herbenóeming, vervuld wordt. 

8. De belofte mag ook worden afgelegd bij 
eigenhandig geschreven en onderteekende ver
klaring, die vóór de aanvaarding dér betrekking 
moet worden ingediend hetzij aan Onzen Minister 
van Binnenla11dsche Zaken, hetzij aan den burge
meester naar de onderscheiding in het eerste lid 
van dit artikel gemaakt. 

4. Deze belofte treedt voor den ambtseed in 
de plaats. 

4. 1. De leden en de buitengewone leden van den 
centralen gezondheidsroad zijn io het p;eheele Rijk, 
de i nspectenra en de leden van de gezondheid&• 
commiasiën zijn binnen hun ambtsgebied bevoegd, 
alle openbare gebouwen, alle scholen en andere 
tot het geven nn onderwijs bestemde lokalen , -
kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadigheid, 
weeshuizen, herbergen, logementen, slaapsteden, 
fabrieken, werkplaatsen , magazijnen, winkels, ge
vangeniuen, ziekeninrichtingen, badhuizen en -
voor zoover dit noodig ie voor de handhaving 
van de wetten en verordeningen betreffende de 
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volkshnisvesting - alle woningen binnen te 
treden ten einde zich zooveel mogelijk bekend te 
maken met den toestand en de inrichting dier 
gebouwen of woningen. Van deze bevoegdheid 
wordt op Zon- en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen geen gebruik gemaakt. 

2. Wanneer tot het in het eerste lid van dit 
artikel omschreven doeleinde eene woning moet 
worden binnengetreden tegen den wil van den 
bewoner, kan de aldaar bedoelde bevoegdheid 
slechte worden nitgeo_efend op vertoon van eenen 
schriftelijken bijzonderen of algemeenen last van 
den kantonrechter of van den burgemeester en 
in bijzijn van den kantonrechter, den bnrl(emeester, 
eenen wethonder der gemeente of eenen commis
saris van politie. 

3. Van dit binnentreden en van de redenen 
die d88l·toe geleid hebben, wordt door dengene, 
die deze handeling heeft verricht, proces-verbaal 
opgemaakt en binnen tweemaal 24 nren aan den 
ingezetene wiens woning ia binnengetreden, in 
afschrift medegedeeld. 

4. De in het tweede lid van dit artikel be
doelde last houdt in voor hoe langen tijd hij 
geldig ie en mag niet tneschen zonsondergang en 
zonsopgang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, 
dat de uitvoering daarvan te allen tijde mag 
plaats hebben. De bepaling, dat de uitvoering 
ten allen tijde mag plaats hebben, kan alleen in 
een bijzonderen liut worden opgenomen. 

5. 1. De in het eerste lid van het voorgann.i 
artikel genoemde personen alsmede de secretarissen 
van de gezondheidscommiss iën zijn bevoegd van 
overtreding der wetten en nlgemecne, provinciale 
of gemeentelijke verordeningen, ,in artikel 1 dezer 
wet genoemd, proces-verbaal op te maken. 

2. Zij zenden die processen-verbaal aan het 
openbaar ministerie, wat de leden en de secre• 
tarissen van de gezondheidscommiesiën betreft, 
door tusschenkomst van den voorzit.ter van hunne 
commissie, 

3. Aan die processen-verbaal wordt gelijke be
wijskracht toegekend als aan de bescheiden be
doeld in artikel 401 vau het Wetboek van 
Strnfvordering, indien zij zijn opgemaakt op de 
belofte voor de aanvaarding der betrekking af
gelegd. 

6 . 1. De besluiten en verordeningen van de 
gemeenteraden betreffende: de volkshuisvesting; 
de verwijdering en den afvoer van vuil ; de rein
heid van wegen en wateren; voorkoming , wering 
of betengeling van besmettelijke ziekten ; drink-

waterleidingen of andere voorzieningen tot ver
krijging van drinkwater; gezondheidstoezicht up 
levensmiddelen , en alle overige besluiten en ver
ordeningen dier raden in het belang der volks• 
gezondheid, worden niet vastgesteld, nangevnld, 
gewijzigd of ingetrokken dan na ingewonnen 
advies van de gezondheidscommiBSie, voor de 
gemeente ingesteld.. 

2. In de besluiten, waarbij verordeningen, 
als in het eerste lid van dit artikel genuemi, 
worden vastgesteld, aangevuld, gewijzigd of in
getrokken, alsmede in de overige daar bedoelde 
besluiten wordt het daarop betrekking hebbend 
advies van de gezondheidscommiBBie aangehaald. 

3. Indien in een epoedeischend geval het ad vies 
van de gezondheidscommissie niet ie uitgebracht 
binnen den door burgemeester en wethouders 
daarvoor bepanlden tijd, kan de s;emeenteraad 
zonder dat nd vies een beslnit or verordening, als 
in het eerste lid van dit artikel bedoeld, vast• 
stellen, aanvullen, wyzigen of intrekken , maar 
wordt daarin van die omstandigheid meiding 
gemaakt. 

1. 1. Burgemeester en wethouders zenden aan 
de gezondheidscommissie, voor hnnne gemeente 
ingesteld, een afschrift of afdruk van elk der 
verordeningen of besluiten, de volksgezondheid 
rakende, en van de daarin gemaakte aan vullingen 
of wijzigingen. 

2. Zij zijn verplicht aan den centrnlen gezond
heidsraad, aan den hoofdinspecteur en de inspec
teurs , binnen wier ambtsgebied hnnne gemeente 
ligt, en aan de gezondheidscommissie, voor hunne 
gemeente ingesteld, alle door dezen verlangde 
inlichtingen betreffende de naleving der wetten 
of verordeningen, in artikel 1 dezer wet ge
noemd, te geven, 

8. 1. Bnrgemeester en wethouders zenden aan 
den hoofdinspecteur, binnen wiens ambtsgebied · · 
hunne geuleente ligt, maandelijks en, bij meer 
dan gewone sterfte, op zijn verzoek, wekelijke 
eene opgave van de in hunne gemeente overlede
nen , volgens een daartoe door Onzen Minister 
van Binnenlaudsche Zaken voorgeschreven model. 

2. Zij geven aan den hoofdinspecteur kennis 
van de vestiging, het vertrek, het overlijden en, 
voor zooveel hun bekend ie, van het neerleggen 
der praktijk door een geneesknndige, een tand
meester, een apotheker of eene vroedvrouw in 
hunne gemeente. 

20• 
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S 2. 1' an den centra/en gezorulleeidsraad. 

9. 1. De centrale gezondheidsraad heeft zijn 
zetel te Utrecht. 

2. Hij bestaat met inbegrip van de hoofdinspec· 
tenrs van de volksgezondheid, die ambtshalve lid 
zijn, uit zeven leden, die door Ons worden be
noemd, geschorst en ontslagen. 

3. Door Ons wordt een der leden als voorzitter 
,.n ,11en ander der leden als secretaris aangewezen; 
dezen zijn gevestigd te Utrecht. 

4. De leden genieten eene vaste bPzoHiging en 
vergoeding van reis- en verblijfkosten. 

5. Zonder Onze toestemming bekleeden zij geen 
ander am ht of bediening en oefenen zij geen be
roep uit. 

6. Met het einde van het kalenderj1111r, waarin 
een lid den onderdom van zeventig jaren· bereikt, 
wordt hem ontslag verleend. 

7. Aan den raad kunnen bnitengewone leden 
worden toegevoegd. Dezen worden door Ons be
noemd, get1Chont en ontslagen en genieten ver
goeding voor reis- en verblijfkosten benevens eene 
door Ons te bepalen vergoeding voor het hij wonen 
van vergaderingen en het verrichten van andere 
werkzaamheden ten behoeve van den raad. 

8. De buitengewone leden zijn bevoegd, met 
raadgevende stem aan de bijeenkomsten van den 
raad deel te nemen. 

9. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
van een lid van den raad kan de voorzitter ter 
tijdelijke vervanging van dat lid, een buitengewoon 
lid tot deelneming aan de werkzaamheden en de 
bijeenkomsten van den raad nitnoodigen. Deze 
heeft alsdan in de bijeenkomsten eene beslis
sende stem. 

10. 1. De centrale gezondheidsraad is bevoegd, 
de inspectelll"II of andera desknndigen tot deel

. neming aan de bijeenkomsten van den raad nit 
te noodigen. Dezen hebben eene raadgèvende stem. 

2. Deze deskundigen genieten vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten benevena , voor zoover zij 
geen inapeetenr zijn , eene door Ons te bepalen 
vergoeding voor het bij wonen van vergaderingen. 

11. 1. De voorzitter en de secretaris van den 
centralen gezondheidsraad ziji:i belast met de uit
voering van de besluiten van den raad en met de 
dogelijksche leiding der uken. Zij ieekenen alle 
stnkken die van den raad uitgaan. 

2. Onder den_ raad zijn de ambtenaren en de 
bedienden werkzaam , die .de raad voor de nit
voJring van zijne taak behoeft. Dezen worden 

door Ons of, krachtens Onze machtiging , door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken be
noemd, geschorst en ontslagen. 

3. De raad voert het beheer over de hulpmid
delen die, ten behoeve van de uitvoering van 
zijne taak, te zijner beschikking zijn gesteld. 

12. De centrale gezondheidsraad : 
a. dient aan de Regeering desgevraagd van be

richt- en raad in alle zaken , de volksgezondheid 
betreffende; 

IJ. houdt zicli op . de hoogte van den staat 
der volksp.ezondheid ; 

c. vestigt de aandacht van de Regeering op 
maatregelen die naar zijn oordeel zijn te nemen 
in het belang der volksgezondheid ; 
. d. doet door een of meer zijner leden of buiten- . 
gewone leden of een inspecteur verrièhten de 
onderzoekingen die hem noodig voorkomen ; 

e. zendt jaarlijks vóór 1 J nli aan Onzen Ministet 
van Binnenlandsche Zaken een verslag van de 
bevindingen en handelingen van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid en over de toepassing van 
de ia artikel 1 dezer wet genoemde wetten en 
verordeningen in het afgeloopen ko:Ienderjaar, 
ingericht naar een door genoemden Minister vast 
te stellen model, welk verslag aan de Staten
Gtmeraal wordt medegedeeld ; 

.f. verricht overigens de werkzaamheden , die 
hem, behalve de bovengenoemde, krachtens de 
wet of iloor Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken worden opgedragen. 

§ 3. Van de koofdirupecteur8 van de volks
• gezorulheid. 

13. 1. De hoofdinspectenn van de volksgezond
heid worden door Ons benoemd , geschorst en 
ontslagen en zijn gevestigd in de gemeente, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
te wijzen. 

2. Zij genieten eene vaste bezoldiging benevens 
vergoeding van bnrean-, rei•• en verblijfkosten. 

14. 1. Het ambtsgebied van een hoofdinspec• 
ten~ is een door Ons aangewezen gedeelte van 
het Rijk. 

2. Binnen dat !!"bied oefent hij, in overeen• 
stemming met de beslissingen van den centralen 
gezondheidsraad, het in artikel 1 dezer wet om
schreven Staatstoezicht op de volksgezondheid uit 
of h"eft hij, voor zoover de nitoefening vnn dnt 
toezicht door inspectenn geschiedt, de leiding 
daarvan. 
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15. De hoofdinspecteurs: 

a. dienen aan de Regeering, aan den centralen 

gezondheidsraad, aan de Gedeputeerde Staten of 

Onzen Commill!aris in de provinciën en aan den 

raad of het college van burgemeester en wethouders 

in de gemeenten, in hun ambtsgebied gelegen, 
desgevraa,.11:d van bericht en rand . in alle· zaken, 

de volksgezondheid betreffende; 

lJ. honden zich op de hoogte van den staat 

der volksgezondheid in hnn ambtsgebied; 

c. overwegen alle klachten, ter zake van bena• 

deeling der volksgezondheid tot hen gekomen en 

vestigen de aandacht van den centralen gezondheids-

. ,raad of van het bestnnr van eene in hun ambts• 

gebied gelegen provincie of gemeente op maatregelen 

die naar hnn oordeel van overheidswege zijn te 

nemen in het belang der volksge~ondheid; 

d. verrichten de onderzoekingen die hun noo• 

dig voorkomen en die, welke hun door den centralen 

gezondheidsraad zijn opgedragen, en kunnen onder• 

zoekingen opdragen aan de inspecteurs en aan de 

gezondheidscommissiën in hnn ambtsgebied ; 

e. geven van het voorkomen vnc besmettelijke 

ziekten ten spoedigste bericht aan den centrnlen 
gezondheidsraad en 'aan den inspeotenr en de 

gezondheidscommissie wien het aangaat ; 
/. honden een register van de geneeskundigen, 

tandmeesters, apothekers, apothekersbedienden, 

vroedvrouwen en leerling-vroedvrouwen, gevestigd 
in elke gemeente van hun ambtsgebied en wier 
bewijs van bevoegdheid door hen ia geviseerd of 

die, wat den leerling-vroeclvronwen betreft, bij 

hen zijn ingeschreven ; dit regiater ie ingericht 

naar een daarvoor door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken va1t te stellen model; 

van dit register berust , voor zooveel het den 

apothekers en apothekersbedienden betreft, een 

duplicaat bij den inspecteur, wien het aangaat; 

g. zenden v66r 1 April aan den centralen ge

zondheidsraad een verslag van hunne bevindingen 

en handelingen in het afgeloopen kalenderjaar, 

ingericht naar een door dien raad vast te stellen 
model, met bijvoeging van· de verslagen van de 
inspectenn in hun ambtsgebied; 

Ji. verrichten overigen• de werkzaamheden, die 
bun, behalve de bovengenoemde, krachtens de 
wet of door Onzen Minister van Binnenlandsche 

Zaken of door den. centralen gezondheidsraad 
worden opgedragen . 

16. 1. De hoofdinspecteurs zijn in hno ambts
gebied belast met de leiding van en het toezicht 
op de werkzaamheden der inspecteurs. 

2, Zij zijn bevoegd die inspecteurs of enkelen 

van hen tot eene bespreking bijeen te roepen. 

1 7. 1. De hoofdinspectenrs houden toezicht 

op de werkzaamheden van de gezondheidscom
. missiën in hun ambtsgebied. 

2. Zij zijn bevoegd de vergadering van eene 

gezondheidscommissie in hnu ambtsgebied bij te 
wonen ; telkens wanneer zij dit verlangen is de 

voorzitter van eene gezondheidscommissie ver

plicht deze tot eene vergadering bijeen te roepen. 

3. Zij zijn bevoegd de voorzitters van de ge

zondheidscommissiën in hnn ambtsgebied of enke

len v:in hen tot eene bespreking bijeen te roepen. 

4. Een hoofdinspecteur, van eene gezondheids

commissie in zijn ambtsgebied een verzoek ora 
voorlichting of medewerking betreffende een onder• 

werp, dat tot zijnen werkkring behoort, ontvan

gende, is verplicht daaraan zooveel mogelijk ge

volg te geven. 

§ 4.. Yan de inspecteur, oan de 17olupezo1tdneid. 

18. 1. De inspecteurs, voor een bepaalden 

tijd of voor vaat aan te stellen, worden door 

Ons benoemd, geschorst en ontslagen en zijn ge
vestigd in de gemeente door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan te wijzen. 

2. Zij genieten eene vaste bezoldiging benevens 
vergoeding van bnrean-, reie- en ·verblijfkostèn. 

3. Zonder Onze toestemming bekleeden zij 
geen ander ambt of bediening en oefenen zij geen 

beroep uit . 
. · 19. 1. Als ambtsgebied van een inspecteur 

wordt door Ons aangewezen het Rijk of een ge
deelte van het Rijk. 

2. Binnen dat gebied oefent hij het in artikel 
1 dezer wet omschreven Staatstoezieht uit ten 

aanzien van een of meer door Ons aangewezen 

bijzondere takken van gezondheidszorg, 

20. De inspecteurs: 

a, dienen aan den volgens artikel 14 dezer 

wet bevoegden hoofdinspecteur, aan de G.i!depn• 

teerde Staten of Onzen Commissaris in de provin

ciën en aan den raad of het college van burgemeester 
en wethouders in de gemeenten, in hnn ambts
gebied gelegen, deagevrangd van bericht en rn:,d 

in alle zaken, hunnen werkkring betreffende ; 
lJ. honden zich op de hoogte van de toepassing 

van de wetten welker handbavinp; aan hun toe• 
zicht is onderworpèn, in elke gemeente van h110 
ambtsgebied, en honden aanteekening van de 
provinciale en gemeentelijke verordeningen te dezer 
zake in hun ambtsgebied bestaande; 
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c. overwegen o.lle klachten ter zake van de 
toepassing van de onder I; bedoelde wetten en 
verordeningen tot hen gekomen en vestigen de 
aandacht van den hoofdinspecteur of van het be
atuur van eene in hnn ambtsgebied gelegen pro• 
vincie of gemeente op maatregelen die naar hun 
oordeel van overheidswege, zijn te nemen tot 
verbetering dier toepassing ; 

tl. verrichten de onderzoekingen die hno noodig 
voorkomen en die, welke hun door den hoofd
inspecteur zijn opgedragen, en zijn verplicht, 

• ingevolge opdracht van dien hoofdinspecteur , bij 
onderzoekingen behnlpzaam te z.ijn ; 

e. zenden vóór l Maart aan den hoofdinspec
lenr een verslag van hunne bevindingen en han
delingen in het afgeloopen kalenderjaar, ingericht 
naar een door den centralen gezondheidsraad vast 
te st.llen model ; 

/. verrichten overigen& de werkzaamheden, 
die hun, behalve de bovengenoemde, krachtens 
de wet of door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken of den hoofdinspecteur worden opgedragen. 

21. 1. De inspecteurs zijn bevoegd de ver
gadering van eene gezondheidscommissie in hun 
ambtsgebied bij te wonen. 

2. Een inspecteur, van eene gezondheidscom• 
missie binnèn zijn ambtsgebied een verzoek om 
voorlichting of medewerking betreffende een onder• 
werp, dat tot zijn werkkring behoort, ontvangende, 
is verplicht daaraan zooveel mogelijk gevolg te 
geven. 

22. De inspecteurs gedragen zich bij het vol• 
Yoeren van bonne taak ·naar de au.n wijzingen te 
dien aanzien door den volgena artikel 14 dezer 
we! bevoegden hoofdiuspectenr gegeven. 

§ 5. Yan de, gezD11dl1nd8commiuiën. 

23 . 1. Eene gezondheidscommisaie wordt in
gesteld voor elke gemeente, die meer dan 18000 
inwonen heeft; voorts - .wat de overige gemeen• 
ten betreft - voor elke gemeente, waarvoor dit 
door Ona wegens bijzondere in One besluit te 
vermelden omstandigheden wenschelijk wordt ge
oordeeld , en overigens voor elke door One 1!8'1er 
aan te wijzen vereeniging van twee of meer in 
ééne provincie gelegen gemeenten, gezamenlijk 
niet meer dan 40,000 inwoners hebbende. In 
eene dieiiovereenkomstig vo.atgestelde regeling wordt 
op grond van wijziiting in de bevolkingscijfers 
geen verandering gebracht voordat. die regeling 
gedurende vijf jaren van kracht is gewee1t. 

2. Eene gezondheidscommissie, voor twee oi 

meer gemeenten gezamenlijk ingesteld, heeft hiqen 
zetel in de door One aan te wijzen gemeente. 

24. Elke gezondheidscommissie bestaat uit ten 
minste vijf leden; het ao.ntal w·ordt nader bep11,11ld 
door Onzen Commissaris in de provincie. 

2. De leden worden 1loor Onzen Commissaris 
in de provincie benoemd, geschorst en ontslagen. 
De benoeming geachiedt voor een bepaalden tijd, 
met dien verstande, dat jaarlijks zooveel mogtlijk 
een vijfde gedeelte van het aantal leden aftreedt. 

3. Voor iedere benoeming wordt eene voordrqcht, 
zooveel mogelijk van ten minste twee persolleD, 
aan Onzen Commissaris ingediend door den een• 
tralen gezondheidsraad , die vooraf b nrgemeestei: , 
en wethouders der gemeente of - indien het be
treft eene gezoodheidscommiijsi~ voor meer dan 
ééne gemeente ingesteld - burgemeester en wet
houders dier gemeenten in de gelegenheid stelt 
hem daarvoor , binnen een door den raad te be
palen termijn, eene aanbeveling te doen toekomen 
en deze aanbeveling of aanbevelingen bij de voor
dracht ann Onzen Commissaris overlegt. 

4. Een der leden wordt door Onzen Commis
saris als voorzitter aangewezen. 

25. 1. De gezondheidscommissiën zijn heivoegd 
desknndigen, met raadgevende stem, tot deel• 
neming aan hare bijeenkomsten nit te n➔igeo. 

2. Zij geven van het houden eener vergadering, 
zooveel mogelijk met opgave van de te behandelen 
onderwerpen, tijdig kennis aan den hoofdinspecteur 
en a11n de inspecteurs binnen wier ambtsgebied 
de gemeente of gemeenten, wa11rvoor zij iijn inge
steld , gelegen zijn. 

26. 1. Elke gezondheidscommisaie wordt bijge
staan door een secretarie, die door Onzen Com
missaris in de provincie wordt benoemd, gi;chorst 
en ontslagen, gevestigd is in de ~meente waar 
de commissie haren zetel heeft en eene vaste toelage 
geniet, waarvan het bedrag wordt hepao.ld door 
de Gedeputeerde Staten der provincie. Zijne benoe
ming geschiedt voor vijf jaar. 

2. Bij aftreding, ontalag of overlijden van aeo 
secretarie zendt de commiseje, ter vervulling van 
de plaats, eene aanbeveling aan Onzen Comll)Îssaris. 

3 . Het ambt van secretaris is vereeoigb.aar met 
dat van lid der commi&1ie. 

27. De gezoodheidscommissiën : 
a. dienen aan den hoofdiospectenr, aan de io

apecteun, aan de Gedeputeerde Staten of Onzen 
C11mmissnris in de provincie en aan den raad of 
het college van burgemeester en wethouders van 
eene gemeente, waarvoor zij zijn ingesteld, des• 
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gevraagd van bericht en raad in alle zaken , de 
volksgezondheid betreffende; 

!J. honden zich op de hoogte vnn den staat der 
volksgezondheid in ·elke gemeente waarvoor zij zijn 
ingesteld en honden aanteekening van de verorde
ningen in het belang der volksgezondheid in die 
gemeente vastgesteld; 

c. overwegen alle klachten, ter zake van be
nadeeling der volksgezondheid tot haar gekomen 
eu vestigen de aandacht van den hoofdin&pecteur, 
van den inspecteur wien het aangaat, of van het 
bestnnr van de provincie of van eene gemeente 
waarvoor zij zijn ingesteld, op maatregelen die 
naar het oordeel van overheidswege zijn te nemen 
in het belang der volksgezondheid ; 

· d. doen door een of meer harer leden of des
kundigen verrichten de onderzoekingen die haar 
noodig voorkomen en voor zoo veel mogelijk die, 
welke haar door den hoofdinspecteur zijn opge• 
dragen, en zijn voor zooveel mogelijk verplicht, 
ingevolge opdracht van dien hoofdinspecteur, bij 
onderzoekingen behulpzaam te zijn; 

e. zenden vóór 1 Maart aan den hoofdinspecteur 
een verslag van hare bevindingen en handelingen 
in het afgeloopen kalenderjaar, ingericht naar een 
door den centralen gezondheidsraad vast te Etellen 
model, welk verslag in openbare vergadering be
handeld en vastgesteld wordt; een afschrift daar• 
van zenden zij aan de gemeentebesturen, wien 
het aangaat ; 

/. verrichten overigens de werkzaamheden, die 
haar, behalve de bovengenoemde, krachtens de wet 
worden opgedragen. 

28. 1. Aan de gezondheidscommissiën wordt 
door de gemeente of de gemeenten -waarvoor zij 
zijn ingesteld, jaarlijks eene som toegekend ter 
bestrijding van hare uitgaven, uit welke som ook 
de reis- en verblijfkosten van de leden , van den 
secretaris en van de in het eerste lid van arti
kel 25 bedoelde deskundigen worden voldaan. 

2. Indien eene gezondheidscommissie voor meer 
dan ééne gemeente is ingesteld, draagt elk dier 
gemeenten tot de bestrijding harer uitgaven bij 
naar evenredigheid van het cijfer der bevolking. 
In het ~eva! dat tnsscheri die gemeenten geene 
overeenatemming wordt verkregen omtrent de be
paling van de aan de trezondheidscommissie toe te 
kennen som, wordt het bedrág d1111rvan door de 
Gedeputeerde Staten der provincie vastgesteld. 

3. Op dezelfde wijze komt ook de toelage van 
den secretaris ten laste van de 11emeente of van 
de gemeenten, waarvoor de 11:ezondheidscommissie 

is ingesteld, met dien verstande evenwel dat 
voor elke toelage vierhonderd gulden per jaar 
uit 's Rijks kas zal worden betaald. 

29. 1. Op het verzoek van den raad van eene 
gemeente, waarin eene van gemeentewege be
hoorlijk ingerichtè commissie voor het toezicht 
op de volksgezondheid of voor een of meer bij
zondere takken van gezondheidszorg bestaat, kan 
door Ons worden bepaald, dat die commissie 
voor _een door Ons te bepalen tijd in die gemeente 
voor het toezicht op de volksgezondheid in zijn 
geheelen omvang of voor een of meer bijzondere 
takken van gezondheidszorg, in de plaats van eene 
volgens deze wet in te stellen gezondheidscom; 
missie zal treden. 

2. In dat geval rusten op die commissie de 
verplichtingen en de bevoegdheden die -rolgens 
deze en andere wetten en verordeningen in artikel 1 
dezer wet genoemd, aan de gezondheidscommissiën 
zijn opgelegd. 

3. De bepalingen dezer wet betreffende de 
vaste toelage, te genieten door den secretaris 
eener gezondheidscommissie, zijn niet op de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde gemeente
lijke commissiën toepasselijk. 

4. Onze besluiten, krachtens dit artikel te 
nemen, worden in de Nederlanáscl,e Staatscourant 
geplaatst. 

§ 6. Slot- en overgangsbepalingen. 

30. Voor zoover daarin niet bij deze wet of 
bij andere wetten is voorzien , worden bij alge
meeuen maatregel van bestu or, voor zoo veel 
noodig, regelen gesteld omtrent de werkzaam
heden van den centralrn gezondheidsraad, van 
de hoofdinspecteurs, van de inspectenrs en van 
de gezondheidscommissiën en de door deze com
missiën af te leggen rekening en verantwoording 
van de te harer beschikking gestelde gelden ; 
omtrent de werkzaamheden en de plaatsvervanging 
van den voorzitter, de leden en den secretaris 
van den centralen gezondheidsi:and; omtrent de 
werkzaamheden en de plaats vervanging van de 
voorzitters en de secretarissen. van de gezond
heidscommissiën; omtrent den diensttijd en de 
aftreding van de leden van die commissiën; 
omtrent het beheer en het gebrnik van de hnlp
middelen van den centralen gezondheidsraad; en 
omtrent de archieven eu - voor zoover die er 
zijn - de bibliotheken van den raad, van de 
hoofdinspecteurs, van de inspectean en van de 
commissiën. 
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31. In de wet ,•an 1 .Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), regelende de uitoefenin11: der gene9knnst, 
gewijzigd bij de wet van 23 April 1880 (Staat4blad n°. 65) en 15 April 1886 (Staat,blad n°. 64), 
worden de vol11:tnde wijzigingen gebracht: 

roor: 
Artikel 4 , eente lid: .door den inspecteur der 

provinoie", 
Artikel 4, derde lid : .door den inspecteur der 

provincie", 
Artikel 6, .dmi inspecteur hunner provincie" 
Artikel 9, derde lid: .den geneeskundigen 1118.d" 
Artikel 9, vierde Jid : .door den inspecteur" 

llrtikel 9, vijfde lid: .door de comm1BB1e van 
toezigt en den inspecteur" 

Artikel 12·, eerste lid: .door den inspectenr der 
provincie". 

Artikel 13, .door den inspecteur" 
Artikel 14, tweede lid: .aan den inspecteur der 

provincie". 
Artikel 15, derde lid: .aan den inapeoteur" 
Artikel 17, .de geneeskundige ambtenaren" 

Artikel Hl, eerste Jid: .oan deu inspecteur" 

flJOrdt gûezm : 
.door den hoofdinspecteur van de volksgezond

heid van het district", 
.door den hoofdinspecteur van de volksgezond-

heid van het district", 
.den hoofdinspecteur van hnn district" 
.den hoofdinspecteur'' 
.door den inspecteur, krachtens de gezondheids

wet belaat met het toezigt op de handhaving 
der wettelijke bepalingen op de uitoefening der 
artsenijbereidknnst'', · 

.door den inspecteur'' 

.door den hoofdinspecteur van het district", 

.door den hoofdinspecteur'' 

.aan den hoofdinspectenr van het dietrict". 

.aan den hoofdinapectenr'' 

.aan de ambtenaren van het Staatstoezigt op de 
volksgezondheid" 

.aan den hoofdinspecteur" 

32. In de wet van 1 Juni 1865 (Staatabladn•. 61), regelende de uitoefening der artsenijbereidlnnat, 
gewijzigd bij de wet van l 5 April 1886 (Staaublad n°. 64), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

f/OOr: 

Artikel 2, eerste lid: .door den inspecteur der 
provincie" J 

Artikel 4, tweede Jid: .Eene oommiBBie uit den 
geneeskundigen raad" 

Artikel 4, derde Jid: .de inspecteur". 
Artikel 4., vierde lid: .door de oommiBBie of den 

inapecteur'' 
Artikel 12, eerste lid: .n,gterlijke of geneeskun

dige ambtenaren", 
Artikel 16, .aan de geneeskundige ambtenaren en 

de commi_ssiën uit den geneesknudigen raad" 
Artikel 19, eerate Jid: .door den inspecteur'' 
Artikel 22, tweede lid: .door den inspecteur''. 
Artikel 22, derde lid: .aan den inapecteur" 
Artikel 24, .door commi11iën uit den genees-

kundigen raad". 
Artikel 25, eerste lid: .de iu het vorig artikel 

genoemde oommi1111iën , den inspecteur en 
den adjunct-inspectew:". 

Artikel 26 , eente lid: .dan maken zij die het 
onderzoek doen" 

wordt gelelll1fl: 

.door den hoofdinspecteur van de volksgezond
heid van het district", 

.De inspecteur, krachtens de gezondheidswet be
laat met het toezigt op de handhaving der wette
lijke bepalingen op de uitoefening der ~eenij
bereidknnst" 

.de hoofdinspecteur''. 

.door den inspecteur of den hoofdinspecteur" 

.regterlijke ambtenaren of de ambtenaren van 
· het Staat&toezigt op de volksgezondhtid !•, 

.aan de ambtenaren van het Staatstoezigt op de 
volksgezondheid" 

.door den hoofdinspecteur'' 

.door den hoofdinspecteur". 

.aan den hoofdinspecteur" 

.door den hoofdinspecteur". 

.den hoofdina~nr en den inspectenr''. 

.dan maakt de inijpectenr" 
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Artikel 26, tweede lid: .door hen" 

Artikel 26, derde lid: .den inspecknr", 

.hen die het onderzoek deden", 
Artikel 26, vierde lid: .den inspecteur". 
Artikel 27, eerste lid , .door eene commiBBie nit 

den geneesknndigen raad", 
Artikel 27, derde lid : .de commiuie" 

.geeft zij" 
Artikel 31 , eente lid ; .regterlijke of geneeskun

di~ ambtenaren" 

.door hem" 

.clen hoofdinspecteur", 

.den inspecteur" 

.den hoofdinspecteur". 

.door of van wege den hoofdinspecteur". 

.degene die het onderzoek verrichtte", 

.geeft hij" 

.regterlijke ambtenaren of ambtenaren van het 
Staatstoezigt op de volksgezondheid" 

33. In de wet van 10 April 1869 (Staatablad n°. 65), tot vaststelling van bepalingen betrekke. 
lijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten, gewijzigd bij de wet vnn 
15 April 1886 (Staat,blad n•. 64) , wordt de volgende wijziging gebracht: 

flOOr : IIJOrdt geleztm : 
Artikel 16, derde lid: • van den geneeskundigen • van den hoofdinspectenr van de volksgezondheid 

inspecteur in de provincie". in het district". 

34. In de wet van 20 Jnli 1870 (Staatablad n°. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig 
Stnatatoezicht en de veeartsenijknndige politie, aangenld bij de wet van 1 Angnstu■ 1880 (St11at1-
blad n°. 123) en gewijzigd bij de wetten van ló April 1886 (Staat,blad n°. 64) en 15 April 1896 
(8taat1blad n°. 68), wordt de volgende wijziging gebracht : 

voor : 
Artikel 10, tweede lid : .den geneeskundigen in

specteur in den krinp; waarin zij geves
tigd zijn", 

tDordf gelezn : 
.den inspecteur, krachtens de gezondheidswet be

last met het toezigt op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten", 

35. Jn de wet van 4 December 1872 (Staat11blad. n•. 184), tot voorziening tegen beamettelijke 
ziekten , gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874. (Staat,blad n°. 188, 28 Maart 1877 (Statzt,. 

blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatablad n•. 64), 8 April 1893 (St11at1blad n°. 64) en 21 Juli 1899 
(Staatablad n°, 166), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

toor : IOOrdt gekuta : 
Artikel 3, eer&te lid i • van den geneeskundigen • van den inspecteur, krachtens de gezondheidswet 

ambtenaar,'' belast met h~t toezigt op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette-

Artikel 3, tweede lid : • van den geneeskundigen 
~mbtenaar ,'' 

Artikel 16, eerste lid: .aan den geneeskundigen 
inspecteur'' 

Artikel 16, tweede lid : .aan den geneeskundigen 
ambtenaar." 

Artikel 21, .den geneeskundigen ambtenaar" 
Artikel 26, eente lid : .den geneeskundigen amb

tenaar" . 
. Artikel 26, tweede lid: .den geneeskundigen amb

tenaaru 

.de geneeskundige ambtenaar" 

.door den geneeskundigen ambtenaar" 
• van den geneeskundigen ambtenaar" 
• aan den geneesknndigen ambtenaar". 

Artikel 2 7 wordt gelezen als volgt : 
.Bij het verschijnen van besmettelijke ziekten 

lijke ziekten", 
• van den inspectetir", 

.aan den hoofdinspecteur'' 

.aan den l nspecteur''. 

.den inspecteur" 

.den inspecteur". 

.den inspecteur'' 

.de inspecteur" 

.door den inspectenr" 
• van den inspecteur" 
.aan den inspecteur'' . 

zijn de leden en de buitengewone leden van den 
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eentralen gezondheidsraad in het geheele Rijk, de inspectenrs en de leden van de gezondheidscom• 
"missiën binnen hun ambtsgebied bevoegd de woningen der ingezetenen binnen te treden. 

Wanneer in het in het eerste lid van dit artikel omschreven geval eene woning moet worden binnen
getreden tegen den wil van den bewoner, kan de aldaar bedoelde bevoegdheid slechts worden 
uitgeoefend op vertoon van eenen schriftelijken bijzonderen of algemeenen last van den kanton
regter of van den burgemeester en in bijzijn van den kantonregter, den bnrgemeester, eenen wethouder 
der gemeente of eenen commissaris van politie. 

Van dit binnentreden en van de reil.enen die daartoe geleid hebben, wordt door dengene, die 
deze handeling heeft verrigt, proces-verbaal opgemaakt en binnen ~weemaal 24 uren aan den inge
zetene wiens woning is binnengetreden, in afschrift medegedeeld. 

De in het tweede lid van dit artikel bedoelde last houdt. in voor hoe langen tijd hij gel~ig is 
en mag niet tllSBchen zonsondergang en zonaopgang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, d.at de 
nitvoering daarvan te allen tijde mag plaats hebben. De bepaling, dat de nitvoering ten allen 
tijde meg plaats hebben , kan alleen in: een bijzonderen last worden opgenomen." 

36. In de wet van 24 Juni 1876 (Staatablad n°. 117), houdende regeling van de voorw,arden 
tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst en van de nitollfening 
dier kunst, gewijzigd bij de wetten van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222) en 15 Apri] 1886 
(Staatsblad n°. 64), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

roor: 
Artikel 8 , eerste lid : ,door den geneeskundigen 

inspecteur der provincie", 
Artikel 8, derde lid: ,aan den geneesknndigen 

Inspecteur" 
Artikel 8, vierde lid: ,door den inspecteur voor 

de provincie", 

wordt gelezen: 
.door den hoofdinspecteur van de volksgezond

heid van het district", 
,aan den hoofdinspecteur'' 

.door den hoofdinspecteur voor het distrijlt'', 

37. In de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen, gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 63), worden de volgende wijzigingen gebracht : 

1JOOr: 

Artikel 7, eerste lid: ,door de ambtenaren van 
het geneeskundig Staatstoezigt of, onder 
hun opzigt", 

Artikel 14; zevende lid: ,door den geneeskundi
gen ambtenaar" 

wordt gelezen : 
.door den inspecteur, krachtens de gezoJj.dheids

wet belast met het toezigt op de hanp.ha ving 
der wettelijke bepalingen -betreffende besmette
lijke ziekten of, onder zijn opzigt", 

.door den inspecteur" 

38. In . de wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), houdende herziening der wet van 
13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) tot regeling van het lager onderwijs , gewijzigd bij de wetten 
van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 3 Januari 1884 (Staatsblad ¼1"· 2), 11 Juli 1884 (Stpatsblad 
,n°, 128), 16 April 1886 (Staata6lad n°. 64), 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), 13 Septem
·ber 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 December 1896 (Staatsblad n°. 280) en 7 Juli 1900 (Staats• 
blad n•. lll), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

voor: 
Artikel 4, eerste lid: .Art. 5 der wet van 1 Jnni 

1865 (Staatsblad n°. 58)" 
Artikel 5 , eerste lid: .door den inspecteur van 

het geneeskundig Staatstoezigt" 
Artikel 5 , tweede lid : • inspecteur'' 
Artikel 5 , derde lid : • inspecteur" 
Artikel 5 , vierde lid : • inapéctenr" 

wvrdt gelezen: 
.Artikel 4 der gezondheidawet" 

.door den hoofdinspectenr van de volts11:ezond-
heid ," 

.hoofdinapectenr" 

.hoofdinspecteur'' 

.hoofdinspecteur". 
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Artikel 5, achlste lid: ,,de inapectenr van het .de hoofdinspeetenr van de volkagewndheid" 
geneeskundig Staatstoezi~t" 

Artikel 5, negende lid: .de inspecteur van het .de hoofdinapeetenr'' 
geneesknndig Staatstoezigt" 

39. In de wet van 25 December 1878 (Staat8blad n°. 222), houdende regeling der voorwaarden 
tot verkrijgillg der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroed vron w en apothekersbediende, 
gewijzigd bij de wetten van 28 Jnni 1881 (Staat8blad n°. 103), 26 October 1889 (Staatabladn°. 137) 
en 12 December 1892 (Staat,blad n°. 261), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

fJOOr: 

Artikel 16, tweede lid: • bij een geneeskundigen 
inapeetenr" 

Artikel 20, tweede lid: • wijst den geneeskundi
gen inspecteur of adjnnct-inspectenr, binnen 
wiens dienstkring het examen wordt afge-
nomen, of een lid of plaatsvervangend lid 
van den geneeskundigen raad als voorzitter 
der commissie aan en benoemt" 

Artikel 20, derde lid: .Het lid of plaatsvervan
gend lid van den geneeskundigen raad, 
nis voorzitter fnngeerende, en" 

wordt gelezen : 
.bij een hoofdinspecteur van de volksgewndheid" 

• benoemt den voorzitter en" 

• De voorzitter en" 

40. In de wet van 27 April 1884, (Staatsblad n°. 96), tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen, gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staat8blad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatablad n°. 191), wordt de volgende wijziging gebracht: 

voor: 

Artikel 6, eerste lid : • van den geneeskundigen 
inspecteur of adjunct-inspecteur, of zoo 
deze verhinderd zijn, van een door dien 
inspecteur aan te wijzen niet met den ge
neeskundigen dienst van eenig -gesticht 
belast lid of plaatsvervangend lid van den 
geneeskundigen raad," 

wordt geleUII: 
• van den hoofdinspectenr van de volksgezondheid 

of, zoo deze verhinderd is, van een door hem 
aan te wijzen inspecteur of niet met den genees
kundigen dienst van eenig gesticht belast lid 
van de voor de gemeente ingestelde gezond-
heidscommissie", 

41. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van: .Gezondheidswet". 

42. 1. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 
2. Alsdan vervalt de wet van l Juni 1866 (Staat8blad n•. 58), regelende het geneeskundig 

Staatstoezicht, gewijzigd bij de wetten van 16 April 1867 (Staat1blad n°. 28), 15 April 1886 (Staat8-
blad n°. 64) en ló April 1891 (Staat1blad n°. 81). 

3. De op dat tijdstip in functie · zijnde inspeèteun voor het geneesknndig Staatstoezicht worden 
eervol ontslagen en de geneeskundige raden honden op te bestaan. 

4. De bestemming van de archieven van de inspecte11rs voor het geneesknndig Staatstoezicht en 
van de archieven, bibliotheken, gelden en andere voorwerpen, die onder het beheer van ne genees• 
kundige raden zijn , wordt door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken geregeld. 

Lasten en bevelen , enz. 

· Gegeven op het Loo, den 2laten Juni 1901. 

(get.) W IL H E L MINA. 

IJe Mini.Bter ~·an Binne11la1uiack Zaken, (get.) H. GoEllAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 2 Juli 1901.) 
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22 Juni 1901. WET, houdende wettelijke be
palingen betreffende de volkshuisvesting. 
s. 158. 

Bijl. Hand. 2• Kamer. 1899/1900, n°. 74, 
1-8; 1900/1901, n°. 34, 1-6. 

Hand. id. 1900/1901, /Jladz. 1210-1231, 
1233- 1277, 1279-1320, 1822-1884, 1336-
1356, 1362-1883, 1385--1415, 1472- 1474. 

Hand. l• Kamer 1900/1901, 6/adz. 378-880, 
415- 425, 482-484, 498- 511. 

W11 WILHELMI:--A, BNZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging .genomen hebben, dat 

het wenschelijk is bepalingen vast te stellen be
treffende de volkshuisvesting; 

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

S 1. Y oor,cl,;-iften /Jetrejfe,u;/e aan 1D011ingen te 
,tellen eilclien. 

Art. 1. 1. De gemeenteraad stelt voorschriften 
vast betreffende de eischen, waaraan moet worden 
voldaan: 

a. bij het bouwen van woningen, 
/J. bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen 

van woningen , 
c. met b~trekking tot bestaande niet onder b 

begrepen woningen. 
2. De gemeenteraad stelt voorschriften vast 

'nopens behoorlijke bewoning. 
2. 1. De voorschriften, in artikel 1 beiloeld, 

kunnen verschillend zijn naar gelang van den 
aard en de bestemming der woningen·, alsmede 
van hare ligging. 

2. Bij die voorschriften kunnen eischen worden 
gesteld omtrent de zuivering van ongedierte, de 
afscheiding van slaapplaatsen, het aantal woningen 
in een zelfde gebouw in verband met de inrichting 
van dat gebouw, alsmede omtrent het aantal 
bewoners in verband met de ruimte der vertrekken. 

9. De eischen omtrent het aantal bewoners in 
verband met de ruimte der vertrekken blijven buiten 
toepassing ten aanzien van woningen, waarin: 

a. geene andere personen wonen dan die haar 
reeds bewoonden bij het indienen van de ver
ordening, waarbij de eischen worden gesteld; 

b. de overschrijding het gevolg is van ver
meerdering van het gezin door geboorte of door 
wederopnemiog van tijdelijk elders gevestigde 
Ie.Jen nn het tijdstip, waarop de woning door 
het gezin betrokken werd. 

4. Onder gezin zijn begrepen de bloed- en aan
verwanten, die volgens de artikelen 876-378 
en artikel 383 van het Burgerlijk Wetboek in 

de termen kunnen vallen om op onderhoud aan• 
spraak te maken, 

3. 1. Ten aanzien van geheel of voor een ge• 
deelte te vernieuwen of nieuw te bouwen woningen 

. of als woning in gebruik te nemen gebouwen of 
gedeelten van gebouwen worden door den gem~ente
raad voorschriften vastgesteld betreffende: 

a. de plaatsing van de gebouwen ten opzichte 
van den openbaren weg en van elkander, 

/J. het hoogtepeil van den vloer der beneden
woonvertrekken en de hoogte van de gebouwen, 
. c. de afm etiogen der ter bewoning in te richten 

vertrekken en v:in trappen en portalen , 
d. privaten, 
e, beschikbaarheid van drinkwater, 
/. voorkoming van brandgevaar, 
g. voorkoming van vochtigheid, 
Jt hechtheid van fondamenten, muren, vloeren, 

trappen, zolderingen en dak, 
i. verwijdering van rook, water. en vuil, 
j. toevoer van licht en lucht. 
2. Ten aanzien van de vernieuwing van een 

gedeelte eener woning worden alleen die voor
se hriften vno toepassing verklaard, die met het 
ta vernieuwen gedeelte verband honden. 

9. Ten annzien van bestaande niet onder het 
eerste lid begrepen woningen worden door den 
gemeenteraad voorschriften vastgesteld betreffende 
de in het eerste lid onder e-1 vermelde ponten. 

4. 1. Met betrekking tot een of meer der in 
artikel 3 vermelde punten kan door Gedeputeerde 
Staten, den inspecteur, belast met het toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende de volkshnisvestiog, gehoord, bij een 
met redenen omkleed besluit vrijstelling worden 
verleend , hetzij voor alle woningen , hetzij naar 
gelang van haren aard, bestemming of ligging 
voor aommige. 

2. Door Gedeputeerde Staten kan, den inspec
teur gehoord, bij een met redenen omkleed besluit 
vrijstelling worden verleend van de vernlichting 
tot het vutstellen van veorschri'rten nol-"'n• be-

hoorlijke bewoning. • 
9. De vrij~telliug, bedoeld in het eerste en in 

het tweede lid, wordt voor niet langer dan vijf 
jaren verleend op aanvrage van den gemttenternad 
en kan, llen inspecteur gehoord, op aanvrage 
van den gemeenteraad, bij een met redenen om
kleed besluit worden verlengd, telkens voor een 
bepaalden tijd, vijf jaren niet te boven gaande. 

4. Gedeputeerde Staten deelen, met overlegging 
van het raadsbesluit en van het advies van den 
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inspecteur, hunne besli11ing mede aan den een· 
tralen gezondheidsraad. Deze brengt daaromtrent, 
zoo hij termen tot vernietiging dezer beslissing 
aanwezig acht, een met redenen omkleed advies 
uit aan Ouzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

5. Wordt door Ons het besluit van Gedepn• 
teerde Staten vernietigd, dan hebben deze opnieuw 

•uitspraak te doen met inachtneming van O~ze 
beslissing. 

JJ. De artikelen 166 en 1611-178 der Provinciale 
wet zijn ten deze van toepassing. 

5. 1. Het is verboden zonder schriftelijke ver
gunning van Burgemeester en Wethouders : 

a. een gebouw op te richten of geheel of voor 
een gedeelte te vernien wen , 

6. krachtens eenig zakelijk 1-eeht tot woning in 
gebruik te nemen of als eigen~r of in eenige 
andere hoedan,igheid tot woning in gebr11ik te 
geven een gebouw of een gedeelte van eeri ge
bouw, laatstelijk niet als woning gebezigd. 

2. In gemeenten, waar voorschriften met be
trekking tot gebouwen zijn vastgesteld, wordt de 
vergunning, behoudens het bepaalde bij het eer.te 
lid van artikel 6, alléén geweigerd op grond, dat 
aan die voorschriften niet wordt voldaan. 

9. Een besluit tot het verleenen van voor• 
waardelijke vergunning of tot weigering der ver• 
gunning is altijd met redenen omkleed. 

4. Van het be1lnit, bedoeld in het voorgaande 
lid, is beroep op den gemeenteraad toegelaten , 
volgens regelen, bij plaatselijke verordening vast 
te stellen. 

6. 1. Voorzoover eeoe verordening met be• 
trekking tot gebouwen Burgemeester en Wet
houders daartoe uitdrukkelijk hevoegl verklaart, 
kunnen zij : 

a. nadere eischen vaststellen ten opzichte van 
in die verordening bepaaldelijk aangewezen punten; 

6. vrijstdling verleenen van het voldoen aan 
in die verordening bepaaldelijk omschreven eischen. 

2. In het geval, omschreven sub a van het 
voorgaand lid, is beroep op den 11:emeenteraad 
toegelaten, volgens regelen, bij plaatselijke veror
dening ~aet te stellen. 

9. Van het besluit van den gemeenteraad wordt 
door Burgemeester en Wethouders onverwijld 
kennis gegeven aan hem, die het beroep heeft 
ingesteld. 

4. Wijkt het besluit van den gemeenteraad van 
dat van Burgemeester en Wet bonders af, dan 
geldt bedoelde kennisw,ving ale eene door Burge
meester en Wethouders verleende vergunning. 

1. 1. De be,Initen tot vaststelling, aanvulling, 
wijziging of intrekking van de in ~rtikel 1 be
doelde voorschriften zijn aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten aan wie zij binnen tweemaal 
24. oren na de vaststelling worden toegezonden 

·onderworpen. De goedkeuring betreft, zoo zij 
aan eene verordening in haar geheel wordt ver. 
leend, alleen die voorschriften, welke o.an goed
keuring onderworpen z.i;jn. De artikelen 1116 en 
1117 der Gem~entewet zijn ten deze van toepassing 
met dien verstande, dat de daar genoemde termijn 
wordt gesteld op twee maanden. 

2. Alvorene te beslissen winnen Gedeputeerde 
Staten het advies van den inepeeteor in. 

9. Het bes! nit van · Gi,deputeerde Staten, waarbij 
de goedkeuring wordt geweigerd, is altijd met 
redenen omkleed. Van dit besluit kan de ge
meenteraad binnen 30 ds~n , te rekenen van de 
dagteekeniog der beslissing van Gedeputeerde 
Staten, bij Ons voorziening vragen. Artikel 201 
der Gemeentewet is ten deze van toepassing. 

4. Gedeputeerde Staten deelen, met overlegging 
van het rnadsbesl uit en van het ad vie1 van den 
inspecteur, bonne beslissing mede aan den cen
tralen gezondheidsraad. Deze brengt daaromtrent, 
zoo hij termen tot vernietiging. dezer beslissing 

. aanwezig acht , een met redenen. omkleed ad vies 
uit aan Onzen Minister van Binnenlandsch& 
Zaken. 

5. Wordt, buiten het geval van voorziening 
bedoeld in het derde lid, door Ons het besluit van 
Gedeputeerde Staten vernietigd, dan hebben deze 
opnieuw uitspraak te doen met inachtneming van 

Onze beslissing. 
6. De artikelen 166 en 1611-173 der Provinciale 

wet en de artikelen 166, 168, 172 en 174-177 
der Gemeentewet zijn ten deze van toepusing , 
met dien ver"tande, dat de afkondiging geschiedt 
binnen veertien dagen na dagteekeniog van het 
besluit, waarbij de goedkeuring wordt verleend 
en dat het formulier van afkondiging bij alge
meenen maatregel van bestuur wordt vastgesteld. 

8. 1. Indien binnen twee jaren na het in 
werking treden dezer wet geene voorschriften, 
als bedoeld in artikel 1 en goed.gekeurd overeen
komstig artikel 7, tot stand zijn gekomen, noodigen 
Gedeputeerde Staten Bu~meester en Wethouders 
uit zoodsnige voorschriften te ontwerpen en binnen 
een bepaalden termijn bij hen î n te zenden. 

2. Over het ingediend ontwerp winnen Gede• 
pnteerde Staten het advies van den inspecteur 
in en 'Stellen daarna zoodanigd voorschriften vast; 
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als zij tot uitvoering van de b~palingen dezer 
wet noodig achten. 

8. Wordt door Burgemeester en Wethouders 
binnen den bepaalden termijn geen ontwerp in
gediend , dan gaan Gedeputeerde Staten , den in
apecteur gehoord, zelfstandig tot vaststelling van 
de voorschriften over. 

4. De besluiten, door Cndeputeerde Staten in
gevolge het tweede en derde lid vastgeateld, zijn 
aan Onze goedkeuring onderworpen. 

6. Bij de toezending van de vastgestelde en 
door Ons goedgekeurde voorschriften leggen Gede

. 1 uteerde Staten aan den gemeenteraad over het 
"qaviea van den ins11ecteur, alsmede het ontwerp

van Burgemeester en Wethouders, indien dit 
binnen den g~Rtelden termijn is ingekomen. 

6. De door Ons goedgekeurde voorschriften 
worden door Burgemeester en Wethouders binnen . 
veertien dagen, nadat zij die van Gedeputeerde 
Staten hebben ontvangen, afgekondigd, met in
achtneming van het bij algemeenen maatregel vnn 
bestuur vastgestelde formulier. De artikelen 172, 
174, 175, eerste lid, en 176 der Gemeentewet 
zijn ten deze van toepassing. 

7. De gemeenteraad is bevoegd de door Gede• 
pnteerde Staten . vastgeatelde voorschriften aan te 
vullen, te wijzigen of in te trekken. De be
falingen van artikel 7 zijn daarbij van toepassing. 

8. Zijn Gedeputeerde Staten, den inspectenr 
gehoord, van oordeel, dat aan volling, wijziging 
of intrekking van voorschriften, als bedoeld in 
artikel 1 , noodzukelijk is, zoo noodigen zij, met 
o.verlegging van het advies van den inspecteur, 
den gemeenteroad uit tot die aanvulling, wij
ziging of intrekking over te gaan. 

9. Voor zoover medewerking hiertoe door den 
raad wordt geweigerd kunnen Gedeputeerde Staten, 
Burgemeester en Wethouders gehoord na verloop 
van zes maanden sedert de in het voorgaande 
lid vermelde nitnooding, met Onze goedkeuring 
die voorschriften aanvullen, wijiigen of intrekken. 

S 2. .d.angifte omtrent net aantal bewoners. 

9. 1.. ·verhuurders van woningen, welke drie 
of minder ter bewoning bestemde vertrekken be
vatten, zijn, onverschillig of de woning op zich 
zelve een gebouw vormt dan wel van eeu gebouw 
deel uitmaakt, verplicht bij het bestuur der ge
meente, waarin de woning is gelegen, binnen een 
door het gemeentebestuur vast te stellen termijn, 
aangifte te doen van : 

a. hunne naam, hunne voornamen en woonp~ts; 
6. de ligging, zoo mogelijk met aanduiding van 

straat en nummer, van het gebo11w, waarin zich 
de woning bevindt; 

c. het aantal vertrekken der wóning; 
d. het aantal der bewoners met vermelding van 

naam en beroep. 
2. Onder verhuÓrders worden verstaan de per- · 

sonen, die hetzij voo1· zich zelven hetzij in een_ige 
hoedanigheid eeue woning schriftelijk of mondeling 
verhoren. 

9. De eerste aangiften geschieden binnen den 
door het gemeentehestnur vastgestelden termijn, 
uiterlijk twee jaren na het in werking treden 
dezer wet. 

4. Verhniirders, in het eerste lid vermeld, zijn 
voorts verplicht nieuwe aangifte te doen binnen 
eene maand n·aàat de woning door een nieuwen 
huurder is betrokken teniij deze inmiddels de be-
woning heeft gestaakt. • 

5. Binnen vier jaren na het in werking treden 
dezer wet wordt bij algemeen en maatregel van 
bestuur, volgens daarbij vast te stellen rrgelen, 
met betrekking tot kostgangers en daarmede gelijk
gestelden verplichting tot aangifte opgel«lgd aan 
hen, bij wie bedoelde personen inwonen. 

6. De modellen voor de aangiften worden vast
gesteld door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

7. De formulieren van aangifte worden ter ge
meente-secretarie kosteloos verkrijfl:baar ge♦teld . 

. 8. Geene andere formulieren dan bedoeld in het 
voorgaand lid mogen worden gebezigd. 

9. Bij olgemeenen maatregel van bestuur worden 
nadere voorschriften vastgesteld betreffende de in
richting van registers van aangifte. 

10. BUJ'gemeeater en Wethouders brengen vóór 
den 15den van elke maand de opgaven, in de 
afgeloopen maand ontvangen, ter kennis vnn de 
gezondheidscommissie. 

§ 3. Verbetering van woningen; over6e~ollcing. 

11 . De gezondheidscommissie wijst bij met 
redenen omkleed advies het fl:emeentebestunr de 
woningen nan: 

a. die wegens niet-inachtneming van de voor• 
schriften, bedoeld bij al"tikel 1, of nit anderen 
hoofde ongeschikt ter bewoning zijn, met bijv~ 
ging van eene omschrijving der noodzakelijke ver
beteringen , indien de commissie van om-deel is, 
dat de woning alsnog in bewoonbaren staat kan 
worden gebracht; 
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IJ. waarbij , ofschoon zij niet ter bewoning on
geschikt zijn, het aanbrengen van bepaaldelijk 
aangeduide verbeteringen noodzakelijk is; 

c. waarin meer personen zijn gehnisvest dan 
volgens plaataelijke verordening geoorloofd ia. 

12. 1. Indien drie of meer meerderjarige inge
zetenen eener gemeente bij het gemeentebestnur 
een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen 
betreffünde een of meer woningen, die, blijkens 
persoonlijk onderzoek hetzij wegens niet-inacht
neming van de voorschriften, bedoeld bij artikel 1, 
hetzij nit anderen hoofde ongeschikt ter bewoning 
zijn, of waarbij het aanbrengen van bepaaldelijk 
aangeduide ve1·beteringen noodzakelijk is, of wel 
waarin meer personen zijn gehuisvest dan volgens 
plaatselijke verordening geoorloofd is, wint het 
gemeeotebestnnr, met overlegging van het inge
diende bezwaarschrift, onverwijld het advies van 
de gezondheidscommissie in. 

2. Hetzelfde geldt, indien het hoofd van een 
gezin of een afzonderlijk leveud persoon zoodanig 
bezwáarschrift indient betrdfeode de door hem 
bewoonde woning. 

3. De zakelijke inhoud van het bezwaarschrift 
wordt door het gemeentebestuur medegedeeld aan 
den eigenaar der woning of aan dengeoe, die tot 
het aanbrengen der verei@chte verbeteringen be
voegd is ; ingeval het bezwaanchrift betreft wonin
gen waarin meer personen zijn gehuisvest dan 
volgens plaatselijke verordening geoorloofd is, 
tevens aan den bewoner , hoofd van het gezin. 

4. De gezondheidscommissie geeft bij met reJ.eoeo 
omkleed ad vies en met inachtneming van het voor
gaand artikel, binnen eeoe maand kennis aan het 
gemeentebestuur, of zij het bezwaarschrift geheel 
of ten deele gegrond dan wel ongegrond oordeelt. 

5. Afschrift van dit advies wordt onverwijld 
door 13 nrgemeester en Wethouders gezonden aan 
den eersten of den eenigen onderteekenaar van 
het bezwaarschrift. 

13. 1. Burgemeester en Wethouders nemen, 
naar aanleiding van het bij de artikelen 11 en 
12 bedoeld advies binnen eene maand n_a. de dag
teekeoiog daarvan, een met redenen omkleed beg}nit. 

2. Ingeval het ad vies der gezondheidscommissie 
strekt tot onbewoonbanrverklariog, zijn Burge
meester en Wethouders verplicht eene beslissing 
van den gemeenteraad omtrent het al of niet 
onbewoonbaar verklaren uit te lokken. 

3. Burgemeester en Wethouden zenden binnen 
acht dag,,n een afschrift van elk ingevolge dit 
artikel genomen beslnit aan de gezoodheidscom-

miBSic en aan den eersten of den èèoigen onder
t~kenaar van het bezwaarschrift . 

14. 1. Indien Burgemeester en Wethouders 
beslissen dat het aanbrengen van verbeteringen 
noodzakelijk is; schrijven zij te gelijker tijd, met 
overlegging van een afschrift van het ad vies der 
gel!oodheidscommissie, den eigenaar der woning 
of deogene, die tot het aan brengen der vereischte 
verbeteringen bevoegd is, aan om de noodig be
vonden verbeteringen aan te brengen, of, zoo hij 
daaraan de voorkeur geeft, de bewoning te staken 
of te doen staken ; een en ander binnen een door 
Burgemeester en W ethonders vast te atellen term~ 
van ten minste eeoe maand en ten hoogste een jaar. 

2. Van de·in het eerste lid bedoelde aanschrijving 
wordt door Burgemeester en Wethouders te ge
lijker tijd schriftelijk kennis gegeven aan hen, 
die in de daartoe bestemde registers als hypothe
ct.ire schuldeischers zijn ingeschreven. Deze kennis
geving geschiedt aau de bij die inschrijving ge• 
kozen woonplaats . 

15. Indien aan Bnrgemeeater eu Wethouders 
blijkt, dnt in de woning meer personen zijn ge• 
huisvest dan volg~ns plaatselijke verordening ge
oorloofd is, schrijven zij te gelijker tijd, met 
overlegging van een afschrift van het adviea der 
gezondheidscommissie, den bewoner, hoof,l van 
het gezin, aan, de overschrijding te doen op• 
honden binnen een door Bnrgemeeater en Wet
houders vast te stellen termijn van ten minste 
eene maanJ. en ten hoogste een jaar. 

16. Burgemeester en Wcthonders zijn evenals 
de gezondheidscommissie verplicht na te gaan , 
welke woningen ongeschikt ter bewoning zijn, 
verbetering behoeven of overbevolkt zijn, in voege 
als omschreven bij artikel ll. Zij doen, ook 
indien geene aanwijzing overeenkomstig artikel 11 
en geeu bezwaarschrift overeenkomstig artikel 12 
is ingekomen, zelfstandig aan,chrijviogen, als 
vermeld in de artikelen 14 en 111, uitgaan, maar 
zijn daarbij gehouden vooraf het advies der ge
zondheidscommissie in te winnen. Bij de aan
schrijving wordt een afschrift van dat ad vies 
overgelegd. 

17. 1. De gezondheidscommissie en in de ge• 
vallen, bij artikel 12 omachreven, eveneens zij , 
die het bezwaarschrift hebben ingediend, knonen 
binnen veertien dagen na het verstrijken van den 
termijn, gesteld bij artikel IS, eerste lid, bij den 
gemeenteraad voorziening vragen, indien in het 
ad vies der commissie is verklaard, dat het aan
brengen van bepaaldelijk aanged uidl) verbeteringen 



320 22 JU N I 1 901. 

noodzakelijk · is of wel, dat in de woning meer 
personen zijn gehnisvest dan volgeps plaatselijk& 
verordening geoorloofd is, en Burgemeester en 
Wethouders geene beslissing ov~nkomstig dat 
advies hebben genomen. 

2. Gelijke voorziening kan worden gevraagd 
door hen, tot wie eene aanschrijving, als vermeld 
in de artikelen 14-16 wordt gericht; inditgeval 
binnen dertig dagen na dagteekening der aan• 
schrijving. 

3. De gemeenteraad beslist binnen zes weken 
na den dag, waarop de voorziening is gevraagd. 

4. Hangende de termijnen tot en de behandeling 
Ier voorziening, blijft de aanschrijving bniten 
werking. 

4. 011óewoonlxlaroerltlaring, o,atn,iming, sluiting 
en afbraak. 

18. 1. lndien eene woning ongeschikt is ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van ver• 
beteringen in bewoonbaren staat kan worden ge• 
bracht, wordt zij bij besluit van den gemeente• 
raad, de gezondheidscommissie gehoord, onbe
woonbaar verklaard. 

2. Gelijke verklaring wordt uitgesproken , 
indien nn het verstrijken van den ingevolge 
artikel 14 gestelden termijn de geëischte ver• 
beteringen niet zijn aangebracht en de woning 
dientengevolge ongeschikt ter bewoning ia. 

B. Het. beslnit tot onbewoonbaarverklaring houdt 
tevens in den Jast tot ontruiming binnen een 
daarbij bepaalden termijn, te rekenen \"!ID den 
dag, waarop de tijd tot voorziening is verstreken 
of het besluit tot onbewoonbaarverklaring is ge

handhaafd. 
4. De termijn , in het voorgaand Jid bedoeld , 

wordt gesteld op ten hoogiite zes maanden , be• 
hondens in geval: 

a. eene woning onbewoonbaar wordt verklaard, 
zonder dat blijkt van niet-inachtneming van de 
eischen, omschreven bij krachtens artikel l vast
gestelde voorschriften; 

ó. Gedeputeerde Staten, den inspecteur ge• 
hoord, goedkeuring hebben verleend aan een door 
den gemeenteraad vastgesteld plan, waarin de 
woning is opgenomen en dat de geleidelijk~ oot. 
rnÏllling verzekert, binnen een bij dat plan be
paalden tijd, van de in de gemeente of in een 
bepaaldelijk aangewezen deel der gemeente gelegen 
woningen, welke ongeschikt ter bewoning zijn 
en niet door het aanbrengen van verbeteringen 
in bewoon baren staat kunnen worden gebracht; 

e. de woninp; is opgenomen in een door den 
gemeenteraad vastgesteld plan van onteigening, 

• als bedoeld bij artikel 26. 
5. De termijn van ontruiming kan door den 

gemeenteraad telkens voor ten hoogste ze~ maanden 
worden verlengd onder goedkeuring van Gede
pnteerde Staten, aan wie het ad vies der getond
heidscommissie wor-dt overgelegd. 

6. Het beslnit tot onbewoonbaarverklaring 
wordt onverwijld met overlegging van een af
schrift van het ad vies der commissie ter kennis 
gebracht van den bewoner, ho!>fd vnn het gezin 
of afzonderlijk levend persoon en rnn den eigenaar 
der woning of dengene, die bevoegd is de woning 
alsnog in bewoonbaren staat te brengen. 

7. Aan de onbewoonbaar verklaarde wioning 
wordt, binnen veertien dagen nadat de termijn 
van voorziening is verstreken of het besluit tot 
onbewoonbaarverklaring is gehandhaafd, door of 
van wege Burgemeester en Wethouders, op de 
wijze, bij plaatselijke verordening te bepalen, 
een kenteeken bevestigd , waarop met duidèlijke 
letters te lezen is: onbewoonbaar verklaarde 
woning. 

8. Na den dag, waarop het kenteeken in het 
voorgaand Jid vermeld, . aan de woning is be, 
vestigd, mo11:eu, behoudens de bepalin~ van 
artikel 25 , personen, die de woning op dien dag 
niet" bewoonden , daarin geen intrek nemeq. , met 
uitzondering van de leden van het gezin, dat 

. daarin sedert dien dag gevestigd is geble'Vlen. 
9. Artikel 2, vierde lid, is ten aanzien van 

het bepaalde in het voorgaand lid van toepassing. 
19. 1. Indien aan een ad vies der gezonllheids

commissie tot onbewoonbaar~erklaring binnen drie 
maanden na dagteekening van dat advies geen 
gevolg is gegeven door den gemeenteraad, ~nnen 
de commissie en in de gevallen, bij artikel 12 
omschreven, eveneens zij, die het bezwaarschrift 

' hebben ingediend, bij Gedeputeerde Staten ge
durende zes weken voorziening vragen. 

2. Voorziening bij Gedeputeerde Staten kan 
ook wor.den gevraagd door de commissie en in de 
gevallen, bij artikel 12 · omschreven, mede door 
hen, die het bezwaarschrift hebben ingediend, 
indien de verklaring, bedoeld bij het tweede lid 
van het voorgaand artikel, niet binnen twee 
maanden na het verstrijken van den îOOr het 
aanbrengen van verbeteringen gestelden termijn 
is uitgesproken. 

3. Binnen dertig dagen na dagteekening van 
het besluit tot onbewoonbaarverklaring, kan bij 
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Gedepu~rde Staten voorziening worden gevraagd 
door den bewoner, hoofd van het gezin of af. 
zonderlijk levend persoon en door den ei!!5nBM 
der woning of dengene, die bevoegd is de woning 
alsnog in bewoonbaren staat te brengen. 

4. Gedeputeerde Staten beslissen, den inspecteur 
gehoord, binnen zes weken na den dag, waarop 
de voorziening is !!5Vraagd. 

' 5. Hangende de termijnen tot en de behande• 
ling van de voorziening blijft het besluit tot 
onbewoonbaarverklaring buiten werking. 

6. Wordt door Ons het besluit van Gedepu• 
teerde Staten vernietigd, dan doen deze opnien w 
uitspraak met inachtneming van Onze beslissing. 

20. 1. Bij besluit van Burgemeester en Wet• . 
houders wordt onverwijlde ontruiming van eene 
onbewoonbaar verklaarde woning gelast, ingeval 
na verloop van den volgens artikel 18 gestelden 
termijn de bewoning voortduurt of, in strijd met 
het bepaalde bij het achtste lid van dat artikel, 
opnieuw aanvangt. • 

2. Tevens kan bij gebleken noodmkeli;Îkheid 
door hen tot sluiting, voor zoolnng noodig, worden 
overgegnnn. 

21. De ontruiming en de sluiting geschieden 
op vertoon van den daartoe strekkenden last , in 
tegenwoordigheid hetzij van den kantonrechter, 
hetzij van den burgemeester of eenen wethouder 
der gemeente, hetzij van een commissaris van 
politie. 

22. Indien eene onbewoonbaar verklaarde 
woning na verloop van den voor ontruiming ge• 
stelden termijn blijkt gevaar of overwegenden 
hinder te veroorzaken voor de bewoning van 
andere woningen, besluiten Burgemeester en Wet
houders, de gezondheidscommissie gehoord, tot 
afbraak van het gebouw, of YBn het gedeelte 
van het gebouw, waarin zich die woning bevindt, 
of wel tot andere maatregelen, waardoor het ge• 
vaar of de hinder worden weggenomen. 

23. Van het bevel tot sluiting alsmede van 
elk besluit, bedoeld in het voorgaande artikel, 
wordt onverwijld kennis gegeven aan den eigenaar 
der woning of aan dengene, die bevoegd is de 
woning alsnog in bewoonbaren staat te brengen. 

24. In geval van afbraak worden de bouw• 
materialen in het openbaar verkocht en wordt de 
opbrengst na aftrek der kosten van afbraak en 
verkoop den rechthebbende ter hand geateld. 

25. 1. Opheffing der onbewoonbaarverklaring 
kan, mits voldoende blijkt dat de woning alsnog 
in · bewoon baren staat is gebracht, geschieden bij 
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beiluit van den gemeenteraad, de gezondheids• 
commiHie gehoord; in geval de on bewoon baar• 
verklaring niet is uitgesproken dOOI' den gemeen• 
teraad, bij besluit van Gedeputeèrde Staten, den 
inspecteur geboord. 

2. Bij opheffing der onbewoonbaarverklaring 
wordt het kenteeken, in artikel 18 bedoeld, ver• 
wijderd. 

§ 6. Oiiteigeni;,g. 

26. I. Aan de wet van den 28 Augustus 1851 
(Staat,/Jlad n°. 12ö) laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 April 1886 (Staat8/Jlad n°. 64.) wordt 

.-toegevoegd een IV de Titel .Over onteigening in 
het belang der volkshuisvesting." 

Deze Titel bevat de volgende bepalingen: 
Árt. 77. Zonder voorafgaande verklaring bij 

de wet, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert, kan in het belang der volkshuisvesting 
onteigening plaats vinden: 

1°. ter ontruiming van oppervlakten , waarop 
ten gevolge van gebrekkigen toevoer van licht 
of lucht of gemis van andere voor bewoonbaarheid 
noodzakelijke vereiscbten in verband met den 
onderlingen zamenbang of met de liirging der ge• 
bouwen, afdoende verbetering der wonin~n langa 

anderen weg bezwaarlijk uitvoerbaar is; 
2". ter verwijdering van één of meer woningen, 

waarvan afdoende verbetering in verband met 
hare ligging, onderling o( ten opzigte van andere 
woningen of perceelen, bezwaarlijk uitvoerbaar is; 

9". ter verwijdering van één of meer woningen 
of perceelen, die, al of niet geschikt ter bewoning 
of niet ter bewoning bestemd, beletten, dat aan• 
grenzende of nabijgelegen woningen in bewoon baren 
staat kunnen worden gebragt; 

4°. ter verkrijging van de beschikking over 
ongebouwde of gebouwde eigendommen, ten einde 
uitvoering te kunnen geven aan een in het belang 
der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan of aan 
een plan van uitbreiding, vastgesteld in verband 
met § 6 der Woningwet. 

In de genoemde gevallen geschiedt de onteige
ning overeenkomstig de volgende artikelen. 

Árt. 78. De onteigening geschiedt ten name 
der gemeente of van vereenigiogen, vennootschap· 
pen of stichtingen, uitsluitend in het belang van 
verbetering der volkshuisvesting werkzaam en als 
zoodanig, door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, 
toegelaten. 

De vereischten voor toelating worden nader bij 
algemeeu~n maatregel van bestuur vastgesteld. 

21 
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Àrt. 79.- Onteigening in het belang der volks; ,. houders brengen die bezwaren ten spoed_igst~ ter 
huisvesting heeft, behoudens het geval omschrtven kennis van de gezondheidscommissie, met verzoek 
ia nrtikel 87; plaats uit kracht van een besluit" om advies. 
van den gemeenteraad, door Ons, den Raad van Àrt. 82 Artikel 9 is ten deze van toepaèsing, 
State gehoord, goedgekeurd. met dien verstande, dat hetgeen daar van den 

In het geval, omschreven bij artikel 77 , 1°., Staat gezegd wordt, van toepassing wordt op de 
bren~ de gezondheidscommissie, ingevolge de gemeente. 
Gezondheidswet ingesteld, een beredeneerd verslag · Art 83. Besluit de gemeenteraad tot o~ige• 
uit · aangaande den toestand der woningen, mirt ning ten name der gemeente of van eene veçeeni
opguf van de te onteigenen gebouwen, welke ging, vennootschap of stichting, dan wordtn bij 
hanre inziens alsnog aan voor bewoonbaarheid het raadsbesluit tot onteigenin11: de perj:eelen 
noodz_akelijke vereiechten voldoen. aangewezen, welke onteigend zullen worden, door 

À.rt. SO. Belanghebbenden worden , voordat aanhaling van de plane of kaarten, waarop die 
eene beslissing van den gemeenteraad omtrent dé'·- perceelen naauwkeurig zijn nan11:ewezen en ver
onteigening wordt genomen, in de gelegenheid . mel,Üng van hunne kadnetrale nummers eu de 
gesteld hunne bezwaren te doen hooren. namen der in de registers van het kadaster aan• 

Te dien einde doen Burgemeester en Wethouders, geduide eigenaars. 
indien on teigening teu name der gemeente wordt Indien andere perceelen dan dfo, welke bij het 
beoogd, een uitgewerkt, bij besluit van den ge• eerate plan vermeld zijn, moeten worden ontèigend, 
meenteraad voorloopig goedgekeurd plan, met worden de bepalingen der vier voorgaande artikelen 
uitvoerige kaarten en grondteekeningen en met ten aanzien" dier perceelen toegepast. 
duidelijke aanwijzing van de te onteigenen eigen• Art: 84. Het raadsbesluit tot onteigening 
dommen, met hunne kadastrale nummers en de wordt in een of meer nieuwsbladen der gemeente 
namen hunner in de registers van het kadaster of, bij het ontbreken daarvan, eener nàbnrige 
aangeduide eigenaars gedurende ten minste dertig ·gemeente openbaar gemaakt. Het wordt daaren•· 
dagen op de gemeentesecretarie ter inzage voor boven door het hoofd van het gemeenteJ>estuur 
q ieder nederleggen. op de gebruikelijke wijze aan de ingezete~en be-

Eene vereeniging, vennootschap of stichting, kend gemaakt. 
als bedoeld in artikel 78, die onteigening ten Àrt. 85. Het raadsbesluit tot onteigening 
haren name verlan11:t, legt aan Burgemeester en wordt met de plannen, kaarten, grondteekepingen, 
Wethouders over een uitgewerkt plan met verdere veralagen, bezwaarschriften en aaviezen, in de 
bescheiden, als vermeld in het tweede lid. Binnen artikelen 79-81 vermeld, voorgedragin aan 
eene maand, nadat hieraan is voldaan, doen Bur• Gedeputeerde Staten, die Ons binnen twee maan
gemeester en Wethouders die stukken gedurende den na ontvangst verslag doen. 
ten minste dertig. dagèn op de gemeentesecretarie Gedeputeerde Staten winnen, alvorens verslag 
ter inzage voor een ieder nederleggen. te doen, het advies in van den inspectQur, be• 

Van elke nP.derlegging wordt door het hoofd last met het toezigt op de hand ha ving van de 
van het gem_eentebestuur in een of meer nieuws- wettelijke bepalingen betreff'eIJde de vQlkshnia
bladen der gemeente of, bij het ontbreken daarvan, vesting. 
eener naburige gemeente, onverwijld kennis ge• Àrt. 86. Onze beslissing, binnen drie maanden 
!(even. Zij wordt daarenboven door hem op de nadat GedepÜteerde Staten Ono versla~ hebben 
gebrnikelijke wijze ann de iogezetenen bekend gedaan, bij een met redenen omkleed beolnit te 
gemaakt. nemen , wordt aan Gedeputeerde State~ mede-

Bij de stokken die ter inzage worden neder- gedeeld en door dezen ter kennis gebragtl van het 
gelegd, voegen Bnrgeweeste1· en Wethouders in gemeentebestuur en '!'an de onteigenen4e partij. 
het geval, bedoeld bij artikel 79, tweede lid, Wordt het raadsbesluit door Ons goed;geke11rd, 
het daar genoemde verslag der gezondheidscom- zoo wordt One daartoe strekkend besluit in de 
missie. 

Art. 81. De belanghebbenden kunnen uiterlijk 
veertien dagen na verloop van den termijn voor 
nederlegging hnnne bezwaren schriftelijk aan het 
gemeentebestuur opgel"en. Burgemeester en Wet.-

Staatacowallt opgenomen. 
Àrt. 87. Indien de gemeenteraad n~ar aanlei

ding van een tot onteigening strekkend verzoek 
van eene vereeniging, vennootschap of ~tichting 
niet tot onteigening beslnit, kan door den aan-
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vrager binnen vier maanden na verloop van den 
termijn , genoemd in artikel 8 l maar niet eerder 
dan eene maand na verloop van dien termijn, 
voorziening bij Ons worden gevraagd. 

Wordt door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, 
de onteigening t~ataan, zoo zijn de artikelen 
83 en 84 van toepossing, met dien verstande, 
dat hetgeen daar van het raadsbesluit wordt ge
zegd, van toepassing wordt op Ons besluit. 

Ons beslnit tot onteigening behoeft bekrachti
ging door de wet en verv:ilt indien deze wet 
niet binnen zes m~anden na dap;teekening van 
Ons besluit ia afgekondigd. 

Àrt. 88 De artikelen 3 en 4, alsmede de ar
tikelen 17-22" 24, 26-88, 40, 41, 42, lste 
en 2de lid, 43-47, 49-64 zijn ten deze van 
toepassing behoudens dat·, indien de gemeenteroad 
tot onteigening heeft besloten, hetgeen van Ons 
besluit gezegd wordt , v:in toepassing wordt op het 
besluit van den gemeenteraad en dat, wanneer de 
onteigening geschiedt ten name van eene ver
eeniging, vennootschap of stichting , deze als 
eischende partij optreedt. 

Art. 89. Ten minste drie dagen vó6r de ver-
1chijning legt de onteigenende partij tot staving van 
haren eisch ter griffie van de rejttbank over 

a. indien de gemeeuleraad tot onteigening heeft 
besloten : 

l 0 • het raadsbesluit, w:iarbij de te onteigenen 
perceelen worden aangewezen ; 

2°. Ons besluit tot goedkeuring daarvan ; 
3°. een door het hoofd van het gemeentebestuur 

afgegeven bewijs, dat de artikelen 80 en 84 zijn 

nageleefd; 
6. indien tot onteigening is besloten oTereen

komatig het bepaalde in art. 87 : 
1 °. Ons besluit, waarbij de te onteigenen per

ceelen worden aangewezen; 
2°. een nummer van het Staat,6/ad, waarin de 

wet tot bekrochtiging van Ons besluit ia opgenomen. 
Àrt. 90. De regtbank kan aan de onteigenende 

partij baren eisch niet toewijzen : 
1 °. wanneer de volgens artikel 89 door de 

onteigenende partij over te leirgen bescheiden niet 
zijn overgelegd ; 

2°. wanneer het blijken mogt, dat de artikelen 
80 en 84 niet zijn nageleefd. 

Àrt. 91. Bij de berekening der schadevergoe
ding wordt niet gelet op nieuwe getimmerten of 
op veranderingen , gemaakt na de n~derlegging 
ter inzage van het in artikel 80, tweede en derde 
lid, bedoeld plan. 

bt. 92. Als de werkelijke waarde, bedoeld in 
artikel 40, wordt aangemerkt, bebonden& het 
bepaalde in de volgende artikelen , de som, die 
de goederen in het tijdperk, beginnende achttien 
maanden en eindigende zes maanden vóór den dag, 
waarop het pl11n, bedoeld in artikel 80, tweede 
en derde lid , ter inzage is nedergelegd , elk in 
het bijzonder hadden kunnen opbrengen, bijaldien 
alle goederen, op welke het besluit tot oilteige
ning betrekking had, in het bovengenoemde tijd
perk ten verkoop waren aangeboden. 

Àrt. 93. Indien het te onteigenen gebouw on
bewoonbaar is verklaard, wordt vergoed de waarde 
van den grond en van de bon wmaterinlen, ingeval 
het gebonw voor geen enkel doeleinde kan wor
den gebruikt. Ingeval het gebonw tot eenig ander 
doeleinde dan bewoning zoude kunnen worden 
gebruikt, wordt vergoed de waarde van den grond 
en van de bouwmaterialen, vermeerderd met zoo
danig bedrag, als billijk kan worden geacht in 
verband met de meerdere voordeelen, welke de 
eigenaar uit bedoeld gebraik zon kannen trekken-. 
Voor de bepaling van de w:iarde van den grond 
is artikel 92 van toepassinp:. · 

Indien slechts een gedeelte van het te onteige11en 
gebonw on bewoon baar is verklaard, wordt bij dq. 
bepaling der waarde van het geheel daarm&1: 
rekening gehouden. D11arbij wordt l_ttllet op de 
geschikthe.id of ongeschiktheicl van het on be.woon
baar verklaarde deel voor andere doeleinden dan 
bewoning. 

Àrt. 94. Indien eene aanschrijving tot het 
aanbrengen van verbeteringta volgens artikel 14 
der Woningwet ia gedaan, zonder dat daaraan 
gevolg ia gegeven, wordt vergoed de waarde, die 
het gebouw zoude hebben in geval zoodanige ver
beteringen waren aangebragt , met aftrek van de 
kosten van verbetering. 

Indien het gebouw door een grooter aantal 
personen wordt bewoond dan volgens plaatselijke 
verordening geoorloofd is, wordt bij het bepalen 
van de werkelijke waarde geene rekening gebonden 
met de vermeerdering vnn huurprijs, welke uit 
die overschrijding voortvloeit. 

bt. 95. Indien de huurder minder dan een 
jaar hanr had, wordt hem het •iervood van den 
huarprijs, berekend per tijd perk, waarvoor de 
huur was aangegaan, tot ten hoogstè dien van 
een jaar, of de waarde der te velde staande 
vruchten, zoo die meer beloopt, vergoed. 

Indien de verhuring of hare verlenging na het 
tijdstip, in artikel 91 aangewezen, heeft plaata 
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gehad, wordt door de onteigenende partij aan 
den hnnrder geene schadeloosstelling betaald , 
maar heeft deze eene vordering totschadevergoeding 
tegen den verhuurder, ten ware anders mogt zijn 
overeengekomen. 

Voortzetting van hnnr, bij de week aangegaan, 
wordt niet als verlenging in den zin van het 
vorige lid beschouwd. 

.Jrt. 96. Ten a11nzien van de bet11ling der 
schadeloosstellinp; gelden de bepalingen van het 

· Vierde Hoofdstuk van den Eersten Titel, behoudens 
dat, in de gevallen, genoemd bij artikel 61 , de 
onteigende de keuze heeft tnsschen terugvordering, 
als omschreven bij dat artikel, en eene ..-ordel"ing 
tot nitkeering van eeue door den regter naar bil
lijkheid te bepaJ.en schadeloosstelling boven de 
reeds genotene en dat de dBB? genoemde ter• 
mijnen van één jaar worden gesteld op tien jaren. 

Il. Artikel 77 der wet van den 28 Angnstns 1851 
(Staatsblad n°. 125), 111.atstelijk gewijzigd bij de 
wet van den 15den April 1886 (Staatsblad n•. 64.) 
wordt artikel 97; artikel 78 dier wet wordt 
artikel 98. · 

j 6. Uitbreiding <1an bebouwde kommen. 

27. 1. De gemeenteraad is bevoegd in het be
'lavg van stelselmatige bebouwing te verbieden , 
dat gebouwen worden gebouwd of herbouwd op 
grond , welke ingevolge een voorafgannd raads
besluit in de naaste toekomst voor den BBnleg 
van eene straat, eene g1·acht of een plein bestemd is. 

2. Bij een raadsbesluit, hetwelk een verbod 
tot oanbon w of herbon w inhoudt, wordt aange
geven , op welk deel van den ~ond, aan één en 
denzelfden eigenaar toebehoorende, het verbod 
betrekking heeft en worden, ingeval het verbod 
meer dan één derde gedeelte van zijn in het plan 
~pen grond betreft, de redenen medegedeeld, 
waarom niet tot BBnkoop of onteigening wordt 
overgegaan. 

3. Op dit rBBdsbesluit zijn de bepalingen van 
artikel 7 van toepassing, met dien verstande, dat 
ook belanghebbenden bij Ons voorziening kunnen 
vragen tegen het verleenen van goedkeuring -door 
Gedeputeerde Staten. 

4. Het ontwerp van dit raadsbesluit ligt met 
uitvoerige kaarten en grondteekeningen ten minste 
gedurende vier weken vóór de vaststelling op de 
gemeenteaecrelarie voor een ieder ter inzage. 

5. Het raodsbealnit ligt met uitvoerige kaarten 
en grondteekenirigen op de gemeentesecreta!ie voor 
een ieder ter inzage. 

6. Van de nederlegging en van de goedkeuring 
door Gedepnt~erde Staten wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur in een of meer nieuws
bladen der gemeente of, bij het ontbreken danr
van, eener naburige gemeente, on verwijld kennis 
gegeven. Zij worden daarenboven door hem op 
de gebruikelijke wijze ann de ingezetenen bekend 
gemaakt. 

28. 1. In gemeenten , die meer dan 10,000 
zielen tdlen, alamede in gemeenten, wier sielen
tal in de lBBtsle vijf jaren met meer dan een 
vijfde i11 toegenomen, stelt de raad behoudens 
vrijstelling van Gedeputee1·tle Staten een pl!Cn 
van uitbreiding vaat, waarbij de groud wordt 
BBngewezen, die in de naaste toekomst voor den 
BBnleg van straten, grachten en pleinen is be.stemd. 

2. Dit plan wordt tën minste eenmBBl in de 
tien jaren herzien. 

3. Het plan van uitbreiding aJ.amede de plannen 
tot herziening dBBrvan zijn BBD de goedl\enring 
van Gedeputeerde Staten onderworpen. Tegen 
weigering van de goedkeuring knn door den raad 
en tegen het verleenen van de goedkeuring door 
belanghebbenden binnen eene moanil beroep bij Ons 
worden ingesteld . 

4. Het ontwerp van het plun van uitbreiding 
alsmede de ontwerpen tot herziening claarvan 
liggen met uitvoerige kBBrten en grondteek~ningen 
ten minste ~nrende vier weken vóór de vast
stelling op de gemeentesecretarie voor een ieder 
ter inzage. 

5. Het plan van uitbreiding alsmede de plannen 
tot herzienin11: rui,a.rvan liggen met ni~oerige 
kaarten en grondteekeuingen op de gemeen te
secretarie voor ·een ieder ter inzage. 

6. Van de nederlegging en van de goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur in een of meer 111ieu ws
bladen der gemeente of, bij het ontbreken daar
van, eener naburige gemeente, onverwijl<l kennia 
gegeven. Zij worden danreuboven door hem op 
de gebruikelijke wijze ae.n de ingezetenen bekend 

gemBBkt. 
7. Bij algemeenen maatregel van beatnn~ worden 

voorschriften gegeven betreffende de inrichting van 
plannen van uitbreiding ove1eenkomstig dit artikel. 

S 7. Geldelijke ate1'n van gemeente11Jege. 

29. 1. Bij besluit van den gemeenteraad kunnen 
rentedragende voorschotten worden verleend aan 
hen, tot wie eene BBnschrijvióg, als bedoeld in 
artikel 14. , is gericht. 
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2. Deze voorschotten worden slechte verstrekt 
onder hypothecair verband van het gebonw met 
de11 ondergrond ten behoeve waarvan zij worden 
verleend. 

9. Deze voorschotten worden -al!eP.n verleend 
onder voorwaarde van alloesing, uiterlijk in 
twintig jaren, in gelijke jaartermijnen of bij wege 
van annnïteiten. 

4. Bij ontbinding eener vereeniging, vennoot· 
schap of stichting en bij faillissement worden 
de nog verschnldigde gelden terstond opvorderbaar. 

30. 1. Bij- besluit van den gemeenteraad knn• 
nen onder nader bij algemeenen maatregel van 
beatnur te regelen voorwaarden aan vereenigingen, 
vennootschappen en stichtingen uiteluitènd in het 
belang van verbetering der volkshuisvesting werk• 
zaam en als zoodanig door Ons, Gedeputeerde 
Staten gehoord, toegelaten, voorschotten en bij• 
dragen worden verleend ter tegemoetkoming in 
de door die vereeniginp:en, vennootachappen en 
stichtingen ten behoeve van de volkshnisvestiog 
aan te wenden kosten. 

2. Dit raadsbesluit wordt ann de goedkeuring 
van Gedepnteerde Staten onderworpen. 

9. Wordt door Ons het besluit van Gedepn• 
teerde Staten vernietigd, dan heb beo deze opnieo w 
nitspraak te doen, met inachtneming van Onze 
beslissing. 

4. De voorschotten en de bijdragen, in dit 
artikel bedoeld , worden alleen "verleend onder 
voorwaarde, dat het bedrag, hetwelk voor reke
ning der vereeniging, vennootschap of 1tichting 
blij~, uiterlijk in vijftig jaren, in gelijke jur,. 
termijnen of bij wege vnn annuïteiten, wordt 
afgelost. 

5. Bij ontbinding en bij faillissement worden 
de nog verecb nldig,te gelden tentond opVórderbaar. 

31. 1. Bij beslnit van den gemeenteraad 
knnnen gronden en gebouwen, aan de gemeente 
toebehoorende, aan vereenigingen, vennootschap• 
pen 9f stichtingen, als genoemd in het voorgaand 
artikel, in eigen~om, erfpacht of opstal worden 
overgedragen tot aanbouw of verbouw van wonin• 
gen in het belang der volkshniavesting en knnnen 
met gelijk doel gronden en gebouwen worden 
n:ingekocht. 

2. Arti kei 30 , tweede en derde lid zijn op 
de raadsbesluiten bovenvermeld van toepassing. 

32. 1. Bij bealnit van den gemeenteraad krln 
een bedrag beschikbnar worden gesteld: 

a. ter uitvoering van een onteigeoingsplan, ala 
genoemd bij artikel 26; 

6. ter tegemoetkoming in de kosten van voor
ziening- in de huisvesting, verhuiskosten hier· 
onder begrepen, der bewoners van nu onbewoon
baarverklaring ontruimde en van overeenkomstig 
artikel 26 onteigende gebonwen; 

c. tot aankoop van gronden en tot aankoop , 
aanbouw of verbouw '/an woningen in het belang 
der volkshnisvesting voor rekeniug aer gemeente, 
ingeval dit noodzakelijk is voor de richtige uit
voering van deze wet. 

2. Artikel 80, tweede en derde lid zijn op de 
raadsbesluiten bovenvermeld van toepassing. 

S 8. Geldt:li_jlre,teun """ Rijluweue. 

33. 1. Aan gemeenten kunnen door Ons voor
schotten oit 's Rijke kas worden verstrekt voor 
de doeleinden, in § 7 omschreven. 

2. De rente en de afl011eing dezer voo1'1!Chotten 
moeten voldaan w:orden in ten hOO@lte vijftig 
gelijke annuïteiten. 

9. Aan de gemeenten kannen tot betaling 
dezer annuïteiten bijdragen worden verzekerd uit 
'a Rijb kas. 

34. 1. Bij algemeenen maatregel van bestnor 
wonlen regelen geateld met betrekking tot de 
voorwaarden , waaronder geldelijke steon, ala be
doeld in het voorgaand artikel wordt verleend. 

2. Onze besluiten tot het verleeoen van zoo
danigen geldelijken steun worden, met redenen 
omkleed , in de Staatstourant openbaar gemaakt. 

35. 1. Tot bijstand in de uitvoering van het 
bepaalde in de beide voorgaande artikelen wordt 
een college ingesteld, hetnlk de aanvragen om 
voorschotten en bijdragen onderzoekt, toezicht 
hoodt op het richti!!' ge1>rnik daarvan en overigen• 
de werkzaamheden verricht, waarmede het bij 
algemeenen maatregel van bestonr wordt belast, 

2. Dit college bestaat uit ten minste dr"ie leden 
en wordt bijgestaan door een bezoldigden secretaris. 

9. De leden en de secretaris worden door Ona 
benoemd en_ ontalagen. 

4. Een der leden wordt door Ona als Voorzitter 
aangeweiren. 

5. De leden en de aecretari• genieten vergoeding 
van bureau•, reia- en nrblijfk:01ten. Daarenboven 
genieten de leden preaentiegeld. 

36. De bevoegdheid en de werkkring van het 
college, in het voorgaand artikel bedoeld, worden 
nader bij algemeenen maatregel van bestuur 
ge;~ld. 
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i 9. Strafbepalingen. 

37. 1. Op overtredingen van de verordeningen, 
krachtens de artikelen 1 , 8 en 27 vastgesteld, 
kan hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
p:eldboete van ten hoogste driehonderd gulden 
worden gesteld. 

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen jaar ia verloopen , sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk ia geworden, kan de 
rechter geldboete of hechtenis tot het dubbel van 
het voor elke overtreding gesteld maximum uit
spreken. 

38. 1. Hij, die zonder schriftelijke vergunning 
van Bnrp:emeester en Wethouders of zonder nadere 
p:oedkeoring met • afwijking van het bouwplan, 
overeenkomstig hetwelk de vergunning ia verleend, 
een gebouw opricht of geheel of voor een gedeelte 
vernieuwt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd golden. 

2. Met gelijke straf wordt geatrnft hij, die 
zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester 
en Wethouders hetzij krachten, eenig zakelijk recht 
tot woning in gebruik neemt, hetzij als eigenaar 
of in eenige andere hoedanigheid tot woninp. in 
gebruik geeft een gebonw of een gedeelte vau 
een gebouw, laatstelijk niet als woning gebezigd, 
of wel eene inrichting, als bedoeld in artikel 49, 
eente lid, voor zoover die niet aan het Rijk, de 
provincie of de gemeente toebehoort, of daarbij 
in gebruik is. 

39. Hij, die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan eene der verplichtingen, in artikel 9 of 
krachtens dat artikel bij algemeenen maatregel van 
bestuur of bij plaatselijke verordening opgelegd, 
wordt i,:estraft met eene p:eldboete van ten hoogste 
vijf en twintig golden. 

40. Hij, die niet of niet tijdig gevolg geeft 
aan eene aanschrijviug overeenkomstig artikel 14, . 
wordt, tenzij hij de bewoning heeft p.estaakt of 
de noodige maatregelen genomen heeft om haar 
te doeu staken vó6r den afloop van den termijn, 
binnen welken de verbeteringen moeten zijn aan• 
gebracht, gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste vijf golden voor eiken dag, volgende op 
dien, waarop gemelde termijn verstrijkt, tot en 
met dien , waarop hetzij de verbeteringen zijn 
11&ngebracht, hetzij de bewoning alsnog ia gestaakt, 
hetzij onbewoonbaarverklaring is uitgesproken: · 

41. Hij, die na verloop van den in artikel 15 

· bedoelden termijn geen gevolg geeft aan rui· nan
schrij ving, in dat artikel genoemd, wordt gtatrnft 
met eene geldboete van ten hoogste drie golden, 
voor eiken dag van verzuim. 

42. Hij, die het kenteeken, bedoeld i11 arti
kel 18, zevende lid, wegneemt, vernielt of onleee• 
baar maakt, wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

43. 1. De bewoner, hoof<l van een #Zin of 
afzonderlijk levend peraoon, eener onbewoonbaar 
verklaarde woning, die na verloop van den ge
stelden termijn van ontrniming de woning niet 
verlaat, wordt gestraft met eene geldboete van 
ten hoogste drie golden voor eiken dag van ver
znim , tenzij blijkt, dat het hem onmogelijk was 
andere huisvesting te bekomen. 

2. Hij, die in strijd met artikel 18, achtste 
lid, eene onbewoonbaar verkl11&rde woning betrekt 
en daarin blijft wonen wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste drie golden voor eiken 
dag van verznim. 

3. M.et gelijke straf wordt gestraft hij , die in 
de bovenomschreven gevallen de woning ter be
woning afstaat. 

44. De in de artikelen 87-48 bedoelde airafbare 
feiten worden ale overtredingen beschon wd. 

§ 10. Slotóepalinge11. 

45. De bevoegdheid, den gemeenteraad toe
komende ingevolge artikel 135 der Geme~ntewet, 
blijft ten aanzien van het onderwerp, waarin deze 
wet voorziet, gehandhaafd , voor zoover de door 
hem te maken verordeningen niet met de bepa
lingen dezer wet in strijd zijn. 

46. 1. Waar de uitvoering van deze wet en 

van de krachtens deze wet vastgestelde verorde
ningen en besluiten aan het gemeentebestnnr ie 
opgedragen, behoort onder die uitvoering de be
voegdhtoid tot het, d~ooode ten koste der over
treder&, doen wegnemen , beletten of verrichten 
van hetgeen in strijd met die wet of die verorde
ningen en bealuiten, wordt daargesteld, onder
nomen of nagelaten. Spoedeisciende gevallen uit
gezonderd, geechiedt dit niet, dan nadat de belang
hebbende schriftelijk is gewaarschuwd. 

2. De kosten, ingevolge het voorgaand lid aan
gewend in het belang der volkshnisvesting, zijn 
bevoorrecht op het gebouw, ten aanzien waarvan 
zij zijn besteed, eo worden, nà de kosten tot be
houd, bedoeld in artikel 1186, 4°. vun het Bur
gerlijk Wetboek, uit de opbrengst van het goed 
gekweten. 
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4 7. 1. Aan den schnldenaar of aan diens woning 1 

wordt door den beambte, d1111rtoe aangewezen door 

het gemeentebestuur, beteekeod, eene door het 

bestuur opgemaakte en geteekeode ncte, die het 
bedrag der overeenkomstig het voorgaand artiktl 
gemaakte kostèn, zooveel mogelijk .door bescheiden 

gestaafd, vermeldt en de wnnrschnwiog inhoudt 

het bedrag binnen drie dagen te voldoen ter 
plaatse, in de acte aan te wijzen. 

2. Indien de schuldenaar hieraan niet voldoet., 

wordt hij schriftelijk aaogcmnnnd binnen drie dagen 
het verschuldigde te betalen,onder kennisgeving, dat 
dit aoden zal worden iogernrderd bij dwangbevel. 

3. Bij niet-voldoening aan deze aanmaning 
wordt het verschuldigde ingevorderd bij dwang
bevel, uitgevaardigd door den beambte, met de 

ootvang.t der verschuldigde gelden belast en uit" 
voerbaar verklaard door den kantonrechter, in 

wiens kanton de invordering geschiedt. 
4. Dit dwangbevel wordt beteekend en ten 

uitvoer gelegd op de wijze , bij het W ,tboek van 
Bnrgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van von
nissen en authentieke akten voorgeschreven. 

5. De tenuitvoerlegging van het dwangbevel 

wordt geschorst door verzet, binnen veertien 
dagen na de uitvaardiging bij de arrondissements

rechtbank aanhangig te maken. 
6. Dit verzet, dat met redenen moet zijn 

omkleed, is toegelaten hetzij op grond, dat de 
kosten niet zijn aangewend of wel tot een geringer 

bedrag don het dwang bevel aangeeft, hetzij op 

grond van het niet krachtens wet of verordening 
verschuldigd zijn van het ingevorderd bedrag. 

7. Ten laste van deu sch uldeoaar komen ook 
de uitgaven, vallenJe op de invordering der 

boven vermelde kosten. 
8. Zij worden betaald voigeoa de berekening 

en op qnitantie van het bestuur, van hetwelk 

de invordering uitgaat. 

9. Binnen veertien dagen nn de aaobiedinl( 
der qoitantie kan de schuldenaar in verzet komen 
bij de arroodissemeots-rechtbnnk. Dit verzet echort 
de verplichting tot betaling niet op. Wordt het 
gegrond verklnarJ, dan wordt het te veel betaalde 

onverwijld ter uggegeven. 
48. 1. De in de artikelen 12-20 dezer wet 

bedoelde bezwaar- en verzoekschriften , beslissingen, 

aanschrijvingen en kennisgevingen zijn vrij van 

zegelrecht en van de formaliteit van registratie. 
Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de vergnn
ningen bedoeld in de artikelen ó en 49 en van de ter 
verkrijging daarvan in te dienen verzoekschriften. 

2. Alle neten en V!)Dnissen betreffende over

drachten van onroerende zaken krachtens artikel 
26, eu alle acten van overdracht , alsmede vau 
nitgifte in erfpacht en opstal opgemaakt ingevolge 

•artikel 31, eerste lid, zijn vr ijgesteld van de 
·rechten van registratie en van overschrijving. 

3. De aanschrijvingen en kennisgevingen, in 

de artikelen 14-18 en 18 bedoeld, geschieden 
bij te ndviseeren diensthrief. 

49. 1. De artikelen 1-25 en 27 dezer wet 
zijn niet van toepassing op ter tijdelijke bewoning 

bestemde loodsen, keeten , tenten en andere soort· 
gelijke inrichtingen , tenzij de bewoning, zij het 
door verschillende bewoners, langer don vijf jaren 
aanhonrlt. 

2. Inrichtingen nis bedoeld in het eerste lid 
v11n dit artikel mogen, voor zoover zij niet aan 

het Rijk, de provincie o! de gemeente toebehooren , 

of daarbij in gebruik ziJn, all~n met schriftel ijke 
vergnnning van BLugemeester en Wethouders ter 
bewoning worden gebezigd. 

3. Burgemeester en Wethouders verbinden aan 
het verleeoeo van die vergunning voorwaarden 
in het belang van gtzond heid , veiligheid en 

zedel ijkheid. 
4. Burgemeester en Wethoude1-s zijn bevoe~ 

op kosten der overtreders te doen wegnemen of 
te beletten hetgeen zonder de vereischte vergun

ning of in strijd met de opgelegde voorwaarden 
wordt danrgesteld of ondernomen en te drien 

verrichten hetgeen in strijd met die voorwaarden 

wordt nagelaten . Spoedeiechende gevallen uitge
zonderd, ge6chiedt dit niet, dan nadnt de belang• 

hebbende schriftelijk is gewaorschnwd. 
5. De artikelen 46 en 47 zijn op de in het 

vierde lid bedoelde kristen van toepassing. 

50. l. De artikelen 11 tot en met 25 dezer 
wet alsmede de voorschr iften in gemeentelijke 

verordeningen omtrent de afmetingen der ter be• 

woning in te richten vertrekken, zijn niet van 
toepas•ing op gebouwen, aan het Rijk of de pro
vincie toebehoorende of daarbij in gebruik. 

2. Deze wet is niet van toepnssin11: op woon

wagens en woonschepen. 
51 . Alle plaatselijke ve~orde~iogeo , regelende 

het onderwerp, waarin deze wet voorziet, ver• 
vallen drie jaren na het tijdstip wnarop zij in 
werking treedt indien zij niet met inachtneming 
van de bepalingen dezer wet binnen dien termijn 

zijn herzien. 
52. 1. Jaarlijks doen Burgemeester en Wet• 

houders aan den Raad een beredeneerd verslag 



328 24 JUNI 1901. 

van he~n met betrekking tot verbetering der 
volkshai6vesling in de gemeente is verricht. 

2. Dit verslag wordt ingericht in den vorm, 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
te bj,palen. 

3. Het wordt aan Gedeputeerde Staten en aan 
het college, bedoeld bij artikel 35, alsmede aan 
den centralen gezondheidsrarul. medegedeeld. 

4. Van Regeeringswege wordt jaarlijks een 
algemetJn verslag samengesteld, aan de Staten• 
Generaal aangeboden en in afdrnk tel(eD betaling 
der kosten verkr~gbaar gesteld. 

53. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van • Woningwet." 

54. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Las~n en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 22aten Juni 1901. 

<.,et.) WIL HEL MINA. 
De Min"ter van Bi,i114n/anrlsclie Zam, 

(get.) H. GoUAN BoRG&SIUS. 

De Alin. van Justitie. (get.) CoRT V.D. LINDJCl!I. 

De Minuter vnu Financiën, (get.) Pn:RSON. 
( Uitgeg. 4 Juli 11101.) 

24 Ju,ii 1901. W&T, tot nadere wijziging en 
aanvnlling van de wet betrekkelijk de Natio• 
nale Militie en van daarmede in verband 
staande wetten. S. 169. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, 11°. 95, 1-12; 
11100/11101, n°. 21, 1-56. 

Hand. id. Hl00/1901, bladz. 996-1023, 
1026-1065, 1068-1085, 1092-112°1, 112·1-
1148, 1145-1183, 1185-1191, 1453-1470, 
1488-1492, 1494-1586, 1588-1547, 1678-
1675. 

Hand. l• Kamer 1900/11101, IJlad:e. 436-440, 
455-460, 516-527. 

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

dat nadere wijziging en aanvulling noo<Uakelijk 
&ijn van de wet van 19 Anguatna 186 l (Staat,

IJlad n•. 72), betrekkelijk de Nationale Militie, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 Jnli 1899 
(Staatabtad n°. ' 174), en v110 andere daarmede 
in verband staande wetten; dat wegens de be
paling van art. 180 der Grondwet het Nederlander• 
schap een grondslag van den dienstplicht. behoort 
te zijn; en dat het wenschelijk is, in eerstge• 
noemde wet als van blijvendeo aard te doen op
nemen de veranderingen daarin tijdelijk gebracht bij 
k bij de wet van 2Juli 1898 (StaatalJladn°.170) 

gewijzigde wet \·an 4 April 1892 (StaatalJ!ad 
n°. 56), waarvan de dunr der werking bij de 
wet van 27 April 1901 (Staat,IJlad n°. 83) tot 
1 Mei 1904 is verlengd; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van 19 Augnstlia 1861 {9i'aat,._ 

blad n°. 72), betrekkelijk de Nationale Militie, 
laatstelijk ttewijzigd bij de wet van 22 .Tnli 1899 
( 5taatablad n°. 174), wordt noder gewijzigd en 
aangevnld als volgt: 

.J.rt. J wordt gelezen als volgt: 
De militie wordt, overeenkomstig de regelen 

bij deze wet gesteld, zamengesteld door loting uit 
de Nederlanders en de ingezetenen niet-Neder• 
landers, die voor de ligting van het v11lgend 
jaar of krachten& art. 20 voor die ligting voor 
de militie zijn ingeechreven . 

.J.rt. 2, eerste nnmède, wordt gelezen als volgt : 
Jaarlijks worden bij de militie inl(elijfd: 
1°. ter volledige oefening, ten hoop:ate 12,300 

man; 
2°. tot korte oefening, ten hoogate 5200 man. 
T1JJeerk zi1UMde. Na • te plaatsen" wordt ge• 

lezen : • besluit , met bepaling tevens van het 
aantal ter •volledige oefening en van het aantal 
tot korte oefening in te lijven manschappqn". 

De derde zinmede wordt ttelezen als vol~: 
Dit oandeel wordt bepaald in evenredigheid 

tot het getal cler in de proviocien v66r den lsten 
September van het Joopend jaar voor de ligting 
van het volgend jaar voor de militie ing,eechre• 
venen, voor zoover zij op den 8laten A*gnstus 
van eerstgenoemd jaar in leven waren. J)aarbij 
worden. niet in rekening gebragt zij , die vóór 
den laten Jan.uarij van evenbedoeld jaar bij de 
zeemagt, de marine-reserve en het corps mariniel'fl 
hieronder begrepen·, bij het leger hier te lande 
ef bij de koloniale troepen in di~nst ~reden 
zijn en zich nog in dienat bevinden. 

.Jrt. 3 wordt geler.en als volgt: 
Het door elke gemeente in het aandeel de,

provincie te dragen gedeelte wordt door ~edel'u• 
teerd~ Staten bij een in het Prt11Ji«ciaat blad te 
plaataen besluit bépaald in evenredigheid tot het 
getal der in de gemeenten vóór den laten Septem
ber van het loopend jaar voor ie ligting van het 
volgend jaar voor de militie ingeschrevenlID, voor 
zoover zij op. dtm 3 lsten A~uatus van tentg,e
noemd jaar in leven waren. Daarbij worde11 niet in 
rekenin.ggebragt zij, die vóór den laten .Tanuarij van 
even bedoeld jaar bij de zeemagt, de marinereserve 
eb het corps mariniers hieronder begrepen, bij het 
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leger b.ier te lande of bij de koloniale troepen in 
dienst getreden zijn en zich nog in dienst bevinden. 

Ter bepaling van dat gedeelte kunnen, zoo 
noodig, twe~ of meer gemeenten, voor elke ligting 
afzonderlij k , door Gedeputeerde Staten worden 
zamengevoegd. 

Bij het in de eerste zinsnede van dit artikel 
bedoelde bes! uit wordt tevens bepoald hoe velen 
van dat gedeelte ter volledige en hoe\lelen tot 
korte oefening zullen worden ingelijfd! 

Àrt. 5, eerate zinmede, wordt gelezen als volgt: 
Een deel van het gedeelte van elke ligtiog, in 

art. 2, eerste zinsnede 1°., \lermeld, kan voor 
de_ dienst ter zee worden bestemd. 

Àrt 6, eerate zina,iede, wordt gelezen als volgt: 
Behondeoa de nitzonderingen bij de wet ge

maakt, dnurt de dienst: 
a. voor de ingelijfden bij de militie te land, 

ongeacht het tijdstip, waarop de iolij vini plaat■ 
had, tot den laten Augustus van het jaar, waarin 
eene achtjurige dienst is of zon worden \lolbragt; 

b. voor de ingelijfden bij de zeemilitie, onge
acht het tijdstip, waarop de inlijving plaats had, 
tot den laten Auguetos van het jaar, waarin 
eene vijfjarige dienst is of zou worden volbragt. 

Aan het artikel wordt als derde dnsoede toe
gevoegd: 

Voor hen, die nit de dienst hij de militie ont• 
elageu werden wegens de inlijving van ~ndereo, 
et:nekt, indien zij op nienw bij de militie ioge• 
lijfd zijn, de tijd, dien zij ala gevolg hnnner 
vroegere inlijving bij de militie gediend hebben, 
in mindering van den diensttijd, tot het vervullen 
waarvan hunne nadere inlijving hen verpligt. 

Àrt. 8, t,oeede nna,u,de, wordt gelezen als volgt: 
Op de bij de militie ingelijfden zijn bovendien 

de artt. 129, 136 en 156 toepaaselijk. 
Àrt. ·11, eente zi11111ede, wordt gelezen als volgt: 
Elk, die voor de militie ia ingeschreven, en 

ieder, die daarbij is ingelijfd, kan, overeenkomstig 
de daaromtrent bestaande voorschriften, tot eene 
vrijwillige verbindtcnis worden toegelaten bij de 
zeemagt, de marine-reserve en het corps mariniera 
hieronder begrepen, bij het leger hier te lande 
of bij de koloniale troepen. 

.,frt. 10 wordt gelezen als volgt: 
Alle volgens deze wet en de voorschriften, door 

Ons te harer nitvoering gegeven, in te dienen 
verzoekschriften , over te ieg@:en of gevorde1·de 
,tukken en uit te reiken beschikkingen zijn vrij 
van het regt van zegel, van ll!!{tsheffing, vau 
de formaliteit van registratie, van kosten van 

legaliMtie, van de re~n, bedoeld in art. 2 der 
wet van 23 April 1879 (Staatsólad n°. 72), en 
van griffiekosten. 

Aan hoofdstuk I worden twee nienwe artikelen 
toegevoegd, onderscheidenlijk luidende : 

Àrt. 11. Het geneesknndig onderzoek omtrent 
de geschiktheid voor de krijgsdienst, dat ing,,. 

. volge deze wet moet plaats hebben, geechiedt 
naar regelen door Ons gesteld. 

Door Ons worden ook bepalingen Vll.!ltgesteld 
ten aanzien van het geneesknndig onderzoek van 
zich niet binnen het Rijk bevindende personen, 
omtrent wier vrijstelling van of wier ongeschikt
verklaring voor de dienst wegens ziekelijke gesteld
heid of gebreken door den militieraad of door 
Gedeputeerde Staten uitspraak moet worden ge
daan en die door ziekte of gebreken buiten 11taat 
zijn voor den militieraad of voor Gedeputeerde 
Staten te verschijnen. 

Àrt. 12. Waar in deze wet wet betrekking tot 
minderjarigen. gesproken wordt van • vader'', .moe
der'' of •voogd", strekt: 

de uitdrokkinit • vader" voor het geval, d11t de 
vader de ouderlijke magt uitoefent; 

de uitdrukking .m~er" voor het geval, dat 
de vader overleden ia , de ouderlijke magt miet 
of in wettelijkcn zin ontbreekt; 

de uitdrukking • voogd" voor het !Nlval, dat de 
beide 0111lers overleden zijn, de onder! ijke tnagt 
missen of in wettelijken zin ontbreken. 

Waar in deze wet met betrekking tot meerder
jarigen gesproken wordt_ van .curator'', strekt 
deze uitdrukking voor het geval, dat het iemand 
geldt, die onder CUJ'lltele staat, om het even 
of zijne ouders nog in leven zijn of een van 
beiden no~ in leven is. 

Àrt. 15 wordt gelezea als volgt: 
Voor de militie wordt ingesehrèven: 
1°. ieder minderjarig mannelijk Kederlander, 

die binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in 
het Koningrijk Belgie verblijf houdt, 

2•. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, 
wiens vader, tnoeder of voogd binnen het Rijk , 
in het Duitsehe Rijk of in. het Koningrijk Belgie 
woon plaats heeft, 

8°. ieder meerderjarig mannelijk Nederlandei·, 
die binnen het Rijk, in het Duiteche Rijk of in 
het Koningrijk Belgie woonplaata heeft, 

4,0 , ieder mannelijk ingezetene niet-Nederlander, 
zoo hij op den lsten Jannarij van het jaar 

het l 9de levensjaar was ingetreden en niet ver• 
keert in een der bij a.rt. 17 omschreven gev11llen. 
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lngezet~ne is, voor de toepnssing van het be
paal<le hierboven onder 4°.: 

A. de binnen het Rijk verblijf hondende minder-
jarige niet-Nederlander: 
. a. wiens vader, moeder of voogd binnen het 

Rijk woonplaats heeft en hanr gedurende de 

voorafgaande achttien mannden in het Rijk of 
de kolonien of bezittingen des Rijke in andere 

werelddeelen gehad heeft; 
b. van wiens ouders de langstlevende bij zijn 

of haar overlijden in het hierboven onder a om· 
schreven geval verkeerde, al verkeert zijn voogd niet 
in dat geval of al is d1 ze buiten 's lands gevestigd ; 

c. die door zijn vader, moeder of voogd ver• 
laten is, of die ouderloos is of in wet telijkeu 
zin geen vader of moeder heeft en v11n wien niet 
bekend is dnt hij een voogd heeft, indien hij 
gedurende de voorafgaande achttien maanden in 

het Rijk verblijf gebonden heeft; 
B. de meerderjarige niet-Nederlander, die 

binnen het Rijk woon plaats heeft en haar ge
dnrende de voorafgaande achttien maanden in 
het Rijk of de kolonien of bezittingen des Rijk& 

ïn andere werelddeelen gehad heeft. 
Voor minderjarig wordt voor de toepassing 

van het bepaalde hierboven onder A gehouden 
hij, die minderjarig is in den ziu der Neder
landsche wet. Voor meer,lerjarig wordt voor de . 
toepassing van het bepaalde hierboven onder B 
gehouden hij, die meerderjarig is in den zin 
van voormelde wet. 

Àrtilrel 16 wordt gelezen als volgt: 
De inschrijving geschTedt: 
1 °. van hem , bedoeld in art. 15 eerste zin

snede 1°.: 
zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn 

vader, moeder of voogd .aldaar woonplaats heeft, 
in de gemeente der woonplaats van vader, moeder 
of voogd; 

zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn 
vader, moeder of voogd elders dan binnen het 
Rijk woonplaats heeft, in de gemeente, wanr hij 
verblijf houdt; 

zoo bij door zijn vader, moeder of voogd 
verlaten is, ouderloos is of in wettelijken zin 
geen vader of moeder heeft en het niet bekend 
is dat hij een voogd heeft, in de gemeente, 
waur hij verblijf houdt; 

zoo hij in het Duitsche Rijk verblijf houdt, 
in de gemeente .Llm.rterdam; 

zoo hij in het Koningrijk Belgie verblijf houdt, 
in de gemeente &tterdam; 

l 2°. van hem, bedoeld in art. l?, eerste zin
t. snede 2°,: 

zoo zijn vader, moeder of voogd woonplnats 
heeft binnen het Rijk, in de gemeente der woon• 
plaats van vader, moeder of vqogd ; 

is de woon plaats van vader , moeder of toogd 
in het Dnitsche Rijk, in de gemeente Ámsterdam ; 

is zij in het Koningrijk• Belgie, in de ge
meente &tterdam ; 

3°. van •hem, bedoeld in art. 15, eerste zin
snede 3°.: 

zoo hij woonplaats· heeft binnen het Rijk, in 
de gemeente zijner woonplaats; 

zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Rijk, 
in de gemeente Álll8tttrdam; 

zoo hij woonplaats heeft in het Koningrijk 
Belgie in de gemeente llntterdam ; 

4°. A. van hem, bepoeld in art. 15, eerste 
zinsnede 4°. indien hij minderjarig is : 

zoo hij verkeert in het geval, i11 de tweede 

zinsnede van dat artikel onder Aa omscheven, 
in de gemeente, waar zijn vader, moeder of 
voogd woonplaats heeft; 

zoo hij verkeert in het geval, in die zinsnede 
onder Ab omechreven, in de gemeente, waar zijn 

voogd woonplaats heeft; is de woonplaats van 
dezen bniten 's lands, dan geschiedt de i111Bchrij
ving in de ~meente, waar de minderjarige ver
blijf houdt; 

zoo hij. verkeert in een der gevallen , in even
bedoelde zinsnede onder Ac omschreven, in de 
gemeente, waar hij verblijf houdt; 

B. van hem, bedoeld in ort. lli, eerste zinsn~de 
4°., indien hij meerderjarig is: 

in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. 

De in de vorige zinsnede als plaats van inschrij
ving aangewezen ('1!meente is die, waar het ver
blijf of de woonplaats gevestigd is of was op den 
laten Jllilnarij van het jaar, volgende op dat. 
waarin de in te schrijven persoon het 18de levens
jaar volbragt, tenzij het iemand geldt, wiens 
inschrijving te Ám8tt1rdam of te Rotterda111 moet 
geschieden wegens verblijf of woonplaats onder
scheidenlijk in het Duitsche Rijk of in het Jloning
rijk Belgie. 

.Llrt. 17 worà.t gelezen als volgt: 
Voor de militie wordt niet ingeschreveq: 
1°. de ingezetene niet-Nederlander, die ibewijet 

te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders 
niet aon de 'verpligte krijgsdienst zijn ooder,..orpen 
of waar ten o.anzien van den dienstpligt liet be
ginsel von wederkeerigheid is a11ngenomen; 
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2°. hij, die bewijst in de kolonien of bezittin
gen des Rijks in andere werelddeel~n verblijf te 
honden of woonplaats te hebben, al heeft zijn 
vader, moeder, voogd of curator woonplaats bin
nen het Rijk. 

.J.rt. J 8 wordt gelezen als volgt: 
Hij, die volgens art. 15 behoort te worden 

ingeschreven, is verpligt zich daartoe bij bnrge
meester en wethouders der gemeente, waar volgens 
art. 16 de inschrijving moet geschieden, aan te 
geven tosschen den lsten en den S laten Janoarij 
van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 
18de levensjaar volbragt. 

Bij ongeateldheid of afwezigheid van hem, die 
zich ter inschrijving moet aangc,ven, alsmede in 
een der gevallen, hierna in de vierde zinsnede 
omschreven, rust de verpligting tot het doen der 
aangifte: 

indien het een minderjal'ige betreft, op zijn 
vader, moe.der of voogd; 

indien het een meerderjarige betreft, die onder 
curatele gesteld is, op zijn curator. De verplig
ting van vader, moeder of voogd geldt evenwel 
slechts zoo hij of zij binnen het Rijk, in het 
Doitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie woon
plaats heeft. 

Behoudens de uitzonderingen bij de volgende 
zinsnede gemaakt, rost de zorg voor het doen 
der aangifte uitsluitend op den in te schrijven 
minderjarige: 
'l_ndien zijn vader, moeder of voogd niet binnen 

het Rijk, in het Dnitsche Rijk of in het Koning
rijk Belgie woonplaats heeft; 

indien zijn vader of moeder of beiden de ouder
lijke magt missen; 

indien hij door zijn vader, moeder of voogd 
verlaten is, of 

indien hij ouderloos is of in wettelijken zin 
geen vader of moeder heeft en het niet bekend 
is dat hij een voogd heeft. 

Hij, die door de bestuurders, in art. 24 ver
meld, ter inschrijving moet worden opgegeven 
of die in dienst is bij de zeemagt, de marine• 
reserve en het corps mariniers hieronder begrepen, 
bij het leger hier te lande of bij de koloniale 
troepen, is tot het doen van de aangifte niet 
verpligt. 

Voor hem of haar, die tot het doen der aan
gifte verpligt is, kan de aangifte geschieden door 
een ander, daartoe schriftelijk gemagtigd, De 
volmagt blijft onder burgemeester en wethouders 
berusten. 

De wijze , waarop van de gedane aangifte moet 
blijken , wordt door Ons bepaald. 

.J.rt. 20 wordt gelezen als volgt: 
Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt 

op nien w ingeschreven : 
1°. ieder · minderjarig mannelijk Nederlander , 

die na den ·lsten J11nnarij van het jaar, volgende 
op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbragt, 

· en vóór het intreden van het 2lste levensjaar· 
zijn verblijf binnen het Rijk, in het Dnitsche 
Rijk of in het Koningrijk Belgie gevestigd heeft; 

2°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander , 
wiens vader, moeder of voogd na den lsten Jnnu
arij van het jaar, ~olgende op dat, waarin de 
minderjarige het 18de levensjaar volbragt, en vó6r 
het intreden van dieus 21ste levensjaar zijne .of 
hare woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsehe 
Rijk of in het Koningrijk Belgie gevestigd heeft; 

3°. ieder mannelijk minderjarige, die na den 
lsten Jan narij nn het jaar , volgende op dat , 
waarin hij het lBde levensjaar volbragt, en vóór 
het intreden van het 2 lste levensjaar Nederlander 
of op nieuw Nederlander is geworden, zoo hij in een 
der hierboven onder 1 °. omschreven gevallen v~r
keert, of wiens vader, moeder of voogd ve1·keert in 
een der gevallen, hierboven onder 2°. omschreven; 

4°. ieder meerdèrjarig mannelijk Nederlander , 
die na den lsten Jan oarij van het jaar, volgende 
op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbragt, 
en vóór het intteden van het 2lste levensjaar 
zijne woonplaats binnen het Rijk, in het Dnitsche 
Rijk of in het Koniogrijk Belgie gevestigd of er 
woonplaats verkregen heeft; 

5°. ieder mannelijk meerderjarige, die na den lsten 
Januarij vau het jaar, volgende op dat, waarin 
hij het 18de levensjaar volbragt, en vóór het 
intreden van het. 21ste levensjaar Nederlander of 
op nieuw Nederlnnder is geworden, zoo hij in 
een der hierboven onder 4°. omschreven gevallen 
verkeert; 

6°. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na 
den lsten Janoarij van het jaar, volgende op 
dat, waarin hij het 18de levensjaar volbragt , 
en vóór het -intreden van het 2lste levensjaar 
ingezetene of op nienw ingezetene is geworden 
in · den zin der tweede zinsnede van art. lö. 

Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat ar
tikel en art. 17. 

Ten aanzien van de gemeente , waar de in
schrijving of de inschrijving op nieuw moet ge
schieden en van de verpli~iug tot het doen van 
aangifte ter inschrijving of ter inschrijving op 
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nienw, gelden de eerste zinsnede van art. 16 en 
de laatste vijf zinsne,len van art. 18. 

De aangifte ter inschrijving of ter inschrijving 
op nienw van hem, die volgens de eerste zinsnede 
van dit artikel moet worden ingeschreven, geschiedt 
binnen dertig dagen na het verkrijgen of, werd 
hij reeds vroeger ingeschreven doch van het re
gieter afge voerd , na het terug erlan8811 ,·an het 
Nederlanderschap of van het ingezetenschap , of 
na de vestiging van verblijf of de veatiging of 
het verkrijgen van woon plaats binnen het Rijk, 
in het Dnitscbe Rijk of in het Koningrijk Belgie. 

De inschrijving geschiedt in het register be
treffende de ligting van het jaar, waartoe de in 
de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon 
volgens zijnen leeftijd behoort. 

Art. 21 , tweede f/01:zin, In plaats van .zijn 
vader of voogd" wordt gelezen: .zijn vader, moeder, 
voogd_ of curator" . 

.Art. 22. In plaats van .December" wordt 
gelezen: .A.ognstns", 

.tlrt. 23. In plaats van • woonplaats" wordt 
gelezen: • woon- of verblijfplaats, behoudens het 
bepaalde bij de derde 2Însnede van art. 25". 

.i/rt. 24 wordt gelezen ale Tolgt: 
Behoudens de bepalingen io art. 18 zenden 

bestuurders van krankzinnigen-, doofstommen• en 
li1indengestichten, alsmede die der kolonien van 
weldadigheid, van gevangenissen, van Rijkswerk• 
iarigtingen en van Rijksopvoedingagestichten jaar• 
lijks, vóór den lOden Janoarij, eene opgave van 
de daarin opgenomen mannelijke personen, die 
op den lstea Jannarij hun lllde jaar zijn· inge• 
treden, ann Onzen Commissaris in de provincie, 
in welke de inschrijv ing van die personen voor 
de militie moet plaats hebben. 

Deze opgave is ingerigt in den door Ons te 
bepalen vorm. 

Árt. 25, eerste :zi1m1ed8. In plaats van .De
cember" wordt gelezen: .A. oguatos". 

Aan het artikel wordt ale dertk :zi11snede toe• 
gevoegd: 

Hij , die bewijat na zijne inschrijving en vóór 
de alnitiag voor goed van het ffgister, hetzij 
opgehouden te hebben Nederlander te zijn, zonder 
ingezetene te wezen; hetzij opgehouden te hebben 
ingezetene te zijn ; hetzij geraakt te zijn in een 
der gevallen, in art. 17 vermeld, wordt van het 
register afgevoerd, zoo hij het vraagt vóór den 
aftoop vnn den tijd , bij de laatste zinsnede van 
:irt. 26 bepaald. 

Àrt. 26, eerste :zinmede. Ju plaats va.n • vóór 

den 7den .Janunrij van het jaar, volgende op 
dat der inschrijving''. en • vóór den 22sten J'ann· 
arij", wordt ·onderscheidenlijk gelezen: • vóór den 
7den September van het jaar der irischrijmng" 
en • vóór den 22sten September" . 

T,ceede zinmede. In plaats van . Januarij" itordt 
gelezen: .September". 

À.rt. 27 wordt gelezen als volgt: 
De loting der vóór den laten Septem bei: van 

het jaar voor de ligting van het volgend janr 
voor de militie ingeschrevenen geschiedt to11chen 
den 7den October en den 7den November van 
eerstbedoeld jaar. 

.Art. 33, f,ceede :zi•1111ede, wordt ge!Pzen als 
volgt: · 

Voor den ingeschrevene , die niet is opgekomen 
oC, hoezeer opgekomen, builen staat of on•illig 
is ze)C zijn nummer te trekken , kan het nummer 
getrokken worden door zijn vader, moeder, 
voogd or cnrutor. 

À.rt. 84, t-d" :zi1'8flede, wordt gelezen als tolgt : 
Het opgeven van deze redenen kan door zijn 

vader, moeder, voogd of curator geschieden, 
zoo deze tegenwoordig en de ingeschrevene niet 
opgekomen of, hoezeer opgekomen, buiten staat 
is zelf de opgare te doen. 

Dertk 111inmede. Achter • roogd" wordt inge• 
voegd: .of, zoo hij onder cul'atele staat, die· 
van zijnen cnnitór". 

À.rl. 85, eer.rte tJolzin. In plaats van • vader 
of voogd" wordt gelezen : •vader, moeder, !voogd 
of curator". 

À.rt. 37, eer.rte t·ol;in. In plaats van • vader 
of voogd" wordt gelezen: • vader, moeder, !voogd 
of curutor''. 

À.rt. 44, tJÏerde :zinmede. In plaats van • vader 
of voogd" wordt gelezen: • vader, moeder, 'Voog<l 
of curator". 

TnBScben de acnute en de negende :zi•nede 

worden twee nienwe zinsneden ingevoegd, tuidende: 
De tot bijstand van Gedeputeerde Staten aan

gewezen burgerlijke geneeoknndi~n zijn v4rpligt 
den van hen gevorderden bijstand te verleenen 
op den lijd en de plaats, hnn door Onzen Com
rninaris in de provincie bekend gemaakt, en 
den voorgeschreven eed of belofte af te ~ggeu. 

Op het geneeaknndig onderzoek zijn de laabte 
drie zinsoeden van art. 10 l van toepassing. 

bt. 46 , ttr.rte 111inmede. In plaats van • van 
het jaar, waaarin" wordt, waar die w11orden 
voor de ee!'llte 1111111\ voorkomen , gelezen: • , \'Oor 
welke". 
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1\oeede :,in.mede. lo plaats ,·ao .ontslagen" 

wordt gelezen: .ontslagen, zoo laatstbedoelde 
het verlangt". 

Àrt. 47. Onder 2°. wordt in plaats van .onge• 
schikt ia" gelezen: .ongeschikt wordt geoordi!eld''. 

De bepaling onder S•. vermeld, vervalt. 
Onder 4°. wordt gelezen: di.i vóór den laten Ja

nuarij van het jaar, waarin hij voor de militie 
werd ing~achreven , hij de zeemagt, de marine• 
reserve en het corps mariniers hieronde, begrepen, 
bij het leger hier te laude of bij de koloniale 
troepen in dienst ia getreden en zich nog in 
dienst bevindt krachtens eene voor den tijd van 
vijf jaren of langer aangegane verbind ten is;". 

Onder 5°. wordt gelezen: .die adelborat of 
adspirant-administrateur is bij de zeemagt, de 
marioe-reserve en het corps marinier$ hieronder 
begrepen, of kadet is bij de landmagt ;". 

Onder 7°. wordt gelezen: .die vijf j11ren in 
een legeren rang dan dien van officier bij de 
zeemagt, de marine-reserve en het corps mariniers 
hieronder be!tl'epen, bij het leger hier te lande of bij 
de koloniale troepen ale vrijwilliger gediend heeft." 

Voor 4°., 5°., 6°. en 7°. wordt onderscheiden
lijk gelezen: .s0

., .4°. 5°. en 6°.". 
Àrt. 48 wordt gelezen ola volgt: 
Vrijstellin{I: van de dienst bij de militie wordt 

insgelijks verleend aan den loteling, wiens wettige 
broeder of halve broeder dient of gediend heeft 
bij de militie, bij de marine-reserve, bij het 
reserve-personeel bij de landmagt of io een lap;eren 
rang dan dien van officier als vrijwilliger bij de zee
magt, het corps mariniers hieronder begrepen, btj 
het leger hier te lande of bij de koloniale troepen• 

Arl. 49, e~1te zituMde. In plaats van .kleinere" 
wordt geler.en: .grootere". 

Tweede 11irunede. In plaats van • vier" wordt 

K!llezen : • drie". 
Tusschen de tweede tn de derde :zinsnede wordt 

eeüe nieuwe zinsnede ingevoegd, lnidende als volgt: 
Tot de in de vorige zinsnede bedoelde zonen 

worden gerekend niet te behooren de niet-Neder
landers, die op den laten Januarij van het jaar, 
volgende op dat, waarin zij het 18de levensjaar 
volbragten, en v66r het introo.en van het 21ate 
levenajoar behoord hebben tot een Staat als be
doeld in art. 17 , 1 °., en uit dezen hoofde niet 
voor de militie werden ingesohreven. Dit geldt 
evenwel niet, indieo zij, ofschoon niet voor de 
militie ingeachreven, als vrijwilliger in dienst 
zijn of als zoodanig gediend hebben en hunne 
dienst ingeroepen wordt en in aa~merking komeo 

kan tot. het verkrijgen van vrijstelling op grond 
van art. 48. 

De derde :zinnede wordt gele1en als volgt: 
Moet van twee of meer in hetzelfde jaar geboren 

broeders aan één of meer vrijstelling wegena 
broederdienst worden verleend, dan wordt, tenzij 
zij onderling anders overeenkomen, hij die het 
laagate nummer heeft getrokken , of worden zij, 
die de lugste nummers hebben getrokken voor 
de dienst aangewezen. Tot het aangaan der hier 
bedoelde overeenkomst behoeveo minderj~gen de 
toeatemming van hem of huar, die de ouderlijke 
magt of de voogdij over hen nitoefänt. Deze 
toestemming wordt staande de zitting van den mili• 
tieraad mondeling gegeven, zoo niet een schriftelijk 
bewijs van toostemming wordt overgelegd.' 

Àrl. 60, 1°. Achter het woord .is" wordt 
ingevoegd: • voor -rooveel vrijwilligedienat betreft, 
krachtens eene mor den tijd van vijf jaren of 
langer aangegane verbindtenis". 

In plaats van het bepaalde onder 2°. en S0
• 

wordt gelezen : 
2°. a. gednrende vijf ja.rea al& vrijwilligèf bij 

de zeemagt, de marine-reserve en het corps mariniers 
hieronder begrepen , bij het · 1eger hier te lande 
of bij de koloniale troepen gediend heeft; 

ll. vó6r het in werking treden van deze wet uit 
de dienst i• ontslagen na gedurende vijf jaren. bij 
de militie te land te hebben gediend; 

e. oa het in werking treden van deze wet uit 
de dienst ia ontslagen na gednrende achtjare,i bij 
de militie te land te hebben gediend; 

S0
• a. v6ór het in werking treden van deze 

wet nit de dienst ia ontslagen na gedurende vier 
jaren bij de zeemilitie te hebben gediend; 

b. na het in werking treden van deze wet uit 
de dienst ia ontalagen na gednrende vijf jaren bij 
de Ztlemili tie te hebben gediend. 

In 6°. wordt tuaschen de woorden .Staten" en 
.n.ii" ingevoegd: .of van Ooze besli88ing". 

Àrt. 61. Onder 2°. wordt gelezen: .die van 
adelborst der 2de of der Sde klaaae of van adspirant• 
administratenr bij de zeemagt, het corps mariniers 
hieronder begrepen, en die van kadet bij de 
laudmagt ;". 

De bepaling onder S0
• vermeld, vervalt. 

Voor 4°., 5°., 6°. en 7°. wordt ondersoheidenlijk 
gelezen: .s0

., 4°., 6°., 6°.". 
Àrt. 62 wordt gelezen alo volgt: 
Indien twee of meer in- hetzelfde jaar gebciren 

broeders tot de dienst moeten worden aangewezen, 
dan geschiedt die aanwijzing alleen ten aanzien 
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van de helft van hun getal, of, is dit oneven, 
alleen ten a11nzien v11n de grootere helft, en wordt 
de andere helft of wordt de kleinere helft van 
de dienst vrijgesteld. Hierbij geldt de laatste 
zinsnede van art. 49. 

Art. 53, derde zinmede, vervalt. 
Yierde zinmede. In pl1111ts v11n .Deze getuig• 

11Chriften zijn" wordt gelezen: .Ditgetnigsehrift is". 
.J.rt. 54, eerste zi,unede, wordt gelezen als volgt: 
Elke der in art. 47 onder een ander nummer 

dan 1°. of 2°. vermelde ~en van vrijstelling, 
alsmede de reden van vrijstelling in art. 48 ge

noemd, moet bestaan hebben op den lsten October 
van het jaar, volgende op dot, waarin h~, voor 
wien vtijstelling wordt gevraagd, het 18de levens
jaar volbragt. 

.J.rt. 55. Onder 2°. wordt in plaats van ,die 
krachtens de wet van den 2~sten Jnnij 1854 
(Staatsblad n°. 96)" gelezen: ,die krachtens art. 11 
der wet van den 14den November 1879 (Staat,. 
/Jlad no. l 94)". 

In 3°. wordt acbter het woord .gevangenisstraf" 
ingevoegd: .of militaire gevangeniBStraf". 

.J.rt. 56 , 2°. In plaats van • bevindt" wordt 
gelezen: .bevindt, tenzij de veroordeeling onher• 
roepelijk is en grond oplevert tot toepassing van 
art. 55, aanhef en 1°. of 3°.''. 

3°. In plaats van • verstreken" wordt gelezen: 
"verstreken , tenzij de veroordeeling onherroepe• 
lijk ie en grond oplevert tot toepaBSing van art. 55, 
aanhef en 1°. of 3°.". 

.J.rt. 57, laatste zinmede. In plaats van .acht 
laatste" wordt gelezen : ,laatste tien". 

.J.rt. 58 , eerafe zinsnede. In plaats van • vijf 
jaren" wordt gelezen: • voor den in de eerste 
zinsnede van ai·t. 6 onder a bepaalden tijd". 

TIDeede zinmede. In plaats van • van het jaar, 
waarin" wordt, waar deze woordt:n voor het eerst 
voorkomen, gelezen : " , voor welke". 

J)erde zinsnede. In plaats van ,ontslagen" 
wordt gelezen: .ontslagen , zoo de honder van 
evenbedoeld nummer het verlangt". 

Yierde zinsnede, eerste volzin. In plaah van • van 
het jllar, waarin" wordt gelezen: • , voor welke". 

De tweede tJO!zin wordt gelezen als volgt : 
De dienst, alzoo door hem volbragt, wordt voor 

de toepassing van art. 50 sub 2°. fJ en van art. 
50 sub 2°. c onderscheidenlijk voor vijfjarige en 
voor achtjarige dienst gerekend. 

.J.rt. 59, derde zinmede. In plaats van • vader 
of voogd" wordt gelezen: •vader, moeder, voogd. 
of curator". 

De laatste zinmede, eerste tJolzin, wordt ge• 
1ezen als volgt: 

Geschiedt de wegzending vóór den lóden Oc
tober van het jaar, waartoe de ligting behoort , 
voor welke hij is ingelijfd, dan wordt de h~uder 
van het aan de beurt liggend hooger nummer der 
ligting van dat jaar el!, van de gemeente, voor welker 
11andeell hij is opp:etreden, ter inlijving opgeroepen, 

.J.rt. 67 wordt gelezen als volgt: 
De nuJl)merverwisseling wordt nietig en de 

loteling ia dien ten gevolge verpligt zelf in dien,t te 
treden, wanneer de opgetreden nummerverwisselnar 
-krachtens art. 68 nit de dienst wordt ont~agen. 

.J.rt. 80. Aan dit artikel wordt als 'roijfde 
zinsnede toegevoegd: 

De tot bijstand va·n den militieraad aangewezen 
burgerlijke geneeskundigen zijn verpligt den van 
hen gevorderden bijstaud le verleeoen op den tijd 
en de plaat., hun door den voorzitter van den 
militieraad bekend gemaakt, eo den ingevolge 
art. 81 voorgeschreven eed of belofte afte wggen. 

.J.rt. 86, eerste zi,i.mede. ln plaats vnn • ~aart" 
wordt gelezen: ,December". 

Tweede ::inmede. In plaats van "15 ~pril" 
wordt gelezen: • 1 Febrnarij". 

.J.rt. 87, derde zinmede, wordt gelezen als volgt: 
Dit geschiedt door burgemeester en wethouders 

.door middel van een aan zijne woning of 11an die 
van zijn vader, moeder , voogd of cnrator te be
zorgen biljet. Zijn de woning van deo l1>teliog 
en die van zijn vader, moeder, voogd of curator 
niet binnen het Rijk gelegen, dun wordt het biljet 
door bnrgemeester en wethouders bij aange~eeken
den brief gezonden . 

Àrt. 89, eerste zift8nede. Achter het woord 
,bevindt" wordt ingevoegd: • , mits deze binnen 
het Rijk gelegen zij". 

Aan dit artikel wordt als vierde zinsnede toe
gevoegd: · 

Teder daartoe door den inilitieraad aangewezen 
burgerlijk geneeskundige is verpligt het hem op• 
gedragen onderzoek te doen binnen den tijd en 
op de plaats, hem door den voorzitter van deg 
militieraad bekend gemaakt; den voorgesphreven 
eed of belofte mondeling of schriftelijk af te leggen, 
zoo hij dien nog niet heeft afgelegd, en de om
stan8ige verklaring, in den tweeden volzin van 
de tweede zinsnede bedoeld, binnen den door den 
voorzitter van den militieraad bepaalden tijd aan 
dien voorzitter te zenden . 

Art. 90 wordt gelezen als volgt: 
Elk loteling moet verschijnen voor den militie• 
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raad, binnen wiens regtsgebied hij voor de militie 
heeft geloot, tenzij op zijn verzoek Onze Commis
saris in de provincie, waarin hij heeft geloot, 
het verschijnen voor een àiideren militiernad heeft 
toegestaan. 

Art. 97. Onder 1°., 2°. en 3°. wordt in plaats 
van • vader of voogd" gelezen : • vader , moeder, 
voogd of onrator". 

Art. 99, ee,-8te zi,imede. In plaat& van 0 door 
hem" wordt gelezen: .door l!em of haar". De 
woorden : .op ongezegeld papier", vervallen. 

T/l)eede zinsMde. In plaats vnn .zijner woon
plaats" wordt gelezen : .der gemeente, waar de 
loteling voor de militie is ingeschreven". 

Art. 100 eerste zinmede, tweede 110/zin. In 
plaats van .aan hem" wordt gelezen: .aan hem 
of haar". 

T/l)e&k zi,unede. In plaats van • vader of voogd" 
wordt· gelezen: • vader, moeder, voogd of curator''. 

.Art. 101, derde zinsnede. In plaats van • vijf 
laatste" wordt gelezen: .laatste zeven". 

Vierde zi1UMde. Achter het woord .bevindt" 
wordt ingevoegd: • , mits deze binnen het Rijk 
gelegen zij". 

Aan het artikel wordt als zeide zinmede toe• 
gevoegd: 

Ieder daartoe door Onzen Commissaris in de 
provincie aangewezen burgerlijk geneeskundige is 
verpligt het hem opgedragen onderzoek te doen 
binnen den tijd en op de plaats, hem door 
Onzen Commissaris in de provincie bekend ge
maakt; den voorgeschreven eed of belofte monde
ling of schriftelijk af te leggen, zoo hij dien 
nog niet heeft afgelegd, en de omstandige ver• 
klaring, in den tweedea volzin van de tweede 
zinsnede van art. 89 bedoeld, binnen den door 
Onzen Commissaris in de provincie bepaalden 
tijd aan dezen te zenden. 

Art. 102. Achter het woord .weigert" wordt 
ingevoegd: .of nalaat". 

In plaats van .zijner woonplaats" wordt- ge
lezen: .zijner woon- of verblijfplaats, zoo deze 
binnen het Rijk is gelegen,". 

Art. 103. Onder 1°., 2°. en 3°. wordt in 
plaats van • vader of voogd" gelezen : • vader, 
moeder, voogd of curator''.· 

Art. 111 wordt gelezen als volgt: 
De voor de dienst aangewezen lotelingen worden 

·tot ·zawenstelling van het aandeel van élke ge

meente in de ligtibg opgeroepen naar de volgorde 
der door of voor hen getrokken nnmmers, te 
beginnen met het langste. Ten aanzien van 

hen, aan wie tijdelijk het regt is ontzegd om bij 
de gewapende magt of als militair geëmployeerde 
te dienen, wordt de oproeping uitgesteld tot nu 
afloop van den tijd, waarvoor de ontzegging ia 
ui~proken. 

Bij de oproeping, in de vorige zinsnede ver
meld, wordt het bepaalde b{ de tweede zinsnede 
van art. 120 in acht genomen. De tijd, waarop 
het bewijs, dat aan de in de tweede zinsnede 
van dat artikel bedoelde eischen is voldaan, bij 
On~n Commissaris in de provincie, tot welke 
de loteling behoort, moet zijn ingeleverd, wordt 
door Ons bepaald. 

Elk loteling, in het in de eerste zinsnede be
doeld aandeel begrepen, -ontvangt, ten minste 
tien dagen v66r den dag, waarop hij zal worden 
afgeleverd, een aan zijne woning of aan die van 
zijn vader, moeder, voogd of curator door tusschen
komst van den burgemeester der gemeente, wnar 
hij voor de militie werd ingeschreven, te be
zorgen, door Onzen Commissaris in de provincie 
uitgevaardigden brief van oproeping, vermeldende 
den dag, het nnr en de plante, voor de afleve
ring bepaald. Zijn de woning van den in het 
aandeel begrepen loteling en die van zijn vader, 
moeder, voogd of curator niet binnen het Rijk 
gelegen, dan wordt de brief van oproeping door 
den burgemeester van boven vermeldt;_ gemeente 
bij aangeteekenden brief gezonden. 

Art. 112 wordt gelezen als volgt: 
Behoudens de uitzonderingen bij de wet ge

maakt, geschiedt de aflevering van de tot de dienst 
.anngew~zen en in de ligting van het jaar begrepen 
lotelin~n ja11rlijks : · 

1 °. in Maart van hen, die ter volledige oefenÎllg 
moeten worden ingelijfd ; 

2·•. tusschen den 15den Mei en den 15den Junij 
van hen, die ter korte oefening moeten worden 
ingelijfd. 

Voor de toepassing van art. 122 worden de 
aldus afgeleverden der onbereden corpsen ge
rekend onder de wapenen te zijn gekomen: de 
onder 1 °. bedoelde op deo 15den Maart, de 
onder 2 3

• bedoelde op den laten J unij. 
Art. 115 wordt gelezen als volgt : 
Onze Commissaris in de provincie zorgt, dat 

t.er inlijving worden opgeroepen: 
1°. zij die ingevolge art: 46, 58, 59 en 117 

moeten worden ingelijfd; 
2°. de honden van de :i.an de beurt liggende 

hoogere nummers, ter vervnlling van de plaatsen 
der manschappen, die op den 15den October van 
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het jaar der aflevering 118D het aandeel vao elke 
gemeente io de ligting ontbreken. 

De 11fleveriog van de hier bedoelde personen 
- wat de onder l O• vermelden betreft, voor 
zoover zij niet in Maart kon plaats hebben -
geschiedt overeenkomstig art. 112, in Ma11rt, 
Mei of Junij van ·het volgend jaar met inacht• 
neming van het bepaalde in de tweede zinsnede 
van art. 120; met betrekking tot de toepassing 
van art. 6, eerste .1inanedé, of vao art. 116, 
eerste zinsnede , worden de dan afgele verden 
niettemin beschouwd te zijn ingelijfd in Mo11rt, 
Mei of Junij van het vorig jaar. Ten nanzien 
van hem, wien tijdelijk het regt is ontzegd om 
bij de gewapende map:t of als militair geëmployeerde 
te dienen, wordt de oproeping uitgesteld tot na 
afloop van den tijd, waarvoor de ontzegging is 
uitgeaproken. Hierbij geldt niet de tijd van 
aflevering, bij den eersten volzin van deze zin• 
snede bepaald, 

.J.rt. 116, vierde 11i,u,,ede, wordt gelezen als volgt: 
De laatste zeven zinsneden van art. 44 en de 

laatste drie zinsneden vau art. 101 zijn hierbij 
ven toepassing. 

.J.rt. 117, tt0eede zinsnede, wordt gelezen nis volgt : 
Geschiedt die afkeuring vóór den 15den Ootober 

van het jaar; waartoe de ligtiog behoort, voor 
welke hij is iogel ijfd, d110 wordt de houder vao 
het 11an de benrt liggend h~r nummer der 
ligtiog van dat jaar en van de gemeente, voor 
welker aandeel hij is opgetreden, ter inlijving 
opgeroepen. 

.drt. 118. In plant& van : .overeenkomstig de 
artt. 111, tweede zioanede, 113 en 114.", te lezlln: 
.overeenkomstig de artt. 111, tweede ziosoede, 
eersten volzin en derde zinsnede, 113 en 114". 

Árt. 119. In plaats vao . hniavesting en" 
wordt gelezen: .huiavesting, voor zooveel de reis 
is geschied binnen het Rijk, en". 

.J.rt. 120 wordt gelezen als volgt: 
De 11fgeleverde voor de militie te land bestemde 

mall8Çhappen worden, volgens de door One gegeven 
-voorsohriften, bij de corpsen van het leger.ingelijfd. 

Voor de zamenstelling van het gedeelte tot 
korte oefening in te lij ven, worden in de eerste 
plaats io aanmerking genomen de lotelingen, die 
aan door One te stellen eischen van· militaire be
kwaamheid en ligchamelijke geoefendheid voldoen. 
Indien het aantal vno hen, die aan deze eischen 
voldoen, niet overeenkomt met het tot korte oefening 
in te lijven gedeelte, heeft hij, die een hooger 
nummer bezit, den_ voorrang tot de toelating daarbij. 

De lotelinJtllD, die aan door Ons te stellen eiechen 
van militaire bekwaamheid of ligchamelijke ge
oefendheid voldoen, worden, voor zoover zij daartoe 
geschikt bevonden zijn en dit met de belangen van 
de dienst ia overeen te brengen, ingelijfd bij het 
corps eu geplaatst in het "8mizoen hnnner kenze. 

.J.rt. 121, ttoeede :zi,unede, vervalt. 
Na art. 121 wordt een nieuw 11rtikel ingevoegd, 

luidende als volgt: 
Àrt. 121 /Jia. !_ngelijfilen bij de militie te land 

kunnen naar tloor Ons te stllllen regeleJl worden 
aangewezen om tot een graad te worden o~leid, 
voor zoover ziuh van de ligting geeo voldoend 
aantal geschikte personen daartoe aanmeldt. 

.J.rt. 122 wordt, gelezen als volgt: 
Bij de militie te land worden onder de wapenen 

gehouden: 
1°. de ingelijfden ter volledige oefening: 
a. bij de onbereden corpsen, ten hoogste acht 

en eeu halve maand ; · 
/J. bij de bereden corpaen, ten hoogste achttien 

mBBoden, 
tenzij Wij znlka niet noodig achten. 
Voor de ingelijfden bij de onbereden corpsen, 

die oa eene 81 maandsche eerste-oefening blijken 
niet te voldoen BBU de eiachen van de pra~tiache 
en theoretische bekwaamheid, door Ons te be• 
palen-, kan de eerste-oefeningstijd tot ten hoogate 
twaa!C maanden worden verlengd. 

2°. de ingelijfden tot korte oefening vier maanden, 
tenzij Wij zulks niet noodig achten. 

.J.rt. 12S wordt gelezen als volgt: 
Om in de eiachen van de dienst v11n het leger, 

met inbegrip van de kadervorming, te voorzien, 
wordt beschikt over de .,maosohappen: 

1 °. die krachtens art. 165 onder de wapenen 
zijn en den bij art. 122 bepaalden tijd onder de 
wapenen hebben doorgebragt, voor zoover zij niet 
ten aanzien van het verlof met de lotelingiin zijn 
gelijk gesteld; 

2°. die krachtens art. 171 or art. 173 onder 
de wapenen zijn en den bij art. 122 bepaàlden 
tijd onder de wapenen hebben doorgebragt, voor 
zoo ver omtrent hen ie besliat, dat zij gednrende 
twee of vijf jaren onde1· de wapenen znllen worden 
gehonden; 

3°. die, na den bij art. 122 bepaalden tijd 
onder de wapenen te hebben doorgebrsgt, ver
langen in~volge art. 126 onder de wapenén te 
blij ven or te komen. 

.J.rt. 124 wordt gelezen als volgt: 
Voor zoo ver op de in art. 123 bedoelde wijze 
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_geen genoegzame manschappen te verkrijgen zijn 
tot het verrigten van de daarin vermelde dienst, 
kunnen, ter aanvulling van bet ontbrekende, de 
ingelijfden bij de militie te Jana, die laatstelijk 
den bij art. 122 bepaalden tijd onder de wapenen 
hebben doorgebregt, onder de wapenen worden 
gehouden of geroepen: 

bij de bereden corpsen voor niet langer dan 
zes maanden ; 

bij de overige corpsen voor niet langer dan 
vier mnanden ; 

tot ten hoogste 7 500 man te gelijk, daaronder 
begrepen de ingelijfden bij de militie te land bij 
art. 128 bedoeld. 

De aanwij;ing van de manschappen, die inge
volge de vorige zinsnede onder de wapenen wor
den gehonden of geroepen, geschiedt, voor zoo
veel noodig, door loting, op de door One te 
bepalen wijze te honden. 

Het is aan de manschappen van hetzelfde corps 
vergnnd, binnen dertig dagen na de loting onderling 
van nummers te verwisselen. Na dien tijd kan 
de nummerverwisseling worden toegestaan door den 
kommandant van het corps. 

De ingelijfden echter, die zich voor kadervor
ming hebben aangemeld en volgens het door hen 
bij de loting getrokken nummer voor het verrigten 
van de in het vorig artikel bedoelde dienst in 
aanmerking komen, en zij die krachtens art. 121a 
voor kadervorming zijn aangewezen, behooren steeds 
tot het eerst onder de wapenen blijvende of het 
eerst onder de wapenen komende gedeelte der 
Iigting. 

Na art. 124 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als volgt: 

.Jrt. 12·4bis. Wanneer het ter handhaving of 
tot herstel van de openbare rnet en orde, tot 
uitvoering van wettelijke voorschriften of om andere 
overwegende redenen noÖdig is, kan door Ons 
worden bevolen, dat de ingelijfden bij de 1bilitie 
te land, die overeenkomstig art. 122, 128ofl24 
onder de wape~èn zijn of laatstelijk geweest zijn, 
onder de wapenen worden gehouden of geroepen. 
Hierbij geldt de tweede zinsnede van art. 124. 

In de gevallen in de vorige zinsnede genoemd, 
wordt, zoodra bovenbedoelde ingelijfden zes weken 
onder de wapenen hebben doorgebragt, onverwijld 
een voorstel van wet aan de Staten-Generaal ge
daan, om het onder de wapenen blijven van die 
ingelijfden , zooveel noodig, te bepalen. 

.J,·t. 125 wordt gelezen als volgt: 
De ingelijfden bij de militie te land, die · den 

11101. 

bij art. 122 bepaalden tijd onder de wapenen 
hebben doorgebragt, en zich overeenkomstig art. lSl 
met verlof bevinden, komen voor herhalings
oefeningen in werkelijke dienat: 

1°. bij onbereden corpsen in het geheel voor 
twaalf weken , verdeeld over ten hoogste drie 
perioden; 

2°. bij de bereden corpsen voor niet langer dan 
acht weken, verdeeld over ten hoogste twee 
perioden. 

Door Ons kunnen de duur en het aantal der 
herhalingsoefeningen worden verminderd voor de 
ingelijfden bij de administratietroepen, voor de 
telegraphisten van de genietroepen, voor hen, die 
krachten~ art. 124 onder de wapenen zijn gebonden 
of geroepen , alsmede voor hen , die, om tot een 
rang of graad te worden opgeleid, krachtens 
art. 126 der wet vrijwillig onder de wapenen 
zijn gebleven of gekomen . 

.Jrt. 126 wordt gelezen als volgt: . 
Aan de bij de militie te land ingelijfden, die 

verlangen na volbragte eerste-oefening l'OOr den 
door Onzen Minister van Oorlog te bepalen tijd 
onder de wapenen te blijven of te komen, zonder 
zich als vrijwilliger te verbinden, wordt zulks 
vergund . 

.Jrt. 127, eersJe /I/ÏM1,ede. In plaat& van .tel
kens voor één jaar'' wordt gelezen: .telkens voor 
één jaar, of, ie het onvervuld gedeelte van den 
diensttijd minder dan een jaar, voor dat gedeefte". 

Pïerde zinmede. Achter .onmisbaar te zijn" 
wordt ingevoegd: .hetzij"; achter .opgenomen" 
wordt gelezen : .hetzij voor personen, in wier 
levensonderhond hij voorzag"; en achter .zoolang 
dit gezin" wordt ingelaseht: .ofznlk een persoon". 

Laatste zinsnede. Tussehen de woorden: • broe
der" en .uit" wordt ingevoegd : • , zoo deze het 
verlangt,". 

Aan het, artikel wordt als Zf!Dende zinsnetk 
toegevoegd : 

Indien aan den ingelijfde bij de militie, be· 
doeld in de vierde zinsnede, geene ontheffing 
wordt verleend, of de hem verleende ontheffing 
niet wordt vernieuwd, wordt nan het in die zin
snede bedoelde gezin of aan de in die zinsnede 
bedoelde pereonen , voor zoover dit gezin of die 
personen , zonder zijne nnn wezigheid, niet in eigen 
onderhoud kunnen voorzien, na.ar door Ons te 
stellen regelen, voor elk tijdvak van dertig dajren, 
of minder , dat hij krachtens ~t. 122, art. 124, 
art. 124bi., of art. 126 onder de wapenen is, or 
krachtens art. 168 of art. 163bi., in werkelijke 
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dien at iJ, op hun verzoek, uit 's Rijke kns e,,ne 
vergoeding toegekend, wRarvan het bedrag door 
Ons wordt va•tgesteld. De uitbetaling geechied~ 
naar voorschriften van Onzen Minister van Oorlog, 
zoo de ingelijfde tot de militie te land behoort, 
van Onzen Minister van MRrine, zoo de ingelijfde 
tot de zeemilitie behoort. 

Àrt. 127 6u, e11rate zinmede. De laatste volzin 
wordt gelezen als volgt : 

Dat nitatel kan des gevraagd tweemaal met 
een jaar worden · ver Jengel. 

Tweede ziunede. Achter het woord .waarop" 
wordt ingevoegd: .en de tijd binnen welken." 

Derde zinmede. Achter .124", wordt inge• 
voettd : • l 246u ,". 

Àrt. 128 wordt gelezen als volgt: 
In~lijfden bij de militie te lanà. knnnen, mits 

zij Nederlander zijn, door Ons in den rang vnn 
tweede-luitenant tot milit ie-otlicier worden benoemd. 

Hebben de militie-officieren volge11& deze wet 
regt verkregen op ontslag uit de clienst, dan 
worden zij door Ons ontslagen. 

Overigens worden zij bevorderd en ontslagen 
volgens regelen bij de wet geeteld. 

De opleiding van ingelijfden bij de militie te 
land tot den officiersrang en die voor bevordering 
van de militie-officieren geschieden volgens regelen 
door Ons gesteld. 

Àrt. · 131. Achter .124" wordt ingevoegd: 
• , 1246u". 

Art. 133. Aan dit artikel wordt als twe11de 

zin.mede toege•oettd : 
Voor hem, bedoeld in de eerste zinsnede van 

art. 16, onder 1 °., voorlaatsten volzin, onder 
2°. , voorlaataten volzin, en onder 8 °. , voorlaat
sten volzin, wordt de gemeente J/.materdam, en 
voor hem, bedoeld in de eerste zinsnede van ge
noemd artikel onder 1 °., laatsten volzin, ouder 
2°. , laatsten volzin, en oniler 8°., laatsten volzin, 
wordt de gemeente Rotterdam voor woonplaats 
gehouden ; tenzij hij zich binnen eene andere 
gemeente des Rijke veatigt. 

.drt. 184. Tnlll!chen den eer1ttm en den t1Deedtm 
fJol.n11, wordt ingevoegd ; 

Hierbij geldt de tweede zinsnede · van art. 138. 
Àrt. 186, eerste zi,unede. In plaats vnn • vier 

weken buiten '• lands begeven" wordt gelezen: 
.drie achtereen volgende maanden buiten 's lands 
ophouden''. 

Art. 138. Arhter het woord . onderzocht" wordt 
ingevoeRd: : • , tenzij en voor zoover Wij zulks 
niet noodig achten". 

Àrt. 141. De woorden .of arrest" vehnllen. 
,frt. 142, t10eede zinsnede. De woor4en .of 

arrest" vervallen. 
Tueschen de ~rtikelen 144 en 145 wordt een 

nieuw artikel ingevoegd, luidende als vol~t : 
Àrt. 1446u. De oproeping van den ve~lofga11: 

ger, die naar aanle iding ·van .nrt. 16, 1 °., voor
laatsten volzin, art. 16, 2°., voor laatsten volzin, 
of art. 16, 3°., voorlaatsten volzin, voor de 
gemeente .dnuterdam, en van den verlofganp;er, 
die naar aanleiding van de eerste zin~ned~ .• 1 °., 
laatsten volzin, de eerste zinsnede, 2°. , laatsten 
volzin, of Je eerste zinsnede, 3°., laatsten vol
zin, van genoemd arlikel voor de gemeentt> Rot• 
terdam bij de militie is ingelijfd, geschiedt, zoo 
hij krachtens art. 123, 124, 1246u, 125, 187 
of 144 onder de wapenen of in werkelijke dienst 
moet worden geroepen, in de gemeente, voor 
welke zijne inlijving plaats had, tenzij hij in 
eene andere ~emeente voorkomt in het rqgister, 
bij art. 185 voorgeschreven. 

bt. 146 wordt gelezen als volgt: 
Behondena de nitzonderingen in de volgende zin

snede vermeld, gaan de ingelijfden bij de militie 
te land, die daarbij den bij de wet bepaalden 
diensttijd hebben volbragt, op den dug van ilieost
eindiging over naar de landweer. 

Het bepaalde in de vorige zipsnede is niet toe• 
passelijk: 

l•. op hen, die krachtens de eerste zinsnede 
van art. 127 voor het laatste jaar van den in 
art. 6 vermelden diensttijd, of krachtens de derde 
zinsnede van dat artikel hetzij voor hun geheelen, 
hetzij voor het onvervuld gedeelte van hno dienst• 
tijd van de werkelijke dienst ontheven zijn; 

2°. op hen, die behooren tot het corps torpe• 
disten of tot de bereden corpsen. 

De ingelijfden in de yorige zinsnede oud.er 1°. 
en 2°. vermeld, ontvangen op den dag van dienst
eindiging een bewijs van ontalag, laatstbedoelden 
tenzij dezen uit anderen hoofde __ nog tot krijgs· 
dien at verpligt zijn . 

.tlrt. 147. Achter .uitgereikt" wordt inge
voegd: .of waarop hij naar de landweer moet 
overgaan". 

Ar.hter 0 bewijs", waar dit woord voor de tweede 
maal voorkomt, wordt ingevoegd: .of de over
gang naar de land weer'', 

Art. 148, 11er1t11 zitu11ede, wordt gelezen als volgt: 
Het bewija nn ontslag wordt door tnaachen

komst van den burgemeester der gemeente, voor 
welke de regthebbenà.e bij de militie werd inge-
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lijfd, aan dezen nitgereikt of bij aangeteekenden 
brief gezonden • 

.Art. 149 wordt gelezen als volgt : 
De zeemilitie wordt zamengesteld uit hen , die 

voor volledige OP.fening bij de militie te fond 
zonden moeten worden ingelijfd, voor zoover zij 
door de uitoefening van een der door Onzen 
Minister van Marine aan te wijzen beroepen ge
acht kunnen . worden het meeat geschikt te zijn 
ter opleiding voor de hno op t.e dragen diensten 
bij de zeemilitie. Uit dezen wordt de voorkeur 
gegeven aan hen, die zich overeenkomstig het 
volgend artikel voor de dienst ter zee hebben 
Mngemeld of hebben doen opgeven. De overigen 
worden aangewezen door loting; deze geschiedt 
naar regelen en op de wijze door Ons te bepalen. 

Onze Commissaris in de provincie zendt jaarlijks 
vóór den lsten October aan Onzen Minister van 
Marine eene opgaaf, voor elk beroep afzonderlijk, 
van het aantal voor de ligtinl( van het volgend 
jaar ingeschrevenen in zijne provincie, die volgens 
de inschrijvingsregisters een der beroepen uit
oefenen, in de voorgaande zinsnede bedoeld . 

.Art. 150 wordt gelezen als volgt : 
Jaarlijks vóór den 15den Jannarij geschiedt 

door burgemeester en wethonder~ in elke gemeente 
eene openbare kennisgeving, waarbij de lotelingen, 
die voor volledige oef~ning bij de militie te land 
zonden moeten worden ingelijfd, een der beroe
pen 'uitoefenen , in de eerste zinsnede van art. 149 
bedoeld, en verlangen bij de zeemilitie te dienen, 
worden nitgenoodigd, zich vóór den 1 &ten }'ebroarij 
bij hen aan te melden of bij hen te doen opgeven. 

Burgemeester en wethouders zenden vóór den 
8sten Febrnarij a:m Onzen Commissaris in de 
provincie eene naamlijst van ben, die zich over
eenkomstig de voorgaande zinsnede bij hen hebben 
aangemeld of hebben doen opgeven om bij de 
zeemilitie te dienen. De naamlijst is ingerigt in 
den vorm door Ons bepaald. 

Onze Commisaaris in de provincie zendt de door 
hem ontvangen naamlijsten vóór deu l5den Febrn
arij aan Onzen Minister van Marine. 

.Art. 152 wordt gelezen als volgt: 
Ingelijfden bij de zeeinilitie knnnen in gewone 

tijden alleen di\n voor de dienst buiten Europa 
worden bestemd, -indien- •, lands belan!li vordert , 
dat het schip, waarop zij voor eerste oefening 
dienen, onverwijld naar de k9lonien of bezittingen 
des Rijks in andere werelddeelen of elders buiten 
Europa worde gezonden. In geval van oorlog of 
andere buitengewone omstandigheden kan de zee-

militie in h,et algemeen voor diensten buiten 
Enropa worden bestemd v,olgens door Ons te 
geven voorschriften. 

Ingelijfden bij de zeemilitie, die in de kolonien 
en bezittingen des Rijks in andere werelddeelen 
en tll8ichen de keerkringen dienen, genieten de 
voordeelen aan vrijwillig dienenden bij de zeemagt 
wegens verblijf aldaar toegekend . 

.Art. 153 wordt gelezen nis volgt: 
De manschappen · der zeemilitie worden tot 

eerste-oefening acht en een halve maand in wer
kelijke diens\ gebonden, tenzij Wij zulks niet 
noodig achten. 

Voor ben, die nn eene acht en een bal ve maand
scbe eerste-oefening blijken niet te voldoen aan 
de eiscben van practiscbe en theoretische bekwaam
heid, door Ons te bepalen, knn de eerste oefe
ningstijd tot ten hoogate twaalf maanden wordea 
verlengd. 

Zij die dienen op een schip bniten 's lands, 
welk acbip, hetzij door plotseling opgekomen 
politieke verwikkelingen, hetzij door averij, of 
wel wegens andere onvoorziene omstandigheden 
langer moet uitblijven dan oorspronkelijk wna 
gerekend, knnnen tot ten b~te 12 maanden 
in werkelijke dienst worden gehouden. 

In geval van oorlog of andere buitenge'wone 
omstandigheden, kan de zeemilitie, hetzij geheel, 
hetzij ten deele, door Ons buitengewoon worden 
bijeengeroepen. Hierbij geldt art. 144&u. 

Ten zelfüen tijd wordt een voorstel van wet 
aan de Staten-Generaal gedaan om het zamen blij. 
ven der zeemilitie, zoovcel noodig, te bepalen. 

.4rt. 15Sbi8. Aan dit artikel wordt als tweede 
flolzi11 toegevoegd : 

Hierbij geldt art. l 446i.r. 
Àrt. 155, eerde zin,ude. In plnata van .de 

wet van den 28sten Junij 1854 (Staata6ladn°. 96)" 
wordt gelezen: .de wet van den 14den November 
1879 (Staatablaá n°. 194)". 

De tweede ::inanede vervalt. 
.J.rt. 156, eerde zinmede. In plaats van ,vier 

weken bniten 's lands begeven" wordt gelezen: 
.drie ncbtereenvolgende maanden buiten 'e lands 
ophouden". 

Yip'fde zinmede. De woorden • - zooals dit 
luidt volgens artikel 2 der wet- van den 20sten April 
1895 (Staatsblad n°. 72) -" vervallen. 

.Art. 157 vervalt. 

.J.rt. 158 wordt gelezen als volgt: 
Elk bij de zeemilitie ingelijfde, die daarbij den 

bij de wet bepaalden dienst~ijd heeft volbragt, 
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ontvangt op den dag van diensteiqdiging, tenzij 
hij uit anderen hoofde nog tot krijgsdienst ver
pligt is, een bewijs van ontslag uit de dienst bij 
de militie. Hierbij gelden de artt. 147 en 148. 

.Jrt. 159 vervalt. 

.Jrt. 160 vervalt. 
.4.rt. 161, eerste zin.mede. In plaate van .in 

het jaar en" wordt gelezen .binnen den tijd, in 
de eerste zinsnede van art. 18 or in art. 22- aan• 
geduid, of, in een der in art. 20 omsch1-even 
gevallen , binnen den tijd, in de voorlastste zin
snede van dat artikel bepaald, en". 

Àrt. 164, tweede zinmede. In plaats van • vader 
of V.110gd" wordt gelezen: • vader, moede.r, voogd 
of curator,.. 

.Jrt. 165, eer.,te zin.mede, wordt gelezen als volgt: 
De in art. 161 bedoelde persoon , die bij de 

eiodoitspraak voor dr. dienst ie aangewezen, wordt 
welke ook zijn leeftijd zij, voor den in de eerste 
zinsnede van art. 6 onder a bepaalden tijd ioge• 
lijfd en gedurende de twee eerate jaren ondr.r de 
wapenen gehouden·, tenzij hij door One, ten aanzien 
van het verlof, met de lotelingen wordt gelijk 
geateld. 

Derde zinsnede. In plaats van .het jaar, waarin" · 
word~ , waar die woorden voor de eerste maal 
voorkomen, gelezen: • , voor welke". 

Laatale zinmede. In plaats van .ontslagen" 
wordt gelezen: .ontslagen, zoo de houder van 
evenbedoeld nummer het verlangt". 

.4.rt. 171, eerate zillsnede. In plaats van ,vijf 
jaren" wordt gelezen: ,den in de eerete zinsnede . 
van art. 6 onder a bepaalden tijd". 

bt. 173, eerste zinsnede. In plaats van • vijf 
jaren" wordt gelezen: .den in de eerste zinsnede 
van art. 6 onder a bepaalden tijd". 

Tweede !insnede. In plaat& van .dien gnnÎchen 
tijd" wordt gelezen: .de eerste vijf jaren". 

Derde e11 vijfdl1 zinmedl1n. In plaats van ,ont
slagen" wordt gelezen : .ontslagen, zoo de houder 
van bedoeld nummer het verlangt". 

4,rt. 178 wordt gelezen als volgt: 
Wordt vermoed, dat aan iemand vrijstelling ie 

verleend op een bewijsstuk dat valeeh of vervaleeht 
is, eene onvolledige of met de waarheid strijdige 
verklaring bevat, of een ander geldt dan hem op 
wieo het gezegd werd betrekking te hebben, dan 
wordt dit terstond ter kennis gebragt van Gedepn• 
teerde Staten der provincie, binnen welke hij 
voor de militie is ingeschreven of ingeschreven 
had moeten zijn. 

Gedeputeerde Staten roepen den vrijgesUilde op 

~m voor hen te verschijnen of doen hem, zoo hij 
.aan die oproeping niet voldoet, voor hen btengen, 
onderzoeken het geval en doen daaromtrent ten 
spoedigste uitspraak, nadat het Wetboek van 
Strafvordering ter zake is toegepaat, voor zoo ver 
tot die toepassing aanleiding is gevondeµ, en, 
is den in de vorige zinsnede bedoelden persoon 
J1traf opgelegd, nadat hij deze heeft onder$8Un. 

Gedeputeerde Staten brengen hunne uitspraak 
ter kennis van hem wien zij betreft en van bnr• 
~meester en wethouders der gemeente, binnen 
welke hij voo1· de militie is ingeschreven of inge
schreven had moeten zijn. 

Is de persoon wien de uitspraak geld~, voor 
de dienst geschikt bevonden en tot de dienst aan
gewezen, dan wordt hij, welke ook zijn leeftijd 
zij, voor den in de eerste zinsnede van a~t. 6 
onder a bepaalden tijd ingelijfd en gedurende de 
eerste twee jaren onder de wapenen gehpnden , 
tenzij hem krachtens art. 127 ontheffing van de 
werkelijke dienst voor den geheelen of voor een 
gedeelte van lijn diensttijd is verleend. 

De inlijving geschiedt overigens overeenkomstig 
de tweede en derde zinsneden van art. 58. 

Àrt. 179, tweede zin.mede; wordt gelezen al~ volgt: 
De laatste zeven zinsneden van art. 44 en de 

laatste drie zinsneden van art. 101 zijn hierbij 
van toepassing. 

ht. 181, eer,te zins11ède. Onder 1 •. wordt 
achter .art. 15" ingevoegd : .of art. 20". 

Ouder 2°. wordt tuBSchen de woorden .pr' en 
.Gedeputeerde" ingevoegd: ,niet overeenli;omstig 
dat artikel of art. 17 8 voor". 

.4.rt. 183. In plaats van .artt. 18 en 24'' wordt 
gelezen: .artt. 18, 20 en 24". 

Art. 184, 1°. Tnsschen de woorden .pr' en 
,Gedeputeerde" wordt ingevoegd: .niet overeen
komstig dat artikel of art. 178 voor". 

.Jrt. 187. In plaats van ,art. 8, 128 of 157" 
wordt onder l 0 • gelezen: .art. 8". 

Onder 2°. wordt in plaats van ,of de lantste 
zinsnede van art. 156" gelezen: ,of de derde 
zinsnede van art. 156". 

2. In artikel 3 der wet van 2 Juli 1898 
(Staatsblad n°. 170) wordt onder 1°. in plaats 
van .zijnen vijfjarigen diensttijd" gelezen: ,eenen 
diensttijd van ten minete vijf jaren". 

3. Voor hen die v66r het in werking treden 
van deze wet bij de militie te land zijn ingelijfd, 
wordt de diensttijd vermeld in art. 6 der in 
artikel 1 , eerste lid , genoemde wet, zooals die 
wet bij dat artikel is gewijzigd, met zeven jaren 
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verlengd. Deze verlengde diensttijd wordt door 
hen volbracht bij de landweer overeenkomstig de 
regelen voor den dienst bij de land weer gesteld. 
Is de Staat in oorlog of in andere bnitengewone 
omstandigheden, zoo kan eene wet, jaarlijks te 
vernienwen, hen tot langeren dienst bij de landweer 
verplichten. Alle voorschriften betreffende de 
dienstplichtigen bij de landweer zijn gedurende 
den in dit lid bedoelden diensttijd op hen van 
toepassing. 

Het bepaalde in het vorig lid ie niet toepasselijk: 
1°. op he~ die krachtens de eerste zinsnede 

vnn artikel 127 der wet in artikel 1, eente lid, 
de:r.er we~ aangehaald, voor het laatste jaar van 
den in artikel 6 van eerstbedoelde wet vermelden 
diensttijd of krachtens de derde zinsnede van 
eer•tgenoemd artikel hetzij voor hun geheelen, 
hetzij voor het onvervnld gedeelte van hun dienst• 
tijd van den werkelijken dienst bij de militie oot
hoven zijn op het tijdstip, waarop anders de in 
het vorig lid vermelde verlengde diensttijd zon 
aanvangen: 

2°. op hen die behooren tot het korps torpedisten 
of tot de bereden korp&en; 

3°. op hen die als plaatsvervanger of als nlllDmer
verwisselaar bij de militie te land zijn in,i:elijfd. 

4. Op het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet vervallen : 

1°. de wet van 22 April 1864 (Staat1blad u0
• 22); 

2°. de wet van 4 April 1892 (Staats!Jladn°. 66), 
alsmede de wetten, waatbij de dunr der werking 
van eveogeooemde wet verlengd is; 

3°. de wet van 22 Juni 1893 (Staatabladn . 91); 
4°. de artikelen 2 en 6 der wet van 2 J nli 1898 

(Staat1ólad n°. 170). 
5. Op Onzen last wordt J.e wet van 111 A:ngus-

tos 1861 (Staatsblad n•. 72) met de daarin door of 
ten gevolge van deze en andere wetten gebrnch te 
wijzigingen en plaats gehad hebbende aanvullingen, 
in eene doorloopend genummerde reeks van hoofd
atnkken en artikelen samengevat en, met wijziging 
dienovereenkomstig van de aanhaling daarin van 
hare artikelen of gedeelten van artikelen, in het 
Staatsblad geplaatst. In die doorloopend genum
merde reeks van artikelen worden wijders, even• 
:r.eer met wijziging in overeenstemming met deze 
wet en van de aanhaling van artikelen, opgenomen 
de arLikelen 3 en 4 der wet van 2 J nli 1898 
(Staatablad n°. 170), onderscheidenlijk na artikel 54 
en na artikel 173 der wet van lil Angustus 1861 
(Staat1ólad n°. 72), met dien ventende, dat in 
de artikelen 3 en 4, der wet van 1898 iri plaats 
van • vóór het in werkin~ treden der tegenwoordige 
wet" gelezen wordt: ,.vóór 1 September 1898" 
en dat in eerstgenoemd artikel vervallen: in de 
voorlaatste zinsnede, de woorden : .der wet be
trekkelijk de Nationale Militie" en .dier wet"; 
in de laatste zinsnede, de woorden : .der wet be
trekkelijk de Nationale Militie". 

De wet, ingevolge het vorig lid in het Staats• 
blad geplaatst, kan worden &11ngehuald onde1· den 
titel van .Militiewet 1901". 

6. Deze wet treedt in werking op een nader 
door One te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 24Bten Juni 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
JJe Minûter van Oorlog, (get.) A. KooL. 
lJe Minister van Marine, RöELL. 

De Minûter van Bi,menlandsche ZalcllfJ, 
(get.) H. GoBJliN BoRGBSilJS. 

( Uitgeg. 6 Juli 1901.) 
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TABE L wegens het . toekennen van vrijstelling van de dienst bij de militie 
op grotid van de dienst van broeders, bed-Oeld bij art. 49 der wet betrek
kelijk de Nationale _Militie. 

FAMILIE ·vAN DRIE ZONEN. 

l• geve.l. 2• geve.l. 3• geve.l. 4• geval. 5• geve.l. 6• geval. ----A is dieostplig- A is dienstplig- A is dien~tplfg- A is dienstplig- Als Als 
tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij B dient of C die,,t of 

dient of dient of dient of wordt f1rij- gediend heeft, gediend Meft, 
gediend 1teeft, gedieNd 1teeft gediend heeft gesteld, dan dan wordt dan wondt 

dnn "orot en B die11t en C dient zijn B en C A orijg~steld A wijgesteld 
B t1rijgesteld of gediend heeft, of gediend 1teeff, die11sfpligtig. en 1s · en is 

en is dan wordt I dan wordt C dienstpligtig. B dienstpligtig. 
C dieustpligtig. C vrijgesteld. B vrijgesteld. 

FAMILIE VAN VIER ZONEN. 

6" geval. 1• geve.l. 2• geve.l. 3• geve.l. 4• geve.l. 5• geval. 1 

A is dienstplig- A is dienstplig- A is dienstplig- A is dienstplig- A is dienstplig- --c=Z--cij-11--
ÛI· . Als hij ti![. Als hij tig. Als hij · tig. Als hij tig. Als hij A en 

dit!11t of dit!11t of dient of wordt vrij- wordt vrij- B beiden 
gediend heeft, gedümd 1teeft, gediend 1teeft, _qesteld, dan is gesteld, dan is vrijgeste/,d, 

dan wordt dan wordt en _ . B dienatpligtig. B dietutpligtig. dan zijn 
B r:,·ijgesteld. B vry"gesteld. B dient of Als deze dient Als deze dient C en D 

C is dienstplig- C is dienstplig- gediend heeft, of gediend heeft, of gediend heeft, dit!11sfpligtig. 
tig. Als deze tig. Als deze dau worden clan ia dan is 

dient of wordt C en D C dienstpligtig. C dienatpligtig. 
gedie,ul heeft, vrijge,teld, vrijgesteld. Als deze dient Als deze wordt 

dan wordt dan is of gediend heeft, vrijgest~ld, 
D vrijgesteld. D dienstpligtig. dan wordt dan is 

D vry"gesfeld. D dienstpligtig. 

7• geval. 1 8• geval. 1 9• geval. 10' geval. 11• geval 12• geval. 

Als Als J Als Als Als 1 .. Als 1 
B dient of B dient of 

I 

C dient of C dient of C dient of D diMt of 
gediend heeft, gediend heeft, gediend 1teeft, gediend heeft, gediend 1teeft, gediend l,t!flft, 

dan wordt dan wordt dan is dan is dan is . dan is 
A vrijgesteld. A v,·ijgesteld. A dienstptigtig. A dienstpligtig. A dietutpligtig. A dienstplrptig . 

C is dienstplig- C is dienstplig- Als deze Als deze wordt Ah deze wordt Als dezjl 
tip:. Als deze tig. Als deze dient of vrijgesteld, f1rijgesteld, dient of 

dient of wordt gediend heeft, dan is dan is gediend Át!fft, 
gediend heeft, vrijgesteld, dan worden B diensf.pligtig. B dienstpligtig. 4an worden 

dan wordt dan is B en D Als deze dient Als deze wordt B en C 
D vrijgesteld. D dietutpligtig. f1rijgeste/d. of gediend heeft, vrijge8teld, 1 t1rijgestel,;l. 

13• geval. 14• geval. 15• geval. 

Als Als Als 
D dient of D dient of B en C 

gediend "4eft, gediend "4eft, dienen of 
don is dnn is gediend hebben, 

A die,ufpligtig. A dienatpligtig. dnn worden 
Als deze wordt Als deze wordt A en D 

wijgeateld, wijgesteld, wijgeste/d. 
dan is dan is 

B dienstpligtig. B dienatpligtig. 
Als dezt dient Als deze wordt 

of gediend keeft, f'rijgeateld, 
dan wordt dan is 

C vry"gesteld. C dietutpligtig. 

dan wordt dan is 
D vriJ.qesteld. D dienstpligtig. 

16' geval. 

Als 
B en D 
dienen of 

gediend /,eb/Jen, 
dun worden 
A en C 

vrijgesteld. 

17• geval. 

Als 
C en D 
dienen of 

gediend hebben, 
dun worden 
A en B 

r:rij_qesfeld. 
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FA MI L I E VAN V IJ F Z O N E N. 

1• geval. 2• geval. 3• geval. 4• geval. 5• gevat / 6• geve.1. 

~ is dienstplig- A is dicnstplig- A is dieostplig- A is· dieostplig- A is dienstplig-1 A · is dienstplig-
tig. Als deze tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij tig. Ai& hij tig. Als hij 

dient of dient of dient of wordt JJrijge- wordt orijge-1 wordt 
gediend. heeft, gediend. heeft, gedie,ul heeft, ateld, d11.n is atekl, dan is JJrijguteld, 

clan wordt dan wordt en B diemtpligt~q. B diemtpligtig. dan is 
B JJrijguteld. B JJrijgesteld. B die•t of Al, deze die•t Als deze dient B dieutpligtig. 

C is dienstplig- C is dienstplig- gedie,uJ heeft, ofgedill,ul neeft, of gediend heeJi, Als deze wordt 
tig. Als deze tig. Als deze dan worden dan is dan ia 1Jrijgesteld, 

dient of wordt C en D C diemtpligtig. C dieutpligtig. dan zijn 
gediend neeft, JJrijgesteld, orijge~teld Als deze dient Als deze wordt C,'D en E 

dan wordt dan zijn en 1s ofgedieiad heeft, JJrijgesteld, dienstpligtig. 
D JJri_jgesteld D en E E dienstpligtig. dan wordt dan zijn 

en is diemtpliglig. D JJrijgesteld I D en E 
E dienstpligtig. en is I die,uf.pligtig. 

E dier.ttpligtig. 1 

7• geval. 8• geval. / 9, geval. / 10• geval. 11• geval. 12• geval. 

Als Als Als Als Als Als 
B die11t of B dimt of C dient of . C dimt of C dient of D dient of 

gediend. heeft, gediend. heeft, gediend heeft, gediend heeft, gedi#tul heeft, g1diend /reeft, 
Jan wordt dan wordt dan is dan is dan is dan is 

A JJrijgeätekl. A. JJrijgesteld. A dieMtpligtig. A dienst,pligtig. A dienstpligtig. A dierutpligtig. 
C is dienslplig- C ia dienstplig- Als deze Als deze wordt Als deze wordt Alsieze die,it 
tig. Als deze tig. Als die,,t of JJrijge1teld, orijge1teld, of gediend lueft, 

dient of deze wordt gediend. /z.eeft, dan ia dan is dan word!'n 
gediend heeft, JJrijgesteld, dan worden B dien,tpligtig. B dienstpligtig. B en C 

dan wordt dan zijn B en D Als deze dient Als deze wordt I orijguteld 
D orijgeatekl D en E orijge~teld of gediend heeft, JJrijgeateld, en Î9 

en is dienstpligtig. en 1a dan wordt dan zijn E dien,tpligtig. 
E dienstpligtig. E die,utpligtig. D JJrijgeateld D en E 1 

en ia • diemtplig tig. 1 

E diemtpligtig. 

13• geval. 14• geval. . / 15° geval. · 16• geval. 17• geval. 

Als Ai& Als Als Als 
D dient of D dient of E dient of E dient of E dient of 

gedieiuJ lt.eeft, gediend lt.eeft, gediend neeft, gedie,ul heeft, · ged~ heeft, 
~is ~is ~is ~is ~is 

A. dienatpligtig. A dienstpligtig. A dienstpligtig. A dienstpligtig. A dienstpligtig. 
Als deze wordt Als deze wordt Als deze dient Ala deze wordt Als deze wordt 

orijge1teld JJrijgesteld, of gediend heeft, JJrijgesteld, JJrijge,teld, 
dan is dan ia dan wordt dnn zijn dan is 

B dienatpligtig. B dimsipligtig. B orijgesteld. B en C B en C 
Als deze dient Als deze wordt C is dien1tpligtig. dienstpligtig. 

of gediend heeft, urijge~teld, , dienstpligtig. Als beiden Als een van 
dan wordt dan zijn Als deze dient dienen of beiden wordt 

C JJriJgnteld C en E of gedieud heeft, gedieiad hebben, orijge,teld, 
en is dien1tpligtig. dan wordt dan wordt dan ia 

E dien1tpligtig. 1 D orijgesteld. D wijgesteld. D dienatpligtig. 
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24 Juni 1901. WET• tot regeling vnn de land
weer en vnn de ophefilng van de schutterijen. 
s. 160. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 180, 1-7; 
1900/1901, n°. 23, 1-5. 

Hand. id. 1900/1901, bladz. l548-15ö6, 
1673-1675. 

Ha,ui. l• Kamer 1900/1901, bladz. 436 - 440, 
455-460, 516-527. 

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

dat het noodzakelijk ia om, met opheffing van 
de schutterijen, opgericht ingevolge de wet van 
11 April 1827 (Staatsblad n°. 17), nangevnld 
en gewijv.igd bij artikel 10, 4°., der wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), eene land
weer in te stellen; 

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

HOOFDSTUK I. 

.J.lgemeene bepalin1en betrel:kelijl: de la11dweer. 

Art. 1 . Tot de land weer behooren : 
1 °. zij die daarbij ingevolge wettelijk voor

schrift een verlengden militiedienstt ijd moeten 
volbrengen ; 

2°. zij die ingevolge de wet betrekkelijk de 
Nntionale Militie naar de landweer _zijn over
gegaan; 

3°. zij die bij de landweer zijn geplaatst; en 
4.0 • zij die daarbij dienen krachtens verbintenis 

tot vrijwilligen dienst. 
2. De landweer bestaat nit landweerafdeelingen 

en landweerdepots. De Jandweerafdeclingen zijn 
beatemd tot versterking van het leger, de land
weerdepots tot aanvulling van de landweeraf
declingen. 

3. Het grondgebied van het Rijk wordt door 
Ons verdeeld in landweerdistricten. 

De vorming van bataljons en compagnieën van 
onderscheiden wapens en dienstvakken nit de dienst
plichtigen bij de land weer en de su.meostelling 
van de l&Ddweerafdeeliogen in de landweerdistricten 
worden door Ons geregeld. 

4. De dienstplichtigen bij de landweer worden 
bestemd voor den dienst van het wapen of het 
dienatvak waarvoor zij in het leger zijn geoefend. 

Zij die bij de pants~rfort-nrtillerie hebben ge• 
diend , worden bij ile vesting-artillerie van de 
land weer i ogedeeld. 

5. de dienstplichtigen bij de land w~er, die 
vóór het in werking treden van deze wet bij de 

biliti~ werden ingelijfd, en zij die daarbij werden 
'lngelijfd ter volledige oefening, worden bestemd voor 
de land weerbataljons en land weereompngnfeëo in 
artikel 3 vermeld, naar gelang zij voor den daarbij 
te vervnllen dienst in het leger zijn geoeftod, 

De dienstplichtigen bij de land weer, die 011, 
het in werking treden van deze wet bij de militie 
werden ingelijfd voor korte oefening, worden . be
stemd om te worden ingedeeld bij de bij moblli3atie 
op te richten 111,ndweerdepots. 

6. De landweertroepen in artikel 3 h4doeld, 
l!'Orden reeds in vredestijd in compagnieën en 
bataljons geformeerd en v11,o de vereischte kaders 
voorzien. 

De onderdeelen van de landweertroepen in. het 
eerste lid nrmeld, knnnen ingeval vnn oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstnndig
heden bij de korpsen van het leger wor4en in
gedeeld of tot afzonderlijke landweerkorpsen worden 
gevormd. 

De landweerkorpsen treden ingeval van porlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omsinndig
heden, desvcreischt, in vereeniging met de lqorpsen 
van het leger op. 

Alvorens in gevallen als in het vorig lid be
doeld, landweerkorpsen te doen optreden wordt 
door Ons bepaald welk deel dier korp~n ter 
beschikking zal worden gelaten tot medewerking, 
desvereischt, ter handhaving of tot herstel vnn 
de openbnre ord.e ingeval v11,n oproerige be\'feging, 
samenscholing of andere stoornis dier orde of bij 
vrees voor een of ander. 

7. Voor de dienstplichtigen bij de land weer 
duurt de dienst zeven jaren. Voor hen echter 
die langer tot dienst bij de militie verplic~t zijn 
geweest dan tot 1 A nguatus vnn het jaar waarin 
een achtjari~ dienst is of zou worden volbrncht, 
telt de tijd, dien zij langer bij cle militie ge
diend hebben, in mindering van den diepsttijd 
bij de landweer. 

Is de Staat in oorlog of in andere hu~tenge
wone omstu.ndigbeden, zoo kan eene wet, jt1f1rlijks 
te vernieuwen, cle dienstplichtigen bij de lnnd
weer tot langeren dienst verplichten , dan in 
den eersten volzin vnn het vorig lid is oopaald. 

8. Voor _elk landweerdistrict wordt door Ons 
een districtscommandnnt benoemd. 

De bevoegdheid en werkzanmheden van den 
districtscommandant worden, voor zoo ver die 
niet bij deze wet zijn bepaald, door Ons geregeld. 
Zijne standplaats wordt door Ons aangewezen. 

Aan den districtscommandant wordt een door 
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Onzen Minister van Oorlog aangewezen officier 
van de landweer als districtsndjndant toegevoegd. 

In het vervullen der betrekking van districts• 
eommandant of van districtsadjudant inp:eval van 
ongesteldheid, afwezigheid of ontatentenie van 
den titularis wordt door of vanwege Onzen Minister 
van Oorlog voorzien. 

9. De toelating nis vrijwilliger beneden den 
rang vnn officier bij de land weer geschiedt naar 
regelen door One geeteld. 

De dienstplichtige bij de landweer en hij die 
daarbij vrijwillig dient, kan, overeenkomstig de 
daaromtrent bestaande voorschriften , worden toe
gelaten tot eene vrijwilli~ verbintenis bij de 
zeemacht, <le marine-reserve en het korps mariniers 
hieronder begrepen, bij het leger hier te lande 
of bij de koloniale troepen. 

10. Waar in diL hoofdstuk en in de hoofd
etnkken II , III en IV dezer wet gesproken 
wordt van dienstplichtigen, worden daarmede 
bedoeld de personen in artikel 1 onder 1°. en 

2°. vermeld, voor zoo ver. dienaangaande geen 
nitzondering ie gemankt. 

Alle volgens deze wet op te maken of over te 
leggen stukken zijn vrij zoowel van het recht 
van zegel, ale van registratie en van legesheffing. 

H O O F D S T U K II. 

Yan den di11Mt bij de landweer. 

11 . De dienstplichtigen bij de land weer in 
artikel 5, eerste lid, vermeld, komen, met uit• 

zondering van hen die tot de hospitaalsoldaten 
of tot de administratietroepen behooren, gedurende 
hun dienettijd tweemaal, telkens voor ten hoogete 
zee dagen, - de dagen van opkomst onder de 
wapenen en van vertrek met verlof daaronder 
begrepen - tot het honden van oefeningen onder 
de wapenen, tenzij Wij het raadzaam mochten 
oordeelen dat onder de wapenen komen geheel 
of ten deele achterwege te laten. 

12. De oefeningen door de landweer inge• 
volge artikel 11 te honden, kunnen geschieden 
in vereenigiog met die no het leger. 

De dienstplichtigen bij de landweer en zij die 
daarbij vrijwillig dienen, knnnen voor de oefe
ningen ingevolge artikel 11 te honden, voor 
zoo veel nood ig , ook bij de korpsen van het 
leger onder de wapenen worden geroepen. 

13. Aan de officieren, onderofficieren, korpo
raals en manschappen van de land weer kan worden 
vergnnd, tot vermeerdering van hunne militaire 

Jrennia en geschiktheid, vrijwillig deel te nemen 
aan oefeningen vun het leger. 

De daarvoor vereischte voorscbri ften worden 
'Il.oor Ons gegeven. 

14. Door Ons worden maatregelen genomen 
ter bevor:lering van de vrijwillige deelneming aan 
theoretisch en aan practiech onderricht in den 
wapenhandel, inzonderheid ook in het schieten, 
door dienstplichtigen bij de landweer en door 
ben die daarbij vrijwillig dienen, gedurende hno 
verloftijd. 

15. In bijzondere gevallen kan door Ons aan 
dienstplichtigen bij de landweer ontheffing van 
werkelijken dienst worden verleend, hetzij ,·oor 
den geheelen dnnr van den diensttijd, hetzij 
voor een gedeelte daarvan. Van deze ontheffing 
wordt telkens mededeeling gednan in de Staata
courant, met opgave van de redenen die daar· 
toe geleid hebben. 

Rij algemeenen maatregel van bestuur worden 
de categorieën van dienstplichtigen bij de land
weer aangewezen : 

1°. die in tijd van vrede de oefeningen in ar• 
tikel 11 vermeld, of het bij artikel 29 voorgeschr~
ven onderzoek niet behoeven bij te wonen; 

2°. die ingeval van oorlog, oorlogegevaar of. 
andere buitengewone omstandigheden niet of voor• 
loopig niet in werkelijken dienst behoeven te komen. 

Wanneer de dienst van den Staat , van eene 
of meer provinciën of van eene of meer gemeenten 
of een ander openbaar belang het vordert, kan 
Onze Minister van Oorlog bepalen, dat ook 
dienstpligtigen bij de land weer niet begrepen in 
de door Ons ingevolge het vorig lid aangewezen 

categorieën, de oefeningen . in artikel 11 vermeld, 
of het bij artikel 29 voorgeschreven onderzoek niet 
znllen bijwonen, o( inp:eval van oorlog, oorlogs• 
gevaar of andere buitengewone omstandigheden 
niet in werkelijken dienst zullen komen. 

16. Dienstplichtigen die bij overgang van de 
militie naar de landweer een graad of rang be
kleeden , gaan in dien graad of dien rang naar 
de landweer over. Zij die een graad bekleeden, . 
knnnen , bij gebleken geschiktheid, in den naast 
hoogeren graad overgaan. _Zij die een rang be
bekleeden , knnnen bij den overgang door Ons 
tot den naast hoogeren rang bevorderd worden. 

Dienstplichtigen bij de land weer en zij die 
daarbij vrijwillig dienen , kunnen , bij gebleken 
geschiktheid , tot het bekleeden van een graad 
en voor bevordering tot hoogeren graad in aan• 

merking komen. 
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Dienstplichtigen bij de land weer en zij di 
tp.arbij vrijwillig dienen, kunnen, mits zij Neder• 
lander zijn, door Ons in den rnng van tweede
luitenant tot officier bij de land weer worden be

noemd. 
Deze officieren en zij die in h on rang van de 

militie naar de land weer zijn overgegaan, kunnen _ 
door Ons bevorderJ worden. 

Hebben de landweerofficieren recht verkregen 
op onblog nit den dienst, dan worden zij door 
Ons ontslagen, tenzij zij verlangen vrij willig bij 
de land weer te blij ven dienen. 

De opleiding v11n dienstpligtigen bij de land
weer en van hen die daarbij vrijwillig dienen, 
tot den officiersrang geschiedt volgens regelen 
door Ons gesteld. 

De dienslpligtigen bedoeld onder 2°. van ar
tikel 1, treden bij de land weer op in den graad 
of den rang dien zij bij de ·militie bekleeden 
tijdens bonne indienststelling bij de landweer. 

De vijf vorige zinsneden van dit artikel zijn 

van toepassing op de onder 2°. van artikel 1 

vermelde personen. 
17. Officieren en reserve-officieren von het leger 

knnuen door Ons worden benoemd tot comman
_danten van de bataljons en compagnieën in arti
kel 3 bedoeld. 

Insgelijks knnnen officieren, reserve-officieren, 

onderofficieren, reserve-onderofficieren, korporaals 
en reserve-korporaals van het leger door Onzen 

Minister von Oorlog bij de landweertroepen worden 
ingedeeld of voor die troepen worden oangewezen. 

18 . . Opper• of hoofdofficieren van het leger 
knnnen door Ons worden belast met het algemeen 
bevel en het toezicht over de landweertroepen in 
artikel 3 bedoeld. 

19. Aan officieren en onderofficieren van de land
weer met administratieve werkzoamheden of andere 
dienstverrichtingen ten behoeve von de landweer 
belast, kan eene door Ons te bepalen joarlijksche 
bezoldiging of eene toelage worden toegekend. 

20. Ooze Minister vao Oorlog bepaalt indien 
. en voor zoover dat wordt noodig geacht, dat 

dienstplichtigen bij de landweer zonder schrifte
lijke toestemming van hem or van zijnentwege 
niet tot het oangaan van eene verbintenis voor 
de bnitenlandsche zeevaart worden toegelaten. 

Die toestemming wordt in gewone tijden niet 
geweigerd aon de dienstplichtigen, die reeds vóór 
bonne inlijving bij de militie bon beroep van 
tie bnitenlandsche zeevaart maakten. 

21. Het Crimineel Wetboek en het Reglement 

van krijgstocht voor het krijgsvolk te lande zijn 
op het personeel van de land weer, dot zich onder 
de _wapenen bevindt, van toepassing, en, met 
opzicht tot de verschillende gevallen van d*rtie, 
op het geheele landweerpersoneel. 

Dot penoneel wordt geacht onder de wapenen 
te zijn: 

1 °. zoolang het zich in werkelijken dienst bij 
eene afdeeling van de land weer or bij een der 
korpsen van het leger bevindt; 

2°. gedurende den tijd dien het · in artikel 29 
bedoeld onderzoek dnnrt; 

3°. in het algemeen, wanneer het in uniform 
is gekleed. 

HOOFDSTUK 111. 

Van ket 11erlof. · 

22. De dienstplichtigen bij de landweer zijn 
in het genot van verlof zoolang zij niet krachtens 
eene vrijwillige verbintenis dienen bij de zeemacht, 
de marine-reserve en het korps mariniers hier
onder begrepen , bij het leger hier te lade of 

bij de koloniale troepen , of zoolang zij niet bij 
de land weer of bij een der korp&eu van het leger 
in werkelijken dienst zijn. 

Zij die naar de landweer zijn overgegaan of 

daarbij zijn in dienst geateld tijdens zij krachtens 

eene vrijwillige verbintenis als in het vorig~ lid 
vermeld, dienden en wier verplichting tot vrij
willigen dienst opgebonden heeft vó6r het eindigen 
van den tijd dien zij bij de landweer moeten 
dienen , worden als dienstplichtigen bij de )flnd
weer met verlof huiswaarts gezonden. 

Zij die zich tot vrijwilligen dienst bij de land
weer hebben verbonden, worden, voor zooveel zij 
niet in werkelijken dienst worden gehouden, met 
verlof hniswaarta gezonden. 

Zij die bij de landweer in werkelijken dienst 
zijn, worden wanneer zij niet meer in werkelijken 
dienst behooren te blijven, met verlof hoiswaarts 
gezonden. 

23. Behoudens de uitzondering iu artikel 19 
vermeld, geniet de verlofganger van de land weer 

gedurende zijn verloftijd geene soldij, noch toe
lage nit 's Rijke kas. 

24. De verlofganger van de land weer meldt 
zich binnen dertig dagen na den dag van sijn 
overgang naar de landweer of na dien wa&?op 
Lem de verlofpas is uitgereikt, bij den burge
meester zijner woonplaats aan, ten einde deze 
den verlofpas, hem bij de land-weer of loatstelijk 
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bij de mjlitie uitgereikt, voor gezien of opoienw 
voor gezien teekene, 

De verlofganger van de landweer, die buiten 
het Rijk woont of verblijf houdt, of die zich bij 
zijn vertrek met verlof bniten het Rijk begeeft, 
kan, ter vervulling van de verpligting in het 
vorig lid omschreven, binnen den daariri vermelden 
termijn zijn verlofpas bij aangeteeken:l.en brief 
ter afteekening toezenden aan den bur~meester 
zijner laatste woonplaats binnen het Rijk. De 
verlofpu 1vordt hem door dien burgemeester bij 
aangeteekenden brief teruggezonden. 

25. De verlofganger van de landweer, die 
zich in cene andere gemeente gaat vestigen , 
geeft daarvan kennis aan den burgemeester zijner 
woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, 
waarop hij komt in de gemeente, waarin hij 
zich ve1tigt, meldt hij zich aau bij den burge
meester dier gemeente, ten einde deze zijn ver
lofpas voor gezien teekene. 

26. De burgemeester van elke gemeente hondt 
een afzonderlijk register, ter inschrijving, naar 
voorschriften door Onzen Mini&ter van Oorlog 
gegeven: 

1°. van hen die bij de landweer worden in 
dienst ge,teld of daarbij zijn overgegaan, voor 
zooveeJ. zij voorkomen in het register van · de 
verlofgangers van de militie; 

2°. van de overige verlofgangers van de land
weer in zijne gemeente gevestigd. 

Hij teekent in dat register aan wie van hen 
de gemeente hebben verlaten of overleden zijn. 

Van verblijf in werkelijken dienst bij de land
weer wordt in het register geen aanteekening 
gehouden. 

27. • De verlofgang,,.r van de land weer mag 
zich zonder toestemming vnn Onzen Minister 
van Oorlog niet langer don gedurende een jaar 
buitenslands beg,-ven. 

.\an den verlofganger nn de land weer, die 
niét in verzuim ia, wordt deze toestemming, 
wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig te 
zijn ter zake van nitoeCening van of opleiding 
tot Jo.ndbouw, bande) _of nijverheid, in gewone 
tijden niet geweigerd. 

Bij de toestemming kan de verlofganger worden 
vrijgesteld van de verplichting tot deelneming 
aan de oefeningen in artikel 11 vermeld, tot 
het bijwonen van het bij artikel 29 voorgeschreven 
onderzoek en tot het komen in werkelijken dienst 
ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere.buiten
gewone omstandigheden. 

A:m de toestemming kunnen overigéns zoo
danige voorwa:rnien worden verbonden als in het 
belang van den dienst noodig worden geoordeeld. 

28. De verlofganger van de land weer, die 
artikel 24, 25 of 27 niet naleeft, wordt in 
. werkelijken dienst geroepen en daarin ged u~nde 
ten hoogste eene maand gehouden. De dnur van 
dezen dienst wordt bepaald door Onzen Minister 
van Oorlog, die tevens het korps van het leger 
aanwijst waarbij de werkelijke dienst moet worden 
vervuld. 

29. De verlofgangers van de landweer worden 
jaarlijks, voor zooveel zij niet in den loop van 
het jaar overeenkomstig artikel 11 onder de 
wapenen zijn gekomen, eenmaal op den door 
Ons te bepalen tijd door den districtscommandant 
onderzocht. 

30. Onze Commissaris in de provincie bepaalt 
de plaatsen, dagen eil oren , waarop het onder
zoek zal plaats hebben. 

Hiervan geschiedt in elke gemeente door burge
meester en wethouders, ten minste tien dagen 
te voren, openbare kennisgeving. 

31 . De verlofganger van de land weer ver
achijnt bij het onderzoek in uniform gekleed, en 
voorzien van de kleeding- en uitrustingstnklr~n, 
hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, 
van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. 

32. Behoudens het bepe.e.lde in artikel 21 kan 
een arrest . van twee tot zes dagen , te ondergnan in 
de naa1tbij gelegen provoost pf het nanstbij zijnde 
hni;; van bewnring, door den districtscommandant 
worden opgelegd aan den verlofganger: 

1°. die zonder geldige reden niet bij het onder- • 
zoek verschijnt ; 

2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder 
geldige reden niet voorzien is van de in het 
vorige artikel vermelde voorwerpen; 

3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij 
het onderzoek niet in voldoenden staat worden 

bevonden; 
4°. die kleeding- of uitrW1tingstnkken, aan een 

ander behoorende, als de zijne vertoont. 
33. Is de verlofganger, wien krachtens het 

vorige artikel arrest is opgelegd, bij het onder• 
zoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder 
verzekerd geleide in arrest worden gebracht. 

Is hij niet tegenwoordig en onderwerpF hij 
·zich niet aan d~ hem opgelegde straf, dan wordt 
hij, op schriftelijke aanvrage vnn den districts
commandant, te richten aan den burgemeester 
der woonplaats ven dien verlofganger, aangebonden 
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en onder verzekerd geleide naar de nnastbij ge
legen proToo~t of het naastbij zij.nde huis van 
bewaring overgebracht. 

34. Onverminderd de straf in artikel 32 ver
meld, is de verlofganger verplicht, op den daartoe 
door den districtscommandant te bepalen tijd en 
plaats en op de in artikel S 1 voorgeschreven 
wijze voor hem te verschijnen om te worden 
onderzocht. 

35. De verlofganger die zich bij herhaling 
aehnldig maakt aan het feit snb 4,0 • van artikel 32 
bedoeld, of niet overeenkomstig artikel 34 voor 
den districtscommandant verschijnt , of, voor 
dezen verschenen zijnde, in het geval verkeert 
sub 2°. en 3°. van artikel 32 vermeld, wordt in 
werkel ijken dienst geroepen en daarin gedurende 
ten hoogste drie maanden gebonden. 

Hierbij geldt de tweede volzin van artikel 28. 
36. De verlofganger van de land weer, die niet 

voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken 
dienst, wordt als deserteur behandeld. 

HOOFDSTUK IV. 

Yan ket ont1/ag. 

37. De dienstplichtige en de vrijwillig dienende 
bij de lal!d weer , die daarbij den bij de wet of 
bij zijne verbintenis bepaalden diensttijd heeft 
volbracht, ontvangt op den dag van dienst
eindiging, tenzij hij oit anderen hoofde nog h,t 
krijgsdienst verplicht is, een bewijs van ontslag 
uit den dienst bij de landweer. 

38. Is de Staat in Oorlog of in andere buiten
gewone omstandigheden op den tijd, waarop den 
dienstplichtige of den vrijwillig dienende bij de 
landweer het bewijs van ontslag moet worden 
uitgereikt, en wordt het door Ons noodig geacht, 
hem langer in dienst te honden, dan wordt de 
afgifte van dat bewijs geschorst , totdat omtrent 
de bij de Staten-Generaal ingediende voordracht 
van wet, die hem tot langer dieuet verplichten 
ZOU, beslist is. 

39. Het bewijs van ontslag wordt gezonden 
aan den bnrgemeester der woonplaats van den 
dienstplichtige of van den vrijwillig dienende 
sm aan dezen door hem uitgereikt of bij aange
teekenden brief gezonden. 

Bevindt de rechthebbende zich op het tijdstip. 
van zijn ontslag in werkelijken dienst, dan wordt 
hem het bewijs door zijn bevelhebber uitgereikt. 

HOOFDSTUK V. 

Yan de opheffing der sckutter-ijen. 

40. Vijf jaren na den dag waarop voor de 
eerste maal ingelijfden bij de militie te land in
gevolge wettelijk voorschrift zijn aangewezen tot 
het bij de landweer volbrenJl8D vnn een ver
lengden militiedienst tijd , vervallen, voor zoover 
bij deze wet geen uitzondering is gemaakt, de 
wet op de schut terijen en de wetten van 19 De
cember 1832 (Staatsblad n°. 58) , 31 Decem
ber 1832 (Staatsblad n°. 67) en 16 December 1886 
(Staatsblad n°. 218). 

Met den in het vorig lid vermelden dag zijn 
de ingevolge de wet op de schutterijen opge
richte schutterijen opgeheven. 

Zij die bij de opheffing der schntter ijep als 
officier tot eene schutterij behooren, worden door 
Ons als zoodanig eervol ontslagen. 

Zij die bij de opheffing der schutterijen lid 
zijn van eene schutterij beneden den 1·nng van 
officier, worden .gerekend van verderen dienst 
als zoodanig te zijn ontheven. 

De auditeurs bij de schuttersraden worden door 
Ons uiterlijk vier maanden na de 011heffing der 
schntt~rijen als zoodanig eervol ontslagen: 

Zoolang de auditeur bij den sch nttersraad eener 
dienst<loende schutterij of van een bataljon rustende 
schutterij niet ontslagen is, blijven de betrekking 
van bode bij den schuttersraad van die schutterij of 
van dat bataljon rustende schutterij en de be·vOFgd
heid en de verplichtingen van den bode gehandh~fd. 

41 . De wet op de schutterijen blijft buiten 
toepassing ten aanzien van hen die zich in het 
jaar waarin deze wet in werking treedt of in een 
der vier volgende jaren ter ins~hrij ving voor de 
schutterij zouden moeten aangeven. 

Voor zoover dezen uit anderen hoofde aan 
overeenkomstig artikel 14., laatste lid, van voor
melde wet lid zijn van eene schutterij, blijven zij 
niettemin tot de opheffing der schutterijen of 
tot hun ontslag uit den dienst bij de schutt~rij 
onderworpen aan alle ve.rplichtingen, welke· iu,ge
volge genoemde wet op hen rusten. 

In het geval bij Rrtikel 7 8 der wet op de 
schutterijen omschreven, worden na het in werking 
treden van deze wet krachtens het laatste lid 
van dat artikel tegen de aanvallen van den vijand 
geen andere personen opgeroepen dan die lid 
zijn van eene schutterij . 

42 . Zij die bij het in werking treden VBD 
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deze wet in het irenot zijn van voorwaardelijke 
vrijstelling van den dienst bij de schntterij, worden 
door de commis.ie in artikel 16 der wet op de 
schutterijen vermeld, in hare eerstvolgende gewone 
zitting onvoorwaardelijk van dien dienst vrijge
steld, al ie de vrijstelling niet gevraagd. 

Zij die bij het in werking treden vnn deze wet 
overeenkomstig artikel 14, laatste lid, van voor
melde wet lid zijn van eene schntterij en doen 
blijken recht te hebben op voorwaardelijke vrij
stelling van den dienst bij de schutterij, worden 
op hnnne aanvraag door de commissie in het 
vorig lid bedoeld, onvoorwruudelijk van dien 
dienst vrijgesteld. 

43. De na het in werking treden van deze 
wet bij eene schntterij openvallende plaatsen in 
artikel 26, eerste lid, der wet op de schutterijen 
bedoeld, worden niet aangevuld. 

44. Zij die op of na 1 April van het jaar 
van opheffing der schntterijen overeenkomstig ar• 
tikel 14, laatste lid, of artikel 27 der wet op 
de schutterijen lid zijn geworden van eene dienst
doende schutterij , zijn niet onderworpen aan de 
bij die wet voorgeschreven oefeninge!I, wu.pen
schou wingen en andere schutterlijke

0

dienst.en, noch 
aan de in artikel 41 van voormelde wet om
schreven verplichting. 

Laatstgenoemd artikel geldt. mitsdien evenmin 
voor de op of na 1 April vnn het jaar in het 
vorig Jid bedoeld, bij de dienstdoende schutterijen 
ingelijfde on vermogende schutters. 

De verplichtingen bij artikel 2 7 der wet op 
de schutterijen opgelegd aan hen die tot eene 
schutterij behooren, honden op met 1 Juni van · 
het jaar van opheffing der schutterijen. 

Zij die op of na 1 J m1i vu.n het jaar van op
heffing der schutterijen bevonden worden, v6ór 
dien datum de verplichting bij artikel 27, tweede 
lid, der wet op de schntterijen opgelegd , niet 
te zijn nagekomen , worden , behoudens de toe
passing van de tegen het verzaim bedreigde straf, 
ter zake van dat verznim verder on!(llmoeid ge
laten en mitsdien niet ingelijfd bij de schutterij 
hunner nieuwe woonplaats. 

De contributiën bedoeld in artikel 22 der 

eene dienstdoende schutterij en hare leden voor 
de toepassing der wet op de schutterijen gelijk 
_worden geateld met de roetende schutterij en 
·hare leden. 

De ternggaaf, door de gemeenten, van wapenen, 
ledergoed, munitie en andere voorwerpen, van 
Rijkswege ten dienste van de schutterijen in ge• 
bruik gegeven of ventrekt, geschiedt voor het 
geheel of, in verband met de vermindering van 
de sterkte eener schutterij, voor een door Onzen 
Minister van Oorlog. bepaald gedeelte, binnen 
den tijd , op de wijze en ter plaatse door dien 

· Minister aangewezen. · 
46. De bij de opheffing der schntlerijen in

gevolge artikel 16 der wet op de sch ntterijen bij 
Gedeputeerde Staten aanhangige zaken worden niet 
verder behandeld. 

47. De bij de opheffing der schutterijen bij 
de schuttersraden of in hooger beroep ingevolge 
artikel 65 der wet op de schutterijen bij Gede
puteerde Staten aanhangige vervolgingen wegens 
feiten strafbaar gesteld bij voornoemde w:et, ver• 
vallen. 

Vervolgingen waarin door de schuttersraden, 
bereids vonnis ia gewezen, worden indien tegen 
dat vonnis op den dag der opheffing van de schut
terijen op grond van artikel 66, eerste lid, der 
wet op de schntterijen hooger beroep zou kunnen 

· worden ingeateld, ten aanzien van het bepaalde 
in het vo1ig lid . al11 nog aanhangig beschouwd. 

De in de beide vorige leden bedoelde feiten , 
ter zake waarvan de daar vermelde vervolgingen 
worden ingesteld , alsmede de v66r 1 Juni van 
het jaar van opheffing der schutterijen begane 
feiten strafbaar gesteld bij de wet op de schutte
rijen, waarvan de berechting volgens die wet ae.n 
den schnttersraad behoort en welke bij de opheffing 
der schutterijen bij dezen raad nog niet aanhangig 
zijn gemaakt, en wijders de op of na 1 Juni van 
evenvermeld jaar gepleep:de feiten strafbll81' ge
steld bij voornoemde wet, waarvan de berechtio~ 
volgens die wet aan den schnttersraad behoort, 
zijn, ook indien vóór de berechting de wet op 
de schutterijen bereids is ingetrokken, als over• 
tredingen strafbaar met de bij artikel 48 bedreigde 

wet op de schntterijen, zijn niet verder verschnl• straffen. 
digd dan tot den dag der opheffing van de De invordering van de bij de opheffing der 
schutterijen; die bedoeld in de artikelen 32 en 62 . ' schutterijen ingevolge de artikelen 22, 32 en 62 
van voormelde wet, zijn niet verder verschuldigd der wet op de schutterijen verschuldigde contri
dan tot het einde van het dienstjaar waarin de ' bntiën, van de bij die opheffing verschuldigde 
schutterijen zijn opgeheven. boeten door de schuttersraden, door Gedepnteerde 

45. Wij behouden Ons voor te bepalen dat Staten of krachtens artikel 68 van evenvermelde 
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wet door den commanilant eener dienstdoende 
echntterij of van een bataljon rnstende schntterij 
opgelegd, en van de bij de opheffing der schnt• 
terijen verschuldigde kosten van vervolging en 
erecntie geschiedt overeenkomstig de bepalingen 
dier wet, ter requisitie van den anditenr bij den 
schnttersraad die daartoe onder de werking der 
wet op de schntterijen bevoegd zou zij11 geweest, 
Te dien aanzien blijven de artikelen 71 en 72-
van voormelde wet, alsmede de wet van 16 De• 
cember 1886 (Staatsblad n°. 213) en artikel 7 
der wet van 21 Juli 1890 (Staat1blad n•. 127) 
van kracht tot vier maanden na de opheffing der 
schntterijen. 

De binnen vier maanden na de opheffing der 
schntterijen ingevorderde boeten, contributiën en, 
kosten van vervolging en erecntie worden door 
den auditeur in het vorig lid bedoeld, binnen 
tien dagen na de ontvangst gestort in de kas van 
de gemeente welke onder de werking der wet op 
de schutterijen recht daarop zou hebben gehad. 

Ter zake van de b~eten, contribntiën en kosten 
·van vervolging en execntie in het vierde lid he• 
j_oeld, vervalt vier maanden na de opheffing der 
!IChntterijen alle verder recht van verhaal op de 
veroordeelden of liekeurden. 

De binnen vier maanden na de opheffing der 
!lchntterijen niet ingevorderde kosten v:in vervol• 
ging en executie blijven ten laste van de gemeente, 
te wier behoeve de betaling ~u hebben moeten . 
geschieden. 

48. De in artikel :32 der wet op 1le schntte• 
rijen bedoelde leden der schntterijen worden in 
de gevallen in het derde lid van artikel 47 ver• 
meld, gestr:ift: 

1°. met geldboete van ten hoogste tweehonderd 
gulden , zoo zij , tot den rang van officier bij de 
schutterijen btnoemd, of in hnn vorigen of in 
een hoogeren rang bij de schntterijen geplnntst, · 
zonder wettige redenen,. door den rechter te be
oordeelen, daarvoor bedankt hebben ; 

2•. met geldboete van ten hoogste dertig gulden, 
zoo zij, tot onderofficier of korporaal benoemd, 
zonder wettige redenen, ter beoordeeling van den 
rechter, daarvoor bedankt hebben. 

Waar volgens de wet op de schntterijen de 
straf van wegzending nit de schntterij kon worden 
uitgesproken , wordt in de gevallen bij het derde 
lid van artikel 47 voorzien , voor zoover het 
volgend lid niet toepassselijk is, de overtreder 
geatraft met geldboete van ten hoogste honderd 

vijftig gulden. 

Wuar volgens artikel 54, de slotbepulipg van 
artikel 55 en artikel 58 der wet op de schntte
rijen alternatief de strnf van degradatie of die 
van wegzending nit de schutterij kon 1i'orden 
uitgesproken, wordt in de gevallen bij het derde 
lid vnn artikel 47 voorzien, de overtreder gj!strnft 
met geldboete van ten hoogste vijftig guld~n. 

Waar volgens de wet op de schutterijen. geld
boete van ten hoopte zes, vijftien of honderd 
gulden kon worden opgelegd, wordt in de gev:il
len bij het derde lid van artikel 47 voorzien, 
de overtreder ges1raft met geldboete onJel'Schei• 
denlijk van ten hoogste zes, vijftien of honderd 
gulden. 

Artikel 444 vun het Wetboek van Strafrecht 
is, ook nn de opheffing der schntterijen, tqepas• 
selijk op hem, die niet lid der schutterij zijnde, 
wettig als getnige voor den schuttersraad opge• 
roepen, wederrechtelijk is weggebleven. 

49. Waar in de artikelen 40-48 gesproken 
wordt. vau de wet op de schntterijen, wordl be
doeld de wet van 11 April 1827 (Staatsblad nt 17) 
.hondende oprigting van schutterijen over de ge• 

, heele n i tgestrektheid des Rijks", 3ooals z' is 
gewijzigd en anngevnld bij de wet van 1 ö ;\pril 
1886 (Staatablad n°. 64), gewijzi![d bij de wetten 
van 19 April 1886 ( Staatablad n°. 92) en vnn 
20 1 nli 189á (Staat1blad n°. 139, artikel 1!0). 

Slotbepalingen. 

50. Deze wet kan worden aangehaald o~der 
den titel van .Landweerwet". 

51. Deze wet tffi'dt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen , enz. 

Ge~ven op het Loo, den 24sten Juni 1901. 

(get.) WILHEL~IIN A. 

De Miniater t1an Oorlog, (get.) A. Koot. 

De Mini.rter van Binnenlatulsclze &iien, 
(get.) H. GoBKAN Bo110BSIUS. 

(Uitgeg. 6 Juli 1901.) 

24 Juni 1901. Wm:, tot wijziging der Hinderw~t. 
s. 161. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1900/1901, n°. 183, 
1-10. 

Hand. id. 1900/1901, lJlad::. 1567-1579. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, blad::. 441, 527. 
W 1;, WILHELMINA , En. • . doeu te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het noodzakelijk ia de Hinderwet (wet van 
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2 Juni 1875, Staat,blad n' . \15, zooals die is 
gewijzigd en au,,ngevuld laatstelijk door de wet van 
4 September 1896, Staat,blad n•. 152) te wijzigen; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De punt, voorkomende aan het alot 

van het eerste lid van art. 4 der Hinderwet, 
wordt vervangen door een komma-punt en aan 
dat lid wordt toegevoegd : 

.s•. in het belang der openbare orde, veiligheid 
of gezondheid verbieden eene slachterij, vilderij, 
penserij, drogerij, rookerij of zonterij van dierlijke 
stoffen, of eene inrichting, bestemd tot bewaring 
of verwerking van bloed of dierlijken afval op te 

richten, te hebben of te gebrniken indien in de 
gemeente eene inrichting aanwezig is, waarin 
belanghebbenden onder eveneens bij verordening 
vastgestelde voorwaarden het bedrijf knnnen uit
oefenen, waartoe eene inrichting wordt vereiecht 
ale bij de verordening verboden." 

2. In het eerste lid van art. 22 snb a worden 
de woorden .bedoeld in art. 4 aob 2" vervangen 
door • bedoeld in art. 4 sub 2 of 3", 

3. In het laatate lid van a.rt. 26 worden de 
woorden .art. 4, sub n°. 2" vervangen door .art. 4, 
sub n°. 2 of 3". 

4. Deze wet treedt in werkinll( op den dag van 

hare afkondiging en werkt terug tot 30 Juni 1875, 
met dien verstande, dat niet tengevolge der terug
werkende kracht well(en& overtredingen, vóór de 
inwerkingtreding dezer wet begaan, eene straf
vervolging kan worden ingeateld, welke zonder 
die terngwerkènde kracht zou zijn nitgesloten. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 190L 

(get.) WILHELMINA. 

De Milluter van ffTateritaat, Handel en Nijverheid,-

(get.) C. LELY. 

De Minuter tian Oorlog, (get.) A. KooL. 

(Uitgeg. 9 Jwli 1901.) 

24 J11,ni 1901. WET, houdende verhooging van 
de begrooting van uitgaven van Nederlandach-

. Indië voor het dienstjaar 1901 ten behoeve 
van de verbetering der haveninrichtingen en 
van de heffing van in- en uitvoerrechten te 
Malea11er. S. 162. 

24 Juni 1901. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
nitgaven voor Nederlamkch-Indië over het 
dienstjaar 1891. S. 163. 

Het slot der rekening van de koloniale ont• 
vangsten en uitgaven voor Nederland4ch-Indië over 

het dienstjaar 1891 wordt vastgesteld als volgt : 
De ontvangsten bedragen / 116,896,932.50•. 
De uitgaven bedragen / 130,638,830.45•. 
Het nadeelig slot bedraall(t / 14,241,897.95. 

24 J"ni 1901 ." WET, houdende vaststelling van 
het alot der rekeninll( van ontvangsten eu 
uitgaven voor Nederla11d1ch-I11dië over het 
diens1jaar 1892. S. 164. 

Het alot der rekening van de koloniale ont• 
vangsten en uitgaven voor Nederlandack-Indië over 
het dienstjaar 1892 worlt vnstgesteld o.ls volgt : 

De ontvangsten bedragen / 127,318,ö07.26•. 
De uitgaven bedragen/ 135,338,562.76. 
Het n11deelig slot bedraagt / 8,020,045.49•. 

24 Juni 1901. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven voor NederlantucA-Ináiii over het 
dienstjaar 1893. S. l6ö. 

Het alot der rekening vo.o de koloniale ont
vang&ten en uitgaven voor Nederland4cl,..lnáië over 
het dienstjaar 1893 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen / 136,101,474.80. 
De uitgaven bedragen / 127 ,949,529.27•. 
Het voordeelig slot bedraagt / 8,151,945.52•. 

24 J11,ni 1901. WET, houdende vaststelling van 
het alot der rekening van ontvangsten en 
ui~ven van Nederlandscl,-Indië over het 

dienstjaar 1894. S. 166. 
Het slot der rekening van de koloniale ont

vangsten en uitgaven voor Nederland4ck-Indiiiover 
het dienstjaar 1894 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen / 128,418,699.72. 
De nitgaven bedragen/ 138,683,777.04. 
Het nadeelig slot bedraall(t / 10,265,077.32. 

24 Jwni 1901. WET, houdende regeling der be
stemming van de voordeelige sloten en voor
ziening in de dekking van de nadeelige aloteo 
der Indische rekeningen over het tijdvak van 

1867 tQt en met 1891. S. 167. 

24 Jwni 1901. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Mei 
1897 (Staat,bladn°. 157), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van den 27sten Maart 
1901 (Staat46lad n°. 74). S. 168. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 Juni 1901, 
n°. 1946, Posterijen en Telegraphie; 

Gelet op het Koninklijk bealnit van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n•. 167), houdende goedkeuring van 
een reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
27sten Maart 1901 (Staatsblad n°. 74); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
Uden Jnni 1901, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 
19den Juni 1901, n". 2206, Posterijen en Tele• 
graphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het laatste lid van artikel 38 van het regie• 

ment voor den dienst der Rijkstelegraaf in te 
trekken met ingang van 1 Jnli 1901. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de · dagteekening van het Staatsblad en de 
Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia belast met de uitvoering van dit 
bealnit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staat.rcoura11t geplaatst en in afschrift aan 

ll'!len Raad van State gezonden zal wortl.en. 
Het Loo, den 24sten Juni 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mill. 11an Water,taat, Ha#del en Nij11erlleid, 

(get.) · C. LELY. 
(Uitgeg. 29 Jw,i 1901.) • 

24 Juni 1901. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 12 October 1899 
(Staat,blad n". 217), houdende bepalingen, 
waaronder Rijkalelephoonkantoren kunnen 
worden opgericht. S. 169. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 12den Oc
tober 1899 (Staatsblad n°. 217), tot vaststelling 
van nadere bepaliogeo, wnarood.er Rijketelephooo
kantoren kunnen worden opgericht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 19Juni 1901, 
n°. 2214, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den slotzin van artikel 1, d, van het Konink

lijk beslnit van 12 October 1899 (Staat,blad 
n°. 217) met ingang van 1 Jnli 1901 te ver
vangen door: 

.zij ontvangt deswege van het Rijk eene ver-

goeding van tien cent voor elk besteld telqgram. 
Onze Minister van Waterstaat, Hand.el en 1t°ijver
heid is echter te allen tijde bevoegd de besfielling 
geheel door van Rijkswege aan te stellen of aan 
te wijzen personen te doen geschieden, in welk 
ge,al de boven vermelde vergoeding vervalt," 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit h'l8luit, 
dat in het Staat,blad zal worden geplaabt en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. 11an W11terataat, Ha#del en Nijfler(ieid, 
(get.) 0. LBLY. 

(Uitgeg. 29 Juni 190J.) 

24 Juni 1901. Wrr, betreffende exploitatie van 
Staatswege van steenkolenmijnen in f,im
burg. S. 170. 

Bijl. HaiuJ. 2• Kamer 1900/1901, n°. _169, 1+10. 
Hand. id. 1900/1901, bladz. 1682-1600. 
Hand. l• Kamer 1900/1901, bladz. 44,1, 460-

462, 627-633. 

WIJ WILHELMINA ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomèn hebben, dat 

het wenschelijk ie van Stastswege steenkolenmijnen 
in Limburg te exploiteeren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad ven State enz. 
Art. 1. De ontginning van steenkolenmijnen i• de 

terreinen der provincie Limburg welke op de bij 
deze wet behoorende kaart met blauw zijn aan
geduid, zal geschieden van Staatswege. (1) 

De mijnen, welke achtereen volgens zullen worden 
ontgonnen , worden door Ons, den Raad f&D 

State gehoord, aangeween. 
Door deze aanwijzing wordt; als ware voor de 

ontginning voÏgens de wet van 21 April 1810 
(Bnlletin des Lois n°. 285) conceaaie verleend• 
voor den Staat de eigendom van de mijn verkregen. 

2. De in artikel 1 bedoelde terreinen zijn ~e
grensd. als volgt : 
. A. 1. Van den Rijksgrenspaal n°. 283 naar 
het in de gemeenteheid.e van Brnnssum op een 
der hen vela bij de Roode beek staande signa•!. 

2. Van dit signaal naar het snijpunt van de 
noordelijke grenslijn van het mijnveld • Vereeni
ging" met de 118 van den weg van Eijgelshov~n 
en Nieuwenhagen naar Groenstraat, ook genaamd 
Haanweg. 

(1) Deze kaart is, wegens haar om vang, niet 
geschikt om hierna te worden opgenomen. 
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!J. Van dit pnnt langs de grenzen der mijn• . 
velden : • Vereeniging", .Carl", .Oranje-Nassan" 
en .Sophia" naar het snijpnnt van de as der 
spoorbaan Maastricht-Aken met de westelijke grens• . 
lijn van het mijnveld .Sophia". 

4. Van dit pnnt naar het noordoost-:hoekpnnt 
van het kasteel Goedenraad. 

6. Van dit punt naar het znidoost-hoekpnnt 
van het atationsgebonw van Wijlre. • 

6. Van dit hoekpunt naar de as van den kerk• 
toren van Schin op Gen1le. 

7. Van dit pnnt n1111r het ontmoetingspnnt 
van de as van den grooten weg van Valkenburg 
naar Heerlen met de as van den weg, loopende 
van Aalbeek naar evengenoemden grooten weg. 

8. Van dit pont naar het ontmoetingspnnt 
van de as van den weg van Meerssen naar Groot
Haesdal met de as van den wi,g van Strabeek 
naar Groot-Haesdal. 

9. Van dit pont naar het ontmoetingspunt 
van de as van den weg van Ulestraten over Oensel 
naar Schimmert met de as van den weg van 
Klein-Genhout naar Kruis. 

10. Van dit pont naar het ontmoetingspnnt 
van de as van den weg van Beek naar Klein
Genhont met de as van den weg van Hobbelrade 
naar Kelmont. 

11. Van dit pnnt naar het ontmoetingspunt 
van de as van den grooten weg van Sittard naar 
Maastricht met de as Jan den weg van Neerbeek 
naar evengenoemden weg. 

12. Van dit pont naar het snijpnnt van de 
as der spoorbaan Sittard-Maastricht met de as 
der dorpstraat van Krah winkel. 

13. Van dit punt naar de as van , den kerk• 
toren van Geleen. 

14. Van dit punt naar de as van den kerk
toren van Mnnstergeleen. 

16. Van dit pont naar den Rijksgrenspaal 
n°. 292. 

16. Van dezen grenspaal langs de Rijksgrens 
tot grenspaal n°. 283. 

B. 1. VBJ1 het znidwest-hoekpnnt van het mijn• 
veld .Car.l", de zuidelijke grenslijn van dit mijn• 
veld volgend tot het zuidooat-hoekpunt van meer• 
genoemd mijnveld. 

2. Van dit pnnt in rechte lijn naar het noord• 
oost-hoekpunt der hoeve Klarenanl!«lld, ook ge
naamd Kloosteranstel. 

!J. Van dit pont in rechte lijn naar het pnnt 
gelegen in de na van den weg van Kerkrade naar 
Valkenhuizen, 250 meter ten westen der brug 

1901. 

over de Molenbeek, bij het hnis .de Bril", ge• 
meten volgens den loop van gemelde as. 

4. Van dit pont, de noordelijke grenslijn van 
het mijnveld • Willem" volgen~ tot het noord• 
west•hoekpnnt van dit mijnveld. 

6. Van dit pont iu rechte lijn naar het snb 
1 bedoelde pnnt. 

3. Voor boringen in de in art. 1 bedoelde ter
reinen welke de aanwezigheid van steeqkolenlagen 
hebben aangetoond, wordt nit 'a Rijk& schatkist 
eene vergoeding verleend tot een bedrag overeen
komende met dat der kosten aan znlke boringen 
in het algemeen verbonden. 

4. Hij die eene vergoeding, als in artikel 3 
bedoeld, meent te knnnen vorderen, moet zich 
ter verkrijging daarvan, binnen één jaar na het 
in werking treden van deze wet, met overleg
ging van bewijsstokken tot staving van zijn recht, 
wenden tot Onzen Minister van Watentllat, 
Handel en Nij verheid , die hem , binnen zes 
maanden na dien termijn ,· kennis geeft of hij zich 
met de vordering, en tot welk bedrag, vereenigt. 

Wordt aan den belanghebbende het bedrag waar• 
op hij aanspraak maakt, niet binnen zes maanden . 
na dagteekening van de in het eerste lid voor
geschreven kennisgeving uitbetaald, zoo kan hij, 
binnen zes maanden na het verstrijken van dien 
termijn, zijne vordering in rechte doen g11lden. 

5. De eigenaren van grond gelegen boven een, 
ingevolgi; het tweede lid van art. 1 aangewezen 
mijn, hebben recht op nitkeering nit 's Rijka 
schatkist van / 12.50 per H.A. 

6. Hij die eene uitkeering, als in art. 5 be
doeld, meent te knnnen vorderen , moet zich ter 
verkrijging daarvan, binnen één jaar na den datnm 
van het Koninklijk bealnit van aanwijzing, in 
artikel 1 ~doeld, mei overlegging van bewijs
stnkken tot staving van zijn recht, wenden tot 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 

• heid , die hem , binnen zes maanden na dien 
termijn kennis geeft of hij zich met de vordering, 
en tot welk bedng, vereenigt. 

Wordt aan den belanghebbende het bedrag 
waarop hij aanspraak mnakt, niet binnen zes 
maanden na dagteekening van de in het eerste 
lid voorg;schreven kennisgeving nitbetaald, zoo 
kan hij , binnen zes maanden na het verstrijlcen 
van dien termijn, zijne vordering in rechte doen 
gelden. 

7. Met nitzondering rnn de bepalingen betreffende 
de nitkeeringen aan de schatkist en betreffende 
de mijn politie, alsmede van die welke onderwerpen 

23 
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regelen , waarin bij . deze wet is voorzien, is de 
wet van 21 April l8l0(B11lle/.inde1.Loiu0 .281i) 
op ontginning van steenkolenmijnen door den Staat 
toepaBBelijk. 

De inrichting van den mijndienst wordt door 
Ons, den Raad van State gehoord , geregeld. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 241ten Juni 1901. 

(g11t.) WILHELMINA. 
JJe Minuter 11an 1Yater8'aat, Handel en Nij11erheiá, 

(get.} C. LXLY. 
( Uit!le!I. 12 J#li 11!01.) 

24 J11ni 1901. WET, hondende toekenning v~n 
een renteloos voorschot nit 's Rijke schat• 
kist ten behoeve van den 1111.nleg -van stoom
tram wegen van Tilóur!I over Oirachot naar 
St. Oedenrode, van 'l'ilbur!I over Gilze nav.r 
IJ<>n!len, en vu.n Tilóurg over Goirle naar 
Hilllarenbeek. S. 171. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
stcomtramwegen v11n Tilóur!I over OiNchot uaar 
St. Oedenrode, van 'J'il/Jur!I over Gilze naar lJon
!len, en van Tilóur!I over Goirle naar HiloartmlJeek; 

Zoo . is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit 's Rijke schatkist wordt een ren• 

teloos voorschot beschikb1111.r ge1teld ten bedrage 
van een derde der aanlegkosten, doch tot geen 
hooger bedrag dan van/ 380,000, ten behoeve van 
den aanleg van stoomtramwegen' van 'I'ilóur!I over 
Oiracltot naar St. Oedenrode, van 'J'il/Jur!I over 
Gilze naar lJ09fl11•, en van 'l!illnu-, over Goirle 
naar Hil11arenbeek. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor
schot wordt onder voorwaarden, door Ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen , toegekend 
aan den· concessionaris voor den aanleg van de 
aldaar genoemde stcomtramwegen, doch niet dan 
nadat door belanghebbenden bij dien aanleg daar
voor·, ten genoegen van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, voldoende . 
ondersteuning zal zijn verleend, onder geene an• 
dere voorwaarden , dan waarop de goedkenring 
van genoemden Minister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 1901. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(gel.) 0. LELT, 

( Uit!le!I, li Juli 1901.) 

24 Jtlni 1901. WET, hondende toekenning van 
een renteloos voorschot nit 's Rijke •chat• 
kist ten beho~ve van den aanleit van eeu 
atoomtramweg van Ronnale» over G-ra11e 
naar Cwyl:. S. 172. 

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

het weoschelijk is den aanleg te bevorderel\ van 
een stcomtramweg Yan Ronnalen over ilra~/1 
naar O.,.t; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit '• Rijka schatkist wordt een ren• 

telous voorschot beschikbaar gesteld ten beirage 
van een derde der aanlegkosten, doch tot geen 
hooger bedrag dim van/217,000, ten behoeve vnu 
den aanleg van eeu stcomtramweg van Bo1male11 
over Gra11e naar C#yk. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor• 
schot wordt onder voorwaarden , door One of 
krachtens Onze machtiging te stellen , · toegekend 
aan den concessionaris voor den aanleg vau den 
aldaar genoemden stoomtramweg, doch niet dan 
nadat door belanghebbenden bij dien aanleg daar' 
voor, ten genoegen van Onzen Minister van Wa
terstaat, Handel en Nij verheid , voldoende onder
steuninit zal 1ijn verleend, onder geeoe andere 
voorwaarden, dan waarop de goedkenring van 
genoemden Mini1ter zal zijn verkregen. 

3. Voor rekening van den Staat wordt aan• 
gelegd eene aanlegplaats aan de Maaa n'abij Grct1e, 
in verband met den aan te leggen stoomtramweg 
van Ro8malen over Graoe naar CMjk, 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 2-isten Juni 1901. 

(!let.) WILHELMINA. 
JJe Min. 11an Waterstaat, Handel en Nij11er,\M, 

(!let.) C. LBLY. 

(Uit!le!I, 5 Juli 1901.J 

24 Juni 1901. WET, hondende toekenning van een 
renteloos voorschot uit 'a Rijke schatkist ten 
behoeve van den aanleg van een stoomtram
Wefl( van EindAouen naar Helmond. S. 173. 

Wu WILHELMINA, ENZ ...• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het weoschelijk is den aanleg te bevorderen 
vnn een stoomtram weg van Eindhoven over Geldl'(lp 
naar Helmond. 

Zoo is het, dat Wij, den. Raad van State enz. 
Art. 1. Uit '• Rijke schatkist wordt een ren• 

teloos voorschot beschikbaar gesteld ten bed~e 
van een derde der aanlegkosten, doch tot geen 
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hooger bedrag dan van /140,000, ten behoeve van 
den aanleg van een stoomtramweg van Eindhoum 

over Geldrop naar Helmo'fld. 
2. Het in artikel l genoemde rentdooze voor

schot wordt onder voorwaarden , door Ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen, toegekend, 
aan den concessionaris voor den aanleg van den 
aldaar genQemden stoomtram weg, doch niet dan 
nadat door belanghebbenden bij dien aanleg daar• 
voor , ten gen~n van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, voldoende 
ondersteuning zal zijn verleend, onder geene 
andere voorwaarden , dan waarop de goedkeuring 

vau genoemden Minister zal zijn verkregen. 
L!l&ten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 24aten Juni 1901. 

(get.) W I L HELM I NA. 
JJe Jlin. tJan W-aterstaat, Handel ,.., NijtJerlieid, 

(get .) C. LELT. 
( Uitgep. 5 Juli 11101.) 

24 Ju.i 11101. WET, houdende toektnning van 
een renteloos voorschot nit •~ Rijk& schatkist 
ten behoeve van den aanleg van een stoom
tramweg van Tiel naar Oukmóorg . S. 174. 

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

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
een stoom tramweg van Tiel nKar CvlemlxJrg ; · 

Zoo is het dat Wij , den Raad van State enz. 
Art t. Uit 's Rijksschatkist wordt een renteloos 

voorsehot beschikbaar gesteld ten bedra1te van een 

derde der aanlegkosten, doch tot ~en hooger bedrag 
dan van / 210,000, ten behoeve van den aanleg 
van een stoomtramweg van Tiel naar Oulemborg. 

2. Het in artikel l genoemde rentelooze voor• 
echot zal onder voorwaarden, door One of krachtens 
Onze machtiging te stellen, worden toegekend aan 
den concessionaris voor den aanleg vnn den aldaar 
genoemden stoomtramweg, doch niet dan. nadat 
door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, 
ten genoegen van Onzen Minister van W aterstant, 
·Handel en Nijverheid, voldoende ondersteuning 
zal zijn verleend, onder geene andere voorwnarde11, 
dan waarop de goedkeuring van genoemden 
Minister zal zijn verkregen. · 

Lasten en bevelen , enz. 
Gege'°en op het Loo, den 24sten Juni 11101. 

(get. ) WILHELMINA. 
.JJe Minister van Water8taat, Handel en NijtJerlteid, 

(get.) C. LELT. 
( Uitgeg. 6 Juli 11101.) 

24 Jxni lll0l. Wi,.'T, houdende toekenning van 
een renteloos voorseho~ uit '• Rijksschatkist 
teu behoeve van den 11auleg van een locaal
spoorweg van JJinzperlo naar YarasetJeld. 

s. 175. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen. hebben, dat 

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
een locaalspoorweg van.lJinrperlo naar Yarss111eld; 

Zoo ia h~t, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ui~'• Rijksschatkist wordt een renteloos 

voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage van ten 
hoogste / 105,000, ten behoeve van den aanleg van 
een looaalspoorweg van Dinzperlo naar Yar88etJeld, 

2. Het in artikel l genoemde rentelooze voor
echot wordt onder voorwuarden, · door One of 
krachtens Onze machtigin!I( te stellen, toegekend 
aan den coucessionaris voor den 11auleg van den 
aldaar p;euoemden locaa!&poorweg, doch niet dan 
nadat ·door belanghebbenden bij dien aanleg daar• 
voor, ten genoegen van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, voldoende onder
steuning zal zijn verleend, onder geene andere 
voorwaarden, dan waarop de goedkeuring van 
genoemden Miniater zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 24aten Juni 1901. 

(get.) W I L H EL MI N A. 
JJe Min. can W-ater,toat, Handel ffl Nijverlieid, 

(get .) C. LELY. 
(Uátgeg . 5 Juli 11101.) 

24 Juni 11101. ' W11:T, houdende toekenning van 

een rentelO<!& voora_chot uit 'a Rijk& echatki1t 
ten behoeve vo.n den annleg van een stoom• 
tramweg van Eg,nonti aan Zee over .Jll.-maar 

naar JJergen. S. 176. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te wetèn: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den annleg te bevordenn van 
een stoomtramwep; vnu Egmond aan Zee over 
.Jlhnaar naar JJwgen; 

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

Art. 1. Uit 's Rijksschatkist wordt een renteloos 
voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage van 
een derde der aanlegkosten, doch tot geen hooger 

bedrag dan van / 122,000, teu behoeve van den 
aanleg van een &toom tram weg van Egmond aan Zee 
over .Jlhnaar naar JJergn. 

2. Het in artikel l genoemde rentelooze voor
schot zal onder voorwaarden, door Ons of krachtens 
Onze machtiging te stellen, worden toe~kendaàn 
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den concessionaris voor den aanleg van den aldaar 
genoemden stoomtram weg, doch niet dan nadat 
door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, 
ten genoegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, voldoende on,!ersteuning 
zal zijn verleend, onder geene andere voorwaarden, 
dan waarop de goedkenring van ~noemden Minis
ter zal zijn verkregen. 

L1111ten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 1901. 

(get.) · W !LHEL MINA. 
J)e Min. t1an Waterstaat, Handel ,,,, Nijt1erlteid, 

• (get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 6 Juli 1901.) 

24 Jui 1901.. WET, hondende toekenning van 
een renteloos voorschot uit '• Rijke schatkist 
tèn behoeve vau den aa.nleg van een stoom
tramweg van Maastricl,t naar Paau. S.177. 

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

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
een stoomtramweg van MaaatrieAt nnar Yaal8; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit '• Rijke schatkist wordt een renteloos 

voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage van een 
vie1-de der aanlegkosten , doch tot geen hooger be
drag dan van/ 160,000, ten behoeve van deu aanleg 
van een stoomtramweg van Maa1tricM naar Yaala. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor
schot zal onder voorwaarden, door Ons of krachtens 
Onze machtiging te stellen, worden toegekend aan 
c:len concessionaris voor den aanleg van den aldaar 
genoemden stoomtramweg, doch niet dan nadat 
door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, 
ten genoegen. van Onzen Minister van Waterstant, 
Handel en Nijverheid, voldoende ondersteuning 
zat zijn verleend, onder geene andere voorwaarden, 
dan waarop de goedkenring van genoemden Minis
ter zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
J)e Min. r,an Watentaat, Handel en Nijr,erheid, 

(get.) C. LBLY. 
( Uitgeg. 5 J'llli 1901.) 

24 Juni 1901. WET, tot verhoop;ing en aanvulling 
van het negew hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1900. S. 178. 

Bij deze wet wordt art. 34 'IH!lrl,oogd met 
f 20,000.-. 

In genoemd hoofdstuk worden ingelascht de 
na volgende artikelen : 

Árt. 1216i.r. Uitbreiding en betere beveiliging 
tegen brandgevaar van gebouwen, behoorende tot 
het Departement van Oorlog te 's Gravenhage. 
/ 101,000.-. 

bt. 1486i.,. Vergoeding aan de Rotterdamsche 
Tramwegmaatschappij, wegens het maken en 
leveren van een voorloopig ontwerp voor de over
brngging van de Oude .Maas bij · Spijleei,ia,se in 
den stoomtramweg van Hellevoeta/r,i.r naar :Rotter
dam met een zijtak naar Brielle en Oostvqorne. 
f 2674.14. 

Tengevolge van voorschreven verhooging en 
aan vnlli111ten wordt het totaal der Ilde afdeQ!ing, 
alsmede het eindcijfer van gemeld hoofdstuk r,e,-. 
1,oogd met / 123,674.14. 

24 Jr,ni 1901. WET, tot wijziging der wet van 
23 Mei 1899 (l>taat16lad n°. 140). S. 179. 

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

het wenschelijk is de wet van 23 Mei 1899 
(Staats6lad n°. 140) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In a.i't. 1 der wet van 23 Mei 1899 

(Staata6lad n•. 140) wordt voor .f 1,500,Q00" 
gelezen: ../ 1,730,000". 

2. Aan artikel 3 der wet van 23 Mei 1899 
(Staat16lad n°. 140) wordt toegevoegd: 

.6°. eene aanlegplaats nabij Stellendam". 

3. Uit '• Rijks schatkist wordt, boven het 
renteloos voorschot, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 23 Mei 1899 (Maat16tad n•. 140), ten 
behoeve van de aldaar sub 1 °. en 2°. genoemde 
stoomtramwegen, een renteloos voorsohot beschik
baar gesteld van ten hoogste / 160,000, tot 
dekking der meerdere kosten, verbonden aan ;het 

geven van zoodanige breedte aan den onderbouw 
dezer .Jijnen, dat zij te allen tijde voor normaal 
spoor knnnen worden ingericht. , 

Dit renteloos voorschot wordt aan de conces
sionarissen voor den aanleg van genoemde stoom
tramwegen toegekend, onder voorwaarden als in 
artikel 2 der wet van 23 Mei 1899 (Staat~6latl 
n•. 140) bedoeld. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juui 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
IJe Min. t1an Waterstaat Handel en Nijt1er~, 

(get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 5 Jr,li 1901.) 
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24 Juni 1901. WET, houdende verklal'.lng van 
het algemeen nut der onteigening ten be• 
hoeve van een spoorweg van Gouda naar 
Sclioonliof!en. S. 180. 

24 Juni 1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be• 
hoeve van spoorwegen van '1 Gravenzande 
naar den Hoek 11an Holland, van Naaldwijk 

naar M=1luis en van den Maa8landaclim 
dam naar IMlft. S. 18_1. 

24 Juni 1901. WBT, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van het inrichten van den locaal
spoorweg van H1111rkm naar Zand110ort tot 
gewonen spoorweg. S. 182. 

24 J»ni 1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van een spoorweg van Zwolle naar 
Marie11berg. S. 188. 

24 Juni ,1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nnt der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den aanleg ~ac eene 
tweede achutslnia in het Merwedekanaal bij 
Utrecht. S. 184. 

24 J»ni 1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van_ eigen• 
dommen voor de verbetering van den Rij,a_ 
bij Ma/burgen. S. 185. 

24 Juni 1901. WET, tot bevordering van de 
kanalisatie van Westerwolde. S. 186. 

Wu WILHELMINA ENZ ..• doen te weten: 
A1zoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het wenschelijk ia de kanalisatie van Weatenoolde 

te bevorderen; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit 'a Rijke schatkist wordt aan het 

waterschap Westerwolde eene bijdrage verleend in 
de kosten der werken, bedàeld in het plan tot 
kanalisatie van Weaterwolde, vastgesteld bij beslnit 
der Staten van Groningen van 22 Mei 1900, 
n°. 8 B, van twee derden der kosten, tot een 
maximum van tt11ee milliotl'II guldm. 

2. De uitvoering van de in het bedoelde plan 
b.,grepen werken, wegens den bouw van eene 
nieuwe schnt- en uitwateringssluis te Nieuu:11 
Statenzijl, met het toe- en afvoerkanaal en de 

aansluitend~ dijkvakken, zoomede de opruiming 
der Oude Statt!1tzijl, waarvan de kosten door het 
watersoh11p worden betaald, geschiedt door het Rijk. 

3. De in art. l bedoelde bijdrage wordt .ver• 
!eend onder voorwaarde, dat de ontwerpen en be
stekken voor de door het· waterschap uit te voeren 
werken, vooraf door Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid worden goedgekeurd. 

Laaten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 24sten Jnni 1901. 

(.qet.) WILHELMINA. 

1M Jlin. van Water1taat, Handel en Nijverheid, 
• (get.) C. LnY. 

( Uifgeg, 3 Juli 1901.) 

24 Juni 1901. WET, tot · wijziging en aanvnlli~g 
van enkele bepalingen der wet tot regeling 
van het lager onderwijs. S. 187. 

.Bijl. Hand. 2eKamer,1900/1901,n•. 158, 1-24. 
Hand. id. 1900/1901, bladz. 1604-1653, 

1656-1678, 1675-16116, 1790. 
Hand. l• Kamer 1900/1901,b/adz. 430-484, 

511-516. • 
W11 WILHELMINA, ENZ • . . doen te "eten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ia enkele bepalingen der wet van 
17 Angnstns 1878 (Staat1blad n°. 127) tot rege• 
ling van het lager onderwijs, zooals die ia ge
wijzigd bij de wetten van 27 J nli 1882 (Staat,. 

blad .n°. 117), 11 Jnli 1884 (Staatsbladn°.123), 
15 April 1886 (St11at1blad n°. 64), 8 December 
1889 (Staatsblad n°. 175), 9 Mei 1890.(Staat.,. 
blad n°. 78), 30 December 1892 (Staatsblad 
n°. 292), 13 September 18115 (Staatsblad n°. 159), 
28 December 1896 (Staat,Mad n°. 280) en 7 Jnli 
1900 (Staatsblad n°. 111), te wijzigen en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De artikelen 24, zesde lid, 26, 311, 41, 

tweede lid; 44, onder .¼, ·45, 54bi.r. 57, 68, 59, 
vierde lid, en 69, zesde lid, van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs worden gelezen als volgt: 

.Art. 24, zeide lid. Bij de toepassing van 
dit artikel wordt tot grondslag genomen het ge
tal kinderen, die · op den vijftienden dag der 
maand Januari van het Joopende jaar als 
werkelijk achoolgaande bekend staan. Kinderen, 
die tijdelijk in de gemeente vertoeven, wonende 
in een tent , vaar• of voertuig, behoeven niet 
onder dat getal te worden opgenomen. 

Art. 26. Aan eiken onderwijzer wordt eene 
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vaate jaarwedde toegelegd. Die jaarwedde bedraagt 
ten minste: 
. l O• voor het hÓOfd eener school : 

a. met minder dan vijf dienatjaren , zeven
honderd vijftig gnlden ; 

/J. met Tijf en meer doch minder dan tien 
dienstjaren , achthonderd gulden ; 

c. met tien en meer doch minder dan vijftien 
dienstjaren, achthonderd vijftig golden ; 

d. met vijftien en meer doch minder dan twintig 
dienstjaren negenhonderd gulden ; 

e. met twintig en meer diensljaren, negenhonderd 
vijftig golden ; 

2°. voor elk der onderwijzers die het hoofd 
der school bijstaan : 

a. met minder dan vijf dienstjaren, vijfhonderd ' 
gnlden; 

ll. met vijf en meer doch minder dan tien dienst
jaren , vijfhonderd vijftig gulden ; 

c. met tien en meer doch minder dan vijftien 
dienstjaren, zeshonderd golden ; 

d. met vijftieil en meer doch minder dan twintig 
dienstjaren, zeabonderd vijftig gulden ; 

e. met twintig · en meer dienstjaren, zeven
honderd golden; 

8°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofdonder• 
wijzer bezitten, honderd golden meer, en wanneer 
zij den leeftijd van drie en twintigjaren volbracht 
hebben en volgens artikel 24 moeten aanwezig 
zijn in scholen met meer dan vier onderwijzers , 
tweehonderd gulden meer dan onder 2°. sub a 
tot en mel e bepaald. De aanspraak op de nr
hooglng der jaar wedde met honderd gulden ont
staat voor onderwijzers, die bij hunne benoeming 
niet in het bezit zijn der akte van bekwaam beid 
als hoofdonderwijzer, met den eersten dag van . 
de 1naand voliiende op die , waarin zij die akte 
verkrijgen. 

Als diensttijd komt in aanmerking de tijd voor 
en na de ÎIIVoering dezer wet doorgebracht in 
dienst soowel aan open bare alo aan bijzondere 
lagere scholen, WBllr het geldt het hoofd der 
school, als zoodanig, en waar het geldt een onder
wijzer tot bijstand van het hoofd der school, in 
die hoedanigheid en als hoofd eener school. 

Door Ons kan, Gedep nteerde Staten der provincie 
gehoord, voor elke provincie bepauld worden 
waar en tot welk bedrng de minima van jaar
wedden voor de verschillende onderwijzers aan de 
onderscheidene klasse.n van scholen hooger zijn 
znllen dan hel bedrag hiervoren bepaald. 

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor 
de o.nderwijzers, uitsluitend belast met het onder
wijs in een of meer der vakken, genoemd in 
artikel 2 onder A-t. 

Het hoofd der school geniet behlllve zijn~ jaar
wedde vrije woning, zoo mogelijk met eenen tnin. 

Ingeval hem geen vrije woning kan ver•chaft 
worden, ontvangt hij eene vergoeding voor hnis
hnur ten bedrage van ten minate honderd vijftig 
gulden. 

Elk der mannelijke onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, geniet, indien hij gehnwd 
is en den leeftijd van acht en twintig jlll"eh be
reikt beeft, eene tegemoetkoming in de hnisbnur 
ten bedrage van ten minste vijftig golden. 

Met inachtneming dezer voorschriften worden 
de jaarwedden der onderwijzers, de vergoeding 
voor huishnar voor de hoofden v11n scholen en 
de tegemoetkoming in de huishuur der geh,wde 
onderwijzers van acht en twintigjarigen leeftijd en 
daarboven door den gemeenteraad onder goed ken• 
ring van Gedepnleerde Staten geregeld. Die goed
keuring blijft niet langer dan tien.jaren van kracht. 

In geval van hooger beroep bij Ons van het 
besluit van GedPpnteerde Staten, wordt bij ◊nze 
beslissiflg de vereiachte regeling vastg,,steld. 

Àrt. 39. Aan den onderwijzer, hoofd eener 
school, die, ten gevolge van de opheffing der 
school, en aan den onderwijzer, die, wegens op
heffing der school of wegens opheffing zijner be
trekking, wordt ontdagen en niet in de termen 
valt pensioen te genieten, wordt ten laste VllU 

het Rijk een wachtgeld verleend tot een beclrug 
van de helft der jaarwedde, die hij op het tijd
stip van zijn ontslag genoot. Dit wachtgeld ver• 
valt, wanneer het hoofd of de ondèrwijzer in de 
termen komt om peneioen te genieten, of zoo• 
veel vroe~r als hij tot eene betrekking van Rijka-, 
provincie- of gemeentewege wordt benoemd, waar
van de bezoldiging met het bedrag van het wacht
geld gelijk staat of dit overtreft , of zoodanige 
betrekking, hem niet van Rijks•, provincie- of 
gemeentewege opgedrugen, aanvaardt. Het wacht
geld wordt in geen geval langer uitgekeerd dRn 
ged nrende vijf jaren na den dag, waarop het 
ontslag ingaat, indien het hoofd of de onder
wijzer op dien da,r den leeftijd van 45 jarl'n nog 
niet heeft bereikt. Bij de aanvaarding eener \e
trekking, niet van Rijks-, provincie- of gemeente
wege opgedragen, waarvan de bezoldiging lager 
is dan het wachtgeld, wordt dit verminderd met 
het be1rag dier bezoldiging. 
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Behalve in het laatstgenoemde geval rekent de ' 
tijd, gednrende welken het wachtgeld wordt ge> 
noten, mede voor aanspraak op pensioen. 

In de aan onderwijzen, geen hoofden van acholen, 
te verleenen wachtgelden wordt door de gemeente 
de helft aan het Rijk vergoed. 

Àrt. 4.1, t11Jeede lid. De jaarwedde wordt be
rekend met inbegrip van hetgeen de onderwijzer, 

' aan het hoofd eener school geplaatst, op grond 
v11n artikel 26, vijfde lid, dezer wet geniet. 
Het bedrag dezer inkomsten wordt door Gedepn• 
teerde Staten bepaald. De jaarwed<le der manne• 
lijke onderwijzers, bedoeld in het zevende lid van 
artikel 211, wordt berekend met inbegrip van 
de in die wetsbepaling vermelde tegemoetkoming. 

Árt. 4.4, onder À : 

.A. die van het plaatselijk schooltoezicht, daar• 
onder begrepen de commissiëp tot wering van 
echool venniin, en van het vergelijkend onderzoek". 

Àrt. 4.5. Door het Rijk wordt over elk dienet
jaar aan de gemeente eene bijdrage verleend: 

1°. a. voor elk hoofd eener school van een• 
honderd negen en n~entig en minder leerlingen, 
driehonderd zeatig gulden; 

van tweehonderd tot eu met driehonderd n~n 
leerlingen, vierhonderd zeetig gulden; 

nn driehonderd tien tot en md vierhonderd 
negentien leerlingen, vij fbonderd zestig gulden; 

van vierhonderd twintig en meer leerlingen , 
zeshonderd zestig gnlden; 

il. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, voor zoover die bijstand 
volgen& artikel 24 verplicht is, tweehonderd zestig 
gulden , doch voor elk dier onderwijzers die den 
leeftijd van drie en twi~tig jaren volbracht hebben 
en den rang van hoofdonderwijzer bezitten, voor 
zoover zulks volgens artikel 24 gevorderd wordt, 
driehonderd zestig gulden ; 

c. indien het aan de school verbonden onder• 
wijzend personeel het minimnm van onderwijzers, 
bij artikel 24 ge&teld, overschrijdt: 

voor· &cholen van driehonderd negen en minder 
leerlingen, tweehonderd ze&tig golden voor één 
onderwijzer; 

voor scholen van driehonderd tien en meer 
leerlingen, tweehonderd zestig golden per. onder
wijzer voor ten hoogste twee onderwijzen ; 

doch om vat het onderwij& beha! ve de vakken a-1, 

teve0& ten minste twee der vakken onder l, m, 
en n en het vak onder p van artikel 2 genoemd: 

voor scholen van negentig en minder leerlingen, 
driehonderd tien gulden voor één onderwijzer; 

voor acho)en van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen, drie
honderd tien gulden per onderwijzer 'l"oor ten 
hoogste twee onderwijzers ; 

voor scholen van tweehonderd en meer leerlingen, 
driehonderd' tien gnlden per onderwijzer voor ten 
hoogate drie onderwijzers; 

d. voor elk der mannelijke snb lJ en c bedoelde 
onderwijzers, mits zij gehnwd zijn en den leeftijd 
van acht en twintig jaren bereikt hebben, vijf 
en twintig gulden. 

Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar wordt in dienat geateld, ten ,revolge van 
onhlag de achool verlaat of oYerlijdt, wordt de 
bijdrage berekend naar den maat■tafsub a, lJ, c end 
vermeld , in evenredigheid van het aantal volle 
maanden dat hij in dat jaar ann de achool ver
bonden ia geweest; 

2°. vijf en twintig ~n honderd van de k01ten 
wegens het stichten, verbouwen of aanknopen van 
schoollokalen voor zoo ver die niet komen ten 
la1te van anderen of op andere wijze worden ge· 
vouden. Wordt voo~ het stichten van echool• 
lokalen grond gebrn1kt, die eigendom der gemeente 
is, dan wordt de waarde van dien grond door 
drie deskundigen op kosten van de gemeente be
paald. Van die waarde wordt vijf en twintig 
ten honderd nitgekeerd, wnurop aanspraak wordt 
verkregen in het jaar, waarin de schoollobleo 
voltooid worden opgeleverd. 

Voor de enb 1°. vermelde bijdrage komen niet 
in aanmerking de scholen waarvan de opbrengst 
der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemid
deld tachtig gulden of meer per leerling en per jaar. 

Voor de berekening daarvan dient tot grondelag 
het aantal leerlingen, waarnaar volgens den maat

. staf, in artikel 24 nrmeld , het aantal onder
wijzen geregeld wordt. 

Voor de enb 1°. vermelde .bijdrage komen mede 
niet in aanmerking de acholen, weor bij vacature 
in het onderwijzend personeel tnBBehen het ontstaan 
daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door 
den benoemde een langere tijd verloopt dan : wat het 
hoofd der school betreft, van zes mnanden , wat 
de overige onderwijzen betreft van vier maanden. 

Indien niet is voldaan aan den eisch, in het 
voorgaande lid geeteld, kan door Ons voor een 
bepaalden tijd ontheffing worden verleend, indien 
het gemeen tebestnnr binnen dertig dagen na het 
tijdetip, waarop in de vacature had behooren te 
zijn voonieo, een daartoe strekkend verzoek aan Ons 
indient en Ons blijkt, dat het gemeentebeatnnr 
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ondanks het aanbieden van eene behoorlijke jaar• 
.wedde niet bij machte is geweest de vacature 
binnen den gestelden tijd te vervnllen. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer be• 
palingen worden door Ons bij algemeenen maat
regel van bestnnr gegeven, met inachtneming 
van het beginsel, dat behoudens aanvulling of 
terngbetalin[l na afloop van het dienstjaar de 
uitkeering der bijdrage geschiedt: 

a. bij voorschot : 
die, snb 1 °. a en l, bedoeld, naar het aantal 

onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de arti
kelen 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn; 

die, enb 1 °. c en d bedoeld, voor zoover het 
aantal op 1 Januari van het dienstjaar aan de 
school verbonden onderwijzers voor de bijdrage in 
aanmerking komt ; 

l,. die, sub 2°. bedoeld , in verband met de 
betalingstermijnen, of nad_!lt de aanspraak is ver• 
kregen. 

.J.rt. 54ói8. Door het Rijk wordt over elk 
dienstjaar aan de besturen der bijzondere lagere 
scholen eene bijdrage verleend volgen& denzelfden 
maatataf ala bij artikel 46 sub 1 °. aan de ge• 
meente ten behoeve der openbare lagere school 
.wordt toegekend, mits: 

1 °. de school staat onder het be&tu ar van eene 
instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid 
bezit ; 

2°. het onderwijs de vakken omvat in artikel 2 
vermeld onder a~i alsmede k, tenzij, wat dit 
laatste vak betreft, blijke dat de schoolgaande 
kinderen daarin elders voldoend onderwijs ont• 
vangen; 

3°. dat onderwijs gegeven wordt gedurende ten 
minste twintig oren per week, waarvan ten hoogste 

· twi:e uren in het vak vermeld onder k van artikel 
2, volgens een aan den arrondiesements-schoolop• 
ziener medegedeelden en in een der school vertrek
ken op eene zichtbar~ plaats opgehangen rooster 
van lesuren, waarop tevens de feestdagen en 
vacantietijden zijn vermeld ; 

4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de voor 
de openbare scholen gestelde eiechen in de artikelen 
23 en 24, het derde lid uitgezonderd. 

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking 
de bijzondere scholen: 

a. waarvan het aantal leerlingen boven zes jaren, 
dat ale werkelijk schoolgaande bekend staat, be
rekend naar den maatstaf in artikel 24 vermeld, 
minder dan vijf en twintig bedraagt ; 

l,. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene 

inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per jaar; 

c. wanneer bij v11C11.ture in het onderwijzend 
personeel tnsechen het ontstaan daarvan en de 
aanvaarding zijner betrekking door den benoemde 
een langere tijd verloopt dan: wat betreft het 
hoof4 der school van zes maanden, wat de oterige 
onderwijzers betreft van vier maanden, behoudens 
de bepaling van het voorlaatste lid van dit artikel; 
. d. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden als 
winstgevend bedrijf. · 

Voor de berekening van het sub l, vennelde 
wordt h,et voorschrift gevolgd dienaangaan~e bij 
artikel 45 geiteven. 

De besturen zijn gehouden aan Onzen :Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast en aan Gede• 
puteerde Staten der provincie, waarin de school 
ie gevestigd, alle inlichtin~n te geven, verl11ngd 
met betrekking tot litt. a-d in dit artikel ver· 
meld, en zulks op straffe vnn verval vnn aanspro.ak 
op de bijdrage . 

Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan 
de besturen der bijzondere lagere scholen, die voor 
eene bijdrage krachtens het eerate lid van dit 
artikel in aanmerking komen, bovendien verleend : 

A. eene bijdrage ter tegemoetkoming in de 
kosten om te voorzien in de behoefte aan school• 
lokalen voor scholen : 
van 40 en minder leerlingen. 

41-90 leerlingen 

• 91-144 
146-199 
200-254 

• 266-309 
310-364 
3611-419 

• 420-474 
• 475-529 
• 530 en meer • 
mits : 

/ 4Q.-
65.50 

117.50 

17~.-
227.-
282.-
337,-
392,-
447,-

5021-
657;-

a. de lichamelijke inhoud van elk schoolvertrek 
bedraagt 8 M •. of meer voor iedereo leerling, 
voor de berekening waarvan tot grondslag dient 
het Mntal leerlingen, waarnaar volgens den maat• 
staf in artikel 24 vermeld het aantal onderwijzers 
geregeld wordt ; • 

l,. de schoolvertrekken voldoende eu doelmatig 
verlicht zijn; 

c. voldoende middelen tot verwarming en lucht
ververeching in elk schoolvertrek zijn nnn~
bracht; 

d. bij elk schoolgebouw een voldoend o.antal 
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privaten is en zoo jongens ter school gaau boven
dien een voldoend aantal wat.e!plaatsen , 

een en ander volgens de regelen door Ons bij 
algemeenen maatregel van bestunr te geven ; 

B. eene bijdrage in de kosten van het her~ 
halingsonderwijs, volgens denzelfden maatstaf en 
op dezelfde voorwaarden als bij artikel 456ia aan 
de gemeente ten behoeve van dat onderwijs wordt 
toegekend. 

J&11rlijks in de maand Januari zendt het be
stuur, dat op Rijksbijdragen krachtens dit artikel · 
over het voorgaande jaar aanspraak maakt, zijne 
daartoe strekkende aanvrage aan de Gedepnteerde 
Staten van de provincie. waarin de school is ge
_vestigd. 

Deze beslissen vóór 1 Mei daaraan volgende, of 
de school voldoet aan de eischen en voorwaarden 
in dit artikel tot het verleenen der aangevraagde 
Rijksbijdragen gesteld, bepalen het bedrag dier 
Rijksbijdragen en deelen hun besluit onverwijld 
mede aan Onzen Minister met de uitvoering dezer 
wet belast , alsmede aan den inspecteur van het 
lager onderwijs, in wiens ambtsgebied de school is 
gevestigd, en aan het bestuur dat de aanvruge deed. 

Binnen dertig vrije dagen na de dagteekening 
vun dat besluit kan daarvan bij Ons in beroep 
worden gekomen door Onzen Commis11ari_s in de 
provincie en door den inspecteur en het bestnur, 
in het vorige lid bedoeld. 

Het bedrug, waarop het bestnur aanspraak 
mocht kunnen maken, wordt alsdan bij Onze 
eindbeslissing vastgesteld. 

Wanneer een bestuur niet heeft voldaan aan 
de voorwaarde, vervat in het tweede lid, su~ c, 
van dit artikel en het daarvan ten tijde dat de 
vacature had behooren te zijn aangevuld den arron
dissements-schoolopziener in kennis gesteld heeft, 
kan van die voorwaarde door Ons ontheffing wor• 
den verleend, indien het in de maand Januari 
na afloop van het kalenderjaar een daartoe strek
kend verzoek aan Ons indient, en Ons blijkt dut 
het ondanks het aanbieden van eene behoorlijke 
jaarwedde niet bij machte is geweest de vacature 
binnen den gestelden termijn te doen vervullen. 
Het beatu ur zendt alsdan de aan vrsge, in het 
zesde lid van dit artikel bedoeld, binnen ééne 
maand na de dagteekening van Ons besluit aan 
Gedeputeerde Staten, die daarop binnen drie maan
den beslissen. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur gegeven. 

Àrt. 57. Ter verkrijging der akte, vermeld 
in artikel 56 onder a, wordt vereischt: 

a. de volbrachte leeftijd van achttien jaren ; 
b. het afleggen van een examen, waartoe ten 

minste eenmaal 's jaars de gelegenheid wordt open
gesteld voor eene commissie , sal!lengesteld uit 
een inspecteur van het lager onderwijs of een 
district&-schoolopziener als voorzitter en ten hoogste 
vijf in functie zijnde of gewezen district&- of 
anondusements-schoolopzieners. 

Het aantal dezer commissiën bedraagt ten minste 
negen. Onze Minister, die met -de uit voering dezer 
wet is belast, wijst de arrondissementen aan, 
waarvoor elke dier commissiën zitting hondt, 
benoemt de leden der commissiën en bepaalt den 
tijd waarop zij vergaderen. 

De leden dezer commissiën genieten uit 's Rijks 
kas vacatie-gelden en vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten. 

bt. 58. De commissiën, genoemd in het 
voorgaande artikel onder b, honden zitting in een 
der arrondissementen, waarvoor zij aangewezen 
zijn. De bepaling der plaats geschiedt voor elke 
commissie door Onzen Minister, die met de uit
voering dezer wet is belast. 

De tijd, gedurende welken de examens worden 
afgenomen , wordt door de inspecte,!lrs van het 
l.ager onderwijs bij open bare unnkondip:ing ter 
algemeene kennis gebracht. 

De commissie kan zich door deskundigen doen 

bijstaan. 
De examens , beha) ve die van onderwijzeressen, 

worden in het open baar gehouden. 
Àrt. 5\J, 11ierde lid. Hij legt het examen af 

voor de commissie, welke is aangewezen voor het 
arrondissement zijner woonplaats of, komt hij van 
buitenslands, der plaats waar hij voornemens is 
zich te vestigen. 

Àrt. 6\J, zesde lid. Zij geni6ten, boven en behalve 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, eene toelage 
uit 's Rijkskas. Ter zake van het genot dier toelage 
heeft geene korting plaats op pensioen, uit de in
komsten van den Staat of uit die van zijne koloniën 
en bezittingen in andere werelddeelen gekweten. 

2. Tnsscben de artikelen 26 en 27 der wet 
tot 1·egeling van het lager onderwijs wordt inge
Jascht artikel 26bi.r I uidende : 

.&rt. 26bis. Boven en beha) ve de vaste jaar
wedde, in artikel 26 bedoeld, geniet de onderwijzer, 
belast met het geven van herhalingsonderwijs, ge• 
noemd in artikel 17, eene belooning van ten 
minste zestig cent per lesuur. 
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Met inachtneming van dit voorschrift worden 
de belooningen der onderwijzers voor het geven 
vnn herhnlingsonderwijs door den gemeenteraad • 
onder ~èdkenring van Geiepnteerde Staten geregeld. 

3. Tnsschen de artikelen 45 en 46 der wet 
tot regeling v~ het lager onderwijs wordt inge
lascht artikel 4óbi.r lnidenie: 

.Art. 45bia. Door het Rijk wordt met inacht
neming van het bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel over elk dienstjaar aan de gemeente 
eene bijdrage verleend in de aan de onderwijzers 
uit te keeren belooning wegens het geven van ber
Jmlingsenderwijs van dertig cent per leannr, mits: 

1°, voor zooveel bedoeld onderwijs oinvat vakken, 
waarvoor wettelijke akten van bekwaamheid ver• 
krijgbaar zijn, dat onderwijs wordt gegeven door 
onderwijzers in het bezit dier akte ; en 

2°. voor zooveel het bedoel~ onderwijs vakken 
omvat, waarvoor geen wettelijke akten van be
kwaamheid zijn te verkrijgen, dat onderwijs wordt 
gegeven door onderwijzers, die zijn benoemd, 
nadat daartoe machtiging is verkregen van den 
arrondi,sements-scboolopziener. Wordt die mach
tiging geweigerd , dan ia van de beslissing van 
den arrondissements-schoolopziener beroep op den 
districts-schoolopziener toegelaten, 

De bij d_it artikel bedoelde bijdmge wordt ge• 
noten voor een maximnm van honderd twee en 
negentig lesuren per school en per jaar, tenzij 
door Gedepnteerde Staten , den inspecteur van 
het lager onderwijs geboord, het aantal les aren, 
dat voor eeue Rijksbijdrage in aanmerking kan 
komen, op een hooger cijfer is vastgesteld. Dit 
maximum mag het cijfer van driehonderd vieren 
tachtig lesuren per school en per jaar niet over
schrijden. 

V oorscbriften omtrent de uitvoering dezer be
palingen worden door Ons bij algemeeneli maat
regel van bestuur gegeven. 

4. De artikelen 24, zesde lid, 26 , eerste lid, 
anb 8°. en het zesde en zevende lid, 41, tweede 
lid , 57, 58 en 59, vierde lid, der wet van 
17 Angn1tn1 1878 (Staaubladn°. 127) totregeling 
van het lager onder wijs, gewijzigd bij dt: wetten 
v11n 27 Juli 1882 (Staat.rbladn°. ll 7), 11 Juli 1884 
(Staatablad n°. 123), 16 April 1886 (Staat.rblad 
n°. 64). 8 December 1889 (Staat,blad n•. 176), 
9 Mei 1890 (Staataolad n°. 78), 80 December 1892 
(Staaubladn•. 292), 13 September 1895 (Staatsblad 
n•. 159), 28 December 1896 (Staat1ólad n°. 230) 
en 7 Juli 1900 (Staat.rllad n°. 111), treden, 
zooals zij zijn vastgesteld bij deze wet, in werking 

op 1 Januari 1902; de artikelen 39 en 69, 
zesde lid, zooals zjj bij deze wet zijn vastgesteld, 
op l Jnli 1901. 

Artikel 26, eerete lid, treedt voor zooveel be• 
treft het bepaalde anb 1°. en 2°., in werking op 
1 Januari 1902, doch indien de jaarwedde van 
hoofden van scholen of onderwijzers vnn bijstand, 
op . die dagteekening nan openbare lagere scholen 
verbonden , meer dan een honderd vijftig gulden 
lager ia dan de som waarop krachtens die weta• 
bepalingen aanspraak kan worden gemaakt, wordt 
de jnarwedde verhoogd met ingang van 1 Jana• 
ari 1902 met ten minste een honderd vijftig 
gulden en niterlijk 1 Januari 1903 met het dan 
nog aan het wettelijk minimum ontbrekende bedrag. 

De wijziging bij deze wet gebracht in artikel 46 
wordt voor het eent toegepast op het dien,tjaar 1902. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 45 , zooals dat thans luidt, van kracht. 

Indien de bijdrage voor onder wijzers vdlgena 
het hij deze wet ~wijzigd artikel 45 der wet van 
17 Augustus 1878 (Seaat.rblad n°. 127), over 
eenig dienstjaar voor eene gemeente minder mocht 
bedragen dan de som der Rijksvergoeding in de 
kosten van het lager onderwijs, niet medegerekeud 
die voor het stichten van schoollokalen en onder
wijzerswoningen en het aanschaffen van noodzake
lijke schoolmeubelen bij eerste inrichting van· 
nienwe lokalen, waarop die gemeente krachtens 
evengenoemd wetBBrtikel, zoools dat luidt volgens 
de wet van 11 Jnli 1884 (Staatablad n°. US), 
over 1889 aanspraak kon doen gl'lden, zal het 
Rijk nan zoodanige gemeente in plaats van de 
bij~rage voor onderwijzers, bierbov~n vermeld , 
nitkeeren het bedrog, waarop zij, nanr den règel 
van het aangehaald artikel 4 6 der wetten van 
1878/84, als Rijksvergoeding in de kosten van 
het lager onderwijs, niet mede11:erekend die voor 
het stichten van schoollokalen en onderwijzers• 
woningen en het aanschaffen van de noodzakelijke 
schoolmeubelen bij eente inrichting van nieuwe 
lokalen, over dat dienstjaar aanspraak zonden 
hebben gehad, doch in geen geval tot een h00$llt 
bedrag dan baar dienovereenkomstig over 1889 
toekwam, 

De uit keering dezer vergoeding geschiedt met 
inechtneming van het gestelde maxim nm en be
houdens aanvulling of terugbetaling, na vast
stelling der gemeente-rekening, bij wijze van 
voorschot op den grondslag der goedgekeurde be
grooti ngcijfers. 

Zoodra over eenig dienstjaar de bepaling van 
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het vijfde lid op eene ~emeente niet behoeft toe
gepast te worden, houdt zij voor die gemeente 
op voor den vervolge te gelden. 

Art. 54bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals dat artikel bij deze wet ie ge
wijzigd, wordt voor het eerst toegepast op het 
dienstjaar 1902, doch met dien verstande, dat 
de bijdrage bedoeld in het vijfde lid snb B voor 
het eerst wordt genoten van af 1 November 11102. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel ó4bis, zooals dat thans luidt, van kracht. 

De artikelen 26bi.r en 45bis treden in werking 
op 1 November 1902. 

De termijn van tien jaren, bedoeld in de tweede 
zinsnede van het voorlaatste lid van artikel 26, 
begint voor alle op 1 Jannari 1902 geldige ver
ordeningen te loopen met dien dag. 

Lesten en bevelen , enz. ... 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 11101. 

(get.) WIL H E L M IN A. 
De Minister 1Ja11 Binnenlantkcl,e Zalten, 

(get.) H. GoBIUN BOIIGBSiî'S. ' 

(Uitgeg. 2 Juli 11101.) 

25 Juni 1901. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeen en maatregel van besta nr, als 
bedoeld bij artikel 10, tweede lid, der Onge
vallen wet HIOl. S. 188. 

Wr;r WILHELMINA, lliNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 April 
1901, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen, n°. 187; 

Gezien artikel 10, tweede lid, der Ongevallen~et 
1901 (wet van 2 Januari 11101, Staatsblad n °. 1); 

Den Raad van State 11;ehoord (advies van den 
21 Mei 11101, n°. 17), 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 11101, afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen, I,a D. 

]:!ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Benig lll'ti~l. 

Tot de groepen van bedrijven, omvat door de 
omschrijvingen bedoeld bij artikel 10, tweede 
lid, der Ongevallenwet 11101, behooren de na• 
volgende bedrijven: 

I. Tot ket Di.rscl,ersbedrijf, uitgeoefend op rivierm 
of bimJenwateren (n°. 8 van genoemd artikel): 

1. de visscherij van schaal- of schelpdieren 
[ waaronder behooren : 

oestercnltunr (de), 
oesterpnthonders (het bedrijf \"On)], 

2. het schelpenvisschersbedrijf, 
3. het viBBChersbedrijf, 
4. het wiervisscberabedrijf; 

II. 1bt het scheep1ma!ters- en scheepsloopers
bedrijf (n°. 9 van genoemd artikel), 

1. het scheepsmakers bedrijf [ waaronder behooren: 
scheepstimmerlieden bedrijf ~het), 
scheepstimmerwerven (het bedrijf uitgeoe

fend op), 
schuitenmakerij (de), 
sleepbellingbedrijf (het)], 

2. het scheepsbesohietersbedrijf, 
3. het scheepssloopersbedrijf, · 
4. het sloepenmakersbedrij f; 

111. 11,t de bedri,iDt111, uitgeoefend in spooN011g-, 
tramweg-, omnibw-, rijtuig- en rijpaardmonder
nemingen (n°. 14 van genoemd artikel): . 

1. het bedrijf van antomobielondernemers, 
2. het bedrijf van begrafenisondernemers , 
3. het. bedrijf van omnibusondernemers, 
4. het postdienstaannemersbedrijf, 
5. het bedrijf van rijpaardenondernemers [waar

onder behooren: 
rijpaardenhondersbedrijf (het) , 
rijschoolhonderabedrijf (het)], 

6. het bedrijf van rijtnigondememers [ waar-
onder behooren : 

hnurkoetsierabedrijf (het), 
rijtuigverhnnrderij (de), 
stalhouderij (de)], 

7. het bedrijf uitgeoefend in spoorwegonder
nemingen met electriciteit , stoom, enz., 

8. het bedrijf uitgeoefend in tramwegonder
nemingen met electriciteit, gas, paarden , 
stoom, enz., 

ll. het wagenverhnurdersbedrijf; 

IV. Tot de bedrij11en flan ballastondernemers 
en van laden, loasen, stapelen , wegen, meten; 
t?ervoeren of tDegbergen van goederen (n°. 15 van 
genoemd artikel): 

1. het bedrijf van ballastondernemers , 
2. de brievenposterij, 
S. · het cargadoorsbedrijf, 

: 4. het scheepsbevrachtersbedrijf, 
5. het . bedrijf van expeditieondernemers [ waar

onder behooren : 
aannemers van verhuizingen (het bedrijf van), 
dienstverrichtingondernemere (het bedrijf 

van), 
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kruiers bedrijf (het), 
sohuilenvoerdersbedrijf (het), 
sleepersbedrijf (het), 
voerlieden bedrijf (het), 
vrachtwagenondernemers (het bedrijf van)], 

6. het factoonbedrijf (in granen, hont, kolen , 
enz.), 

7. het bedrijf van ~eren opslaan [ waaronder 
behooren: 

entrepot (het bedrijf van), 
hout opslaan (het bedrijf van), 
pa~huismeestersbedrijf (het), 
silohoudersbenrijf (het), 
veemen (het bedr~f der)], 

8. het hontvlottenbedrijf, 
9. het kolen- of torfdragenbedrijf, 

10. het laden of lossen van schepen [ waaronder 
behooren: 

bootwerkersbedrij f (het), 
stevedoonbedrij f (het), 
werken van den handel (het bedrijf van)], 

ll. het bedrijf van meters van granen of andere 
stoffen, 

12. het reedersbedrijf [ waaronder behooren: 
. stoombootondernem·enbedrijf (het), 

sleepdienstondernemersbedrijf (het)], 
Ui. het bedrijf van wegers van granen of andere 

stoffen; 

V. 'lbt de bedrijven van maken, her8tellen of 
onderzoeken van dak/Jedekkinge,i (n°. 25 van ge
noemd artikel) : 

1. het bedrijf van as phal tdakleggers, 
2. het bedrijf van bootcementdakleggers, 
3, het leidekkersbedrijf, 
4. het pannendekkenhedrijf, 
5. het rietdekkerebedrijf, 
6. het stroodekkersbedrijf; 

Vl. 'lbt het schilders• en glazenma!cersbedrijf 
(n•. 26 van genoemd nrtikel): 

1. het aardewerkachildersbedrijf [waaronder be-
hooren; 

glaBSchildersbedrijf (het), 
plateelschildersbedrijf (het), 
perseleinschildersbedrijf (het)], 

2. het iclazenmakersbedrijf [ waaronder behoort: 
het glaain loodzettersbedrij fJ, 

S. het schildersbedrijf [wunronder behooreu: 
decoratie-, hnia•, kerk-, klokken•, rijtuig-, 

scheepsschildersbedrijf (het), 
vèrgulderabedrijf (het), 

vernissersbedrijf (het), 
verversbedrijf (het)] , 

4. het verfmalersbedrijf; 

- VII. 'lbt de IH!drijven van bewerken 1f 11er

,oerken van metaal, ,tem, !&out, !curie qf riet 
(n°. 32 van genoemd artikel): 

1. het bedrijf van vervaardigen van aecnmu-
latoren, 

2. het bedrijf van vervaardigen van appe11dages, 
8. het bezemmakersbedrijf, 
4. het boendermakersbedrijf, 
5. het bedrijf van vervaardigen van blaasbalgen, 
6. het bedrijf van vervaardige11 van builen, 
7. het bedrijf van persen van boizen va11 com

poaitie, lood, enz., 
8. het bedrijf van vervaardigen van draud voor-

werpen [ waaronder behooren : 
draadnagels (de vervaardiging van), 
springveeren (de vervaardiging nn), 
ijzerdraad (de vervaardiging van)], 

9. het bedrijf van bewerken vnn edele metalen 
[ waaronder behooren : 

affioeerderij (de), 
goudsmederij (de), 
gouden werken (de vervaardiging va)l), 
jnweÛenwerkplaatsen (het bedrijf jlitge-

oefend in), 
zilversmederij (de), 
zil venmelterij (de), 
zilverwerken (de vervaardiging van)] ► 

10. hl\t bedrijf van vervaardigen van filtreer
toestellen, 

ll. het bedrijf van galvaniseeren, 
12. het 'bedrijf uitgeoefend in galvanoplastische 

inrichtingen, 
18. het gareelmakenbedrijf, 
14. het gasfitters bedrijf, 
15. het bedrijf van vervaardigen van gereedsQhap, 
16. het bedrijf van vervaardigen of gieten van ' 

geschut, 
17. het geweermakersbedrijf, 
18. het grnveerdersbedrijf in hout, metaal, alleen, 

enz . • 
19. het bedrijf van houtbereidiog [wanronde~ be

hooren: 
hootcreosoteerii1g (del, 
hootkyaniseering (de)], 

20. het bedrijf vnn houtbewerking [waaroJlder 
behooreu: 

blokmakerij (de), 
branolhootzagerij (de), 
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doodkistenmakerij (de), 
duigenmakerij (de), 
fineer~rij (de), 
geweerladen (de vervaardiging van), 
houtdraaiersbedrijf (het), 
houthakkersbedrijf (het), 
houtschillerij (de), 
houtsorteerderij (de), 
houtsnijderij (de), 
houtwolmakerij (de), 
houtzagerij (de), 
jalousiëu (de vervaardiging van), 
kachelhoutjes (de vervaardiging van), 
kistenmakerij (de), 
lijstenmakerij (de), 
mastenmakerij (de), 
modelmakerij (de), 
molenmakerij (de), 
pakkisten (de vervaardiging van), 
parketvloeren (de vervaardiging van), 
pompen (de vervaardiging van), 
raderen ( de vervaardiging van), 
schorssorteerderij (de), 
sigarenkisten (de vervaardiging van), 
timmerfabrieken (het bedrijf uitgeoefend in), 
timmerlieden bedrijf (het), 
wielenmakerij (de)], 

21.. het bedrijf van vllrvaardigen van houten of 
ijzeren landbouwgereedschappen [waaronder 
behooren: 

harkenmakerij (de), 
hekelmakerij (de) 
hooi- of mestvorken (de vervaardiging 

van)• 
schoppenmakerij (de), 

22. het bedrijf van vervaardigen van houtwaren 
[ waaronder, behooren : 

borstelhout (de vervaardiging van), 
etiqnetten (de vervaardiging van), 
handbogen (de vervaardiging van), 
heften (de vervaardiging van), 
klompenmakersbedrijf (het), 
kuipersbedrijf (het), 
leestenmukersbedrijf (het), 
pennen (de vervuardiging van houten), 
, peelgoedmakerij (de) , 
spoelenmakerij (de), 
waachborden ( de vervaardiging van)] , 

28. het bedrijf van vervaardigen of herstellen 
van instrumenten [ waaronder behooren: 

bala.nsenmakerij (de), 
breukbanden makerij (de), 

electrische toestellen (de vervaardiging van), 
gasmeters (de vervaardiging van) , 
heel- of verlo1knudige instrumenten (de 

vervaardiging van), 
instrnmentslijperij , (de), 
messenmakerij (de), 
messen- of scharenslijperij (de), 
telegrsafwerkplaatsen (het bedrijf uitge-

oefend in),. 
weegwerkt.uigen (de vervaardiging va11)], 

,24. het bedrijf van vervaardigen van kerkelijke 
kunstvoorwerpen, 

25. het knoopenm11,kersbedrijf, 
26. het ko:ffermakersbedrijf, 
27. het kolenbrandersbedrijf; 
28. het bedrijf va~ bewerken van koper en 

andere metalen [ w~onder behooren : 
alnminiumwa.ren (de vervaardiging van), 
blikslagersbedrijf (het), 
blikwaren (de vervaardiging van), 
bronswaren (de vervaardiging van), 
cachetten (het snijden van), 
capsnleu (de vervaardiging van), 
gasornamenten (de vervaardiging van), 
knoopen (de vervaardiging -van metalen), 
koperdraaierij (de), 
kop<!1-gieterij (de), 
koperpletterij (de), 
koperslagerij (de), 
kopersmelterij (de), 
koperwerk (de vervaardiging van), 
lettergieierij (de), 
metaaldraaierij (de), 
metaalgieterij (de), 
metaalpolijsterij (de), 
metaalslijperij (de), 
metaal vergulderij (de), 
metaalwaren (de vervaardiging van), • 
mo:ffelarij (de), 
nikkel waren (de vervaardiging van), 
patroonhulzen (de vervaardiging van), 
staniolmakerij (de), 
tingieterij (de),' 
tin pletterij (de), 
vernikkeling van metaal (de) 
vertinning van metaal (de)], 

99. het knnstdraaiersbedrijf, 
30. het kurkenmakersbedrijf, 
31. het bedrijf van vervaardigen van lakwerken, 
32. het verlakkerabedrijf, 
33. het lampenmakerabedrijf, 
34. het bedrijf van vervaardigen van ledikanten, 
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811. het bedrijf van bewerken van lood [waar-
onder behooren : 

hagel gieterij ( de) , 
loodertsmalerij (de), 
loodgieterij (de), 
loodpletterij (de), 
loodwerkerij (de), 
loodwit (de vervaardiging van), 
platloodgieterij (de)], 

.86. het bedrijf van vervaardigen van lucifers•. 
87. het mattenmakersbedrijf [ waaronder behooren : 

mattenvlechtersbedrijf thet), 
rietmatten makerij (de), 
1toelenmatterij (de)], 

88. het metselannbedrijf. [ waaronder behooren: 
ovenbouwersbedrijf (het), 
voegenbedrijf (het)], · 

311. het menbelmakersbedrijf[waaronder behooren: 
beeldhou wersbedrijf (het), 
biljartmakenbedrijf (het), 
kabinetwerkersbedrijf (het), 
kastenmakersbedrijf (het), 
matten stoelen (de vervaardiging van), 
raamhorren (de vervaardi~ng van) , 
schrijnwerkers bedrijf (het), 
stoelenmakers bedrijf (het), 
stovenmakersbedrijf (het), 
witwerkenbedrijf (het)], 

40. het bedrijf vnn vervaardigen van muilkorven, 
41. het bedrijf van vervaardigen van muizen- of 

ratten vallen, 
42. het bedrijf van vervaardigen of herstellen 

van muziekinstrumenten [waaronder behooren: 
harmoninms (de vervaardiging of herstel

ling van), 
orgels (de vervaardiging of herstelling van), 
piano's (de vervaardiging of herstelling 

van)], 
48. het ornamentmakersbedrijf [waaronder be

hooren: 
beelden tde vervaardiging van), 
bouwkundige orna,uenten (de nrvaardiging 

van), 
kerkelijke ornamenten (de vervaardiging 

van), 
ornamentgieterij (de), 

44. het paraplniemakersbedrijf, 
411. het rietmenbelmakersbedrijf [waaronder be-

hooren: 
bamboes waren (de vervsardiging van), 
bamboeswasacherij (de), 
rietwerkersbedrijf (het), 

rottingschillerij, ( de) 
rottingvlechterij (de), 

46. het bedrijf van vervaardigen of hentellen 
van rijwielen, 

-4.7. het achaatsenmakenbedrijf, 
48. h~t schoenklompenmakenbedrijf, 
411. het trippenmakersbedrijf, 
50. het bedrijf van vervaardigen van spiopijpen, 
51. het steenhonwerabedrijf [waaronder behooren: 

marmerslijperij (de), 
marmerwaren (de vervaardiging vaq), 
molensteenen (de vervaardiging va11), 
achoorsteenmantels (de nrvaardiging van), 
steenslijperij (de), 
steenzagerij (de)], 

52. het steenkloppersbedrijf, 
53. het bedrijf van vervaardigen of herstellen 

van atoom- of andere werktnigen [ waaronder 
bebooreo: 

nntomaten (de vervaardiging of benitelling 
van), 

automobielen (de vervaardiging of her
stelling van), 

baacnlen (de vervaardiging of herstelling 
van), 

brandapniten (de vervaardiging of Jientel• 
ling van), 

doraehmachines (de vervaardiging óf her
atelling van), 

dynamo'■ (de vervaardiging of herstelling 
van), 

electromotoren (de . vervaardiging df her
stelling van), 

gaskoffiebranders (de vervaardiging of her
atelling van), 

gasmotoren (de vervaardiging of herstel
ling van), 

kaarden (de vervaarJ.iging of herstelling 
van), 

koffiemolens (de vervaardiging of herstel
ling van), 

Jandbonwwerktnigen (de vervaardiging of 
herstelling '"n), 

locomotieven (de vervaardiging of h~ntel
ling no), 

machine& (de vervaardiging of herst;elling 
van), 

naaimachines (de vêrvaardiging of h♦ntel
ling van), 

54. het straatmakersbedrijf , 
55. het teenwerkersbedrijf [waaronder behooren: 

bundschillerij (de), 
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hoepelmakerij (de), 
teenschillerij, ( de) 
twijgschillerij (de)], 

56, het unrwerkmokersbedrijf [waarpnder be-
hooren, 

chronometers (de vervaardiging van), 
horlogemakersbedrijf (het), 
klokkenmokel'sbedrijf (het), 
torenuurwerken (de vervaardiging van)], 

57, het bedrijf vnn vervaardigen van verwar-
mingstoestellen, 

58. het bedrijf van vervaardigen van vogelkooien, 
59. het bedrijf van vervaardig~n van vuunnakers, 
60. het wagenwakersbedrijf waaronder behooren: 

kinderwugeos (de vervaardiging van), 
rijtuigen (de vervaardiging van), 
spoorrijtuigen (de vervaardiging van) , 
ltel wagens ( de vervaardiging van), 
tramrijtuigen (de vervaardiging van)], 

.61. het bedrijf van vervaardigen van wevers
kammen of rieten, 

62. het bedrijf van bewerken van ijzer of staal 
[ waaronder bebooren : 

bankwerkerij (de) , 
brandkasten (de vervaardiging van), 
bruggenbonwwerkplaatsen (het bedrijf uit-

geoefend in), . 
constructiewerkplaatsen (het bedrijf nitge• 

oefend in), 
gasbuizen (de vervaardiging van) , 
gewichten (de vervaardiging van), 
ketelmakerij (de), 
kettingen (de vervaardiging van) , 

klinknagels (de vervaardiging van), 
moeren en schroefbouten (de vervaardiging 

van), 
naalden (de vervaardiging van), 
nagela ( de vervaardiging van), 
nagelgieterij (de), 
nortonpijpen (de vervaardiging van), 
plaatijzeren werken (de vervaardiging van), 
achroeven (de vervaardiging van) , 
achijvenschuurderij (de), 
slotenmakenbedrijf (het), 
amederij (de), 
spoorwegwerkplW1tsen (het bedrijf uitge-

oefend in), 
.spijker• (de vervaardiging van), 
etaalwaren (de vervaardiging van), 
stanzen (de vervaardiging van), 
tramwegwerkplaatsen (het bedrijf uitge-

oefend in), 

vi•chhaken (de vervaardi11ing van) , 
vijlenmakerij (de) , 
vijlenkapperij (de), 
wapenmakerij (de). 
ijzer• of staaldraaierij (de) , 
ijzeremailleerderij (dé), 
ijzerslijperij (de), 
zngenvij lerij (de)], 

68. het zevenmakersbedrijf, 
64. het bedrijf van bewerken van zink [ waar-

onder behooren : 
zinkpletterij (de), 
zinkamelterij (de) , 
zink werken (de vervaardiging van), 
zinkwerkerij (de), 
zinkwit (de vervaardiging van)], 

65. het bedrijf van vervaardigen van zwavel• 
stokken; 

VIII. Tot de bed,if r,en van bewerken of 11er• 

werken 11an atr/Jo, voor zoover de:e worden uit• 

g-fe,ul in ondeNlemingen , waarin ten l,elwel!e 

van de uitoefening van liet bedrijf werktwigen IDOI'• 

den gebezigd (n°. 33 van genoemd artikel), 

1. het bèdrijf van vervaardigen van stroohaksel, 
2. het bedrijf vau atroopersen ,' 
S. het bedrijf van vervaardigen van stroowaren 

met werktuigen [ waaronder behooren: 
stroohulzenmakerij (de), 
stroom"ttenmakerij met werktuigen (de), 
1troovlechterij met werktuigen (de)]; 

IX. Tot de /Jedrijt1e11 l!an l!ervaardigen of be

werktm van glaJJ, aardewerk, kalk, boratelwerk, 

kder-, caoutclwuc- of papierwaren, cartonnages, 

l!ia8, to1110, uil of zeep (n°. 34 van genoemd artikel): 

1. het allrdewerkmakersbedrijf [waaronder be· 
hooren, 

buizenmakerij (de) , 
draineerbuizen ( de vervaardiging van) , 
kachelbakkerij (de), 
kleimalerij (de), 
muurtegels (de vervaardiging van), 
plateelmakerij (de), 
porseleinmakerij (de), 
potbnizenmakerij (de) , 
potten bakkersbedrijf (het) , 
tabakspijpen (de vervaardiging van), 
terracottawaren (de vervaardiging van)], 

2. het borstelmakersbedrijf[wao.ronder behooren: 
kwastenmakerebedrijf (het), 
penseelmakenbedrijf (het)] , 
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3. het bedrijf van breeuwwerk pluizen, 
4. het bedrijf van vervaardigen van caoutchonc-

waren [ waaronder behooren : 
gomelastiekwaren (de vervaardiging van), 
kunstgebitten (de vervaardiging van), 
luchtbanden (de vervaardiging van), 
stempels (de vervaardiging van)], 

6. het bedrijf van bewerken van cart.on [ waar
onder behooren : 

cartomiages (de vervaardiging van), 
doozen (het plakken van)], 

6. het bedrijf van vervaardigen van cementwaren, 
7. het bedrijf van vervaardigen van galanterie

waren. 
8. het gipsbrandersbedrijf, 
9. het bedrijf van vervaardi~n van gipswaren 

[ waaronder behooren : 
beeldengieterij (de), 
gipsvormerij (de), 
pleisterbeelden (de vervaardiging van) , 
rietplanken (de vervaardiging van)], 

10. het bedrijf van bewerken van glas [waar-
onder behooren : 

brillenslijperij (de), 
brillensnijderij (de), 
glasbranderij (de), 
glasetserij (de), 
glasslijperij (de), 
marmerglas (de vervaardiging van), 
spiegelmakers bedrijf (het)], 

ll. het bedrijf van glasfabrikanten [ waaronder 
behooren: 

flesschen (de vervaardiging van), 
glasblazerij (de), 
spiegelglas (de vervaardiging van) , 
tafelglas· (de vervaardiging van)], 

12. het bedrijf van vervaardigen van gloeilampen, 
13. het bedrijf van vervaardigen van haarkammen, 
14. het bedrijf van kalkfabrikanten [ waaronder 

behooren: 
cement (de vervaardiging \'an), 
kalkblusscherij (de) 
kalkbranderij (de) , 
mortelmakerij (de), 
portlandcement (de vervaardiging van)], 

16. het krijtmalersbedrijf, 
16. het bedrijf van bewerken van leder [ waar-

onder behooren : 
drijfriemen (de vervaardiging van), 
haammakerij (de), 
ledei-galanteriewaren (de vervaardiging van), 
lederwaren (de vervaardiging van), 

leestklaarschoenwerk (de vervaardiging van), 
riemen (de vervaardiging van), 
schachten (de vervaardiging van) , 
zadelmalcersbedrijf (het)] , 

17. het bedrijf van bewerken van papier [ waar-
onder behooren : 

behangselpapier \de drukkerij van), 
couverten (de vervaardiging van) , 
dakpapier (de vervaardiging van), 
enveloppen (de vervaardiging van), 
papierstnck (de vervaardiging van) , 
papierwaren (de vervaardiging van), 
schunrpapjer (de vervaardiging van), 
zakken (de vervaardiging van)], 

18. het bedrijf van vervaardigen van paspyristiet, 
19. het bedrijf van vervaardigen van photoce

ramiek, 
20. het bedrijf van vervaardigen van teekenkrijt, 
21. het tonwslagersbedrijf [ waaronder behooren : 

gnrenspinnersbedrijf (het), 
kleingarenspinnersbedrijf (het), 
lijnbanen (het bedrijf uitgeoefend op) , 
lijndraaiers bedrijf (het), 
reepenmakersbedrijf (het), 
tonwmakersbedrijf (het)], 

22. het bedrijf vlln vervaardigen van verelithe, 
23. het bedrijf van vervaardigen van vitriet , 
24. het bedrijf van vervaardigen van vitrophanie, 
26. het bedrijf van. bereiden van vlas of hennep 

[ waaronder behooren : 
benkerij (de), 
brakerij (de) , 
hekelarij (de) , 
zwingelarij (de)] , 

26. het bedrijf van vervaardigen van wasdoek, 
27. het zeepziedersbedrijf [ waaronder behooren: 

toiletzeep (de vervaardiging van), 
zeeppoeder (de vervaardiging van), 

28. het bedrijf van bewerken van zeil [waaronder · 

behooren: 
dekkleedenmak~rij (de), 
zeildoekweverij (de), 
zeilmakerij (de), 
zeil- of tonwtaanderij (de)] , 

29. het zweepenmakersbedrijf; 

X. Tot ket leerlooiers6edrijf (n°. 36 van ge

noemd artikel) : 
1. het hnidenzontersbedrijf, 
2. het bedrijf van vervaardigen van leder [ waar

onder behooren : 
leertonwersbedrijf (het) , 



25 JUNI 1901, 309 

perkamentmakers bedrijf (het), 
zeemleder (de vervaardiging van), 
zeemvollersbedrijf (het)], 

S. het vellenblootersbedrijf; 

x1; 1bt de '1edrijr;e11, "#geoefend door aten-, 
tegel• en pannenfa6riltanten (n°. 38 van genoemd 
artikel): 

1. het cementsteenmakersbedrijf [ waaronder be-
hooren: 

cementtegels ( de vervaardiging van) , 
drijfsteen (de vervaardiging van), 
parqnetv)oeren (de vervaardiging van)), 

2. het chamottenmakersbedrijf [ waaronder be-
hooren: 

cb.amottesteen (de vervaardiging van), 
chamottewaren (de vervaardiging van)• 
vnurvastesteeu (de vervaardiging van)), 

3. het konststeenmakersbedrijf [ waaronder be-
hooren: · 

kalkzandsteen (de vervaardiging van), 
knnstzandsteen (de vervaardiging van)], 

4. het pannenbakkersbedrijf, 
5. het steenbakkersbedrijf, 
6. het kleidelversbedrijf, 
7. het leemde! vers bedrijf_, 
8. het tegel- en estrikmakersbedrijf; 

XII. 1bt het drultltera- en 1Joelt6inders'1edrijf 
(n°. 40 van genoemd artikel) : 

1. het bindersbedrijf [ waaronder behoor~n: 
albumbindersbedrijf (het), 
boekbindersbedrijf (het), 
kantoorboeken (de vervaardiging van), 
perforeerinrichtin~n (het bedrijf nitgeoe• 

fend in)], 
2. het drukkersbedrijf [ waaronder behooren : 

boekdrukkers bedrijf (het), 
courantdrukkersbedrijf (het), 
handelsdrukkersbe~_rijf (het) , 
letterzettersbedrijf (het), 
smoutdrukkersbedrijf (het) , 
stereotiepinrichtingen (het bedrijf uitge-

oefend in)) , 
3. het linieerdersbedrijf, 
4. het metaaldrukken bedrijf, 
5. steendrukkersbedrijf [ waaronde! behooren : 

chromolithogmphiache inrichtingen (het 
beilrijf uitgeoefend in) , 

etiqnettendrnkkerij (de), 
lithographeerderij (de), 

11101. 

photolithographische inrichtingen (het be
drijf uitgeoefend in), 

plaatdrukkersbedrijf (het) , 
zincographeerderij (de}]; 

XIII. Tot 1,et apotlielterafJedr;;/ en de /Jedrjinn, 
Nitgeoe/1111d door ,;enaardiger11 ,;an r,1,emicaliifll 
(n°. 42 van genoemd artikel]: 

1. het bedrijf van vervaardigen van ammoniak 
[ waaronder behooren : 

salmoniak (de vervaardiging van), 
zwavelzure amoniak (de ,·ervaarqiging van)J, 

2. het apothekersbedrijf [ waaronder behooren : 
haarwater (de vervaardigin,: van), 
pastilles (de vervanrdiging van), 
pepton (de vervaardiging van), 
pharmacentische preparaten (de vervaar• 

diging van), 
tandmiddelen (de vervaardiging van), 
zalven (de vervaardiging van)], 

3. het baleinmakerabedrijf, 
4. het bedrijf van vervaardigen van beendl!'r-

prod nkten [waaronder behooren: 
beendermeel (de vervaardiging van), 
beenderontvetterij (de), 
beenzwartmakerij (de), 
gelatinemakerij (de), 
lijmmakerij (de)], 

5. het bedrijf van vervaardigen van chemische 
• "ï 

stoffen [ waaronder behooren : 
aether (de vervaardiging van), 
bloedloogzout (de vervaardiging van), 
chinine (de vervaardiging van), 
inkt of drukinkt (de vervaardiging van), 
insectenpoeder ( de vervaardiging van), 
kaënolithe (de vervaardiging van5, 
koolzuur (de vervaardiging van), 
loog (de vervaardiging van), 
machinepoeder (de vervaardiging van), 
photographische preparaten (de vervaardi-

ging van), 
poetspomade (de vervaardiging van), 
politoer ( de vervaardiging nn) , 
salpeterznur (de vervaardiging van) , 
schoensmeer (de vervaardiging van), 
oo~a (de vervaardiging van), 
teerproducten (de vervaardiging van), 
zoutzuur (de vervaardiging van), 
zwavelzuur (de Yervaardiging van)), 

6. het bedrijf vau vervaardigen van chemische 
meststoffen [ waaronder behooren : 

guano (de ver.r.:;.rdiging van), 
24 
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kunstmest (de vervaardiging van}, 
slakkenmeel (de vervaardiging van), 
superphosphaat (de vervaardiging van}], 

7. het bedrijf van vervaardigen van verfstoffen 
[ waaronder behooren : 

aniline (de vervaardiging van} ; 
azoverfstoffen (de vervaardiging van}, 
blauwsel (de vervaardiging van}, 
boter• of kanskleurstll (de vervaardiging 

van}, 
indigo (de v1,rvaardiging van} , 
lakll!.oe& (de vervaardiging van) , 
meestoven (het bedrijf uitgeoefend in}] ; 

XIV. Tot het bedrijf 1Jan ezploiteeren . van 
abattoirs, het slacliters· en vlee1ckkouwera6edrijf 
en de bedrijt1en, uitgeoefend door r,leesckwaren
fa/Jril:anten (n° 44 van genoemd artikel) : 

1. het bedrijf van ei:ploiteeren van abattoirs of 
slachthuizllu , 

2. het exportsla·chtersbedrijf, 
3. het konijnenslachters bedrijf, 
4. het lebberijbedrijf, 
ó. het paardenslachtersbedrijf, 
6. het villersbedrijf, 

~- het poeliel'Sbedrijf, 
'8. het bedrijf uitgeoefend in rookerijen voor 

spek , v letlsch , worst , enz. , 
~- het slagersbedrijf [waaronder behooren: 

• spekslagersbedrijf (het}, 
varkenaslagersbedrijf \het), 
viceecbbouwersbedrijf (het}] , 

10. het bedrijf van vervaardigen van vleeschwaren, 
11. het bedrijf van vervaardigen van worst, 
12. het zoutersbedrijf voor darmen, ■pek, vleesch, 

enz.; 

XV. Tot de bedl·ijven, uitgeoefend door .fa6ri
kanten 1Jan r,erduurzaamde let1ensmiddelen of 
1Jrucktlf1Ulapperi (n•. 45 van genoemd artikel}: 

1. het bedrijf van vervaardigen van appelengelei, 
2. het bedrijf van vervaardigen van appelstroop, 
3. het conservenmakersbedrijf [ waaronder be

hooren: 

geconaerveerde vruchten (de veî·vaardiging 
van), 

jammakersbedrijf (het}, · 
oranjesnippers (de vervaardiging van}, 
pulpmakersbedrijf (het)], 

4. het bedrijf uitgeoefend in drogerijen voor 
groenten, krniden, vruchten, enz., 

ó. het bedrijf van vervaardigen vnn mosterd, 

6. het bedrijf vau vervaardigen van verduur-
zaamde levensmiddelen [ waaronder behooren : 

augnrkenzonterij (de}, 
groenteninmakerij (de}, 
groentenzontenj (de), 
koolinmakerij (de}, 
melk (de vervaardiging van gecondenseerde-, 

gepasteuriseerde• of gesteriliseerde}], 
7. het bedrijf van vervaardigen van vermicellie, 
8. het bedrijf van vervaardigen van vruchten-

sappen [ waaronder behooren : 
be88eneap (de vervaardiging van), 
bessenwijn (de vervaardiging van}, 
kwast (de vervaardiging van), 
vrnchtenwijn (de vervaardiging van}], 

XVI. Tot ket tJÎSClidrogers-, 11iackrool:ers- en 

IJÎSC!i:outers!Jedrijf (n°. 46 van genoemd artikel} : 

1. het vischdrogenbedrijf, 
2. het bedrijf uitgeoefend in rookerijen voor 

bokking, paling, visch, zalm, enz., 
3. het bedrijf van beuken van stokvisch, 
4. het vischpakkersbedrijf [ waaronder behooren: 

haringpakkenbedrijf (het}, 
stokvischpakkersbedrijf (het}, 
zoutevischpakkerij (de}], 

ó. het zoutersbedrijf voor ansjovis, visch, enz.; 

XVII. Tot de bedrijt1en, uitgeoefend d;Jor di8-

tillateurs 1Jan gegiste tJloeiatojfen, en ket jne1Jer
en liwurttolcertbedrij/ (n°. 48 van genoemd 
artikel}: 

1. het bedrijf nitgeoefeud in branderijen voor 
jenever, moutwijn, enz., 

2. het distilleerdersbedrijf [ waaronder behooren: 
alcohol (de vervaardiging van}, 
brandewijn (de :vervaardiging van), 
spiritus (de vervaardiging van)], 

3. het gi~tmakenbedrijf, 
4. het likllnrstokenbedrijf, 
ó. het bedrijf van vervaardigen van elixer; 

XVIII. Tot de bedrijvm, uitgeoefe,,.d door lcoj/ie
stroop- of cickore~fabril:ante11 (n°. 51 van genoemd 
artikel): 

1. het cichoreimakenbedrijf, 
2. de cichoreidrogerij, 
3. het bedrijf van vervaardigen van koffiestroop 

[ waaronder behooren: 
caramelmakersbedrijf (het}, 
peekofliemakenbedrijf (het}]; 
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XIX. Tot liet vetamelterabedrijf (n°. 53 vnn 
genoemd artikel): 

1. het smeermakersbedrijf, 
2. het bedrijf van vervaardigen Yan wagensmeer, 
8. het vetkaar~nmakersbedrijf, 
4. het vetsmeltersbedrijf; 

XX. Tot liet olie-, lak- en verni.ratokenbedrijf 
(n°. 54 van genoemd artikel) : 

1. het bedrijf nitgeoefend in kokerijen voor 
olie, traan , enz., 

2. het bedrijf uitgeoefend in stokerijen voor 
japanlak, lak, vernis, enz. ; 

XXI. Tot de bedri,jven van rei•igen van wegen, 
atrate,,, pki•en, kolke,,, riokn of aecrete,, , die 
van fOeg lialen t1an aacl,, of t1uil en liet bedrijf van 
mtatbereidi"!1 (n°. 61 van genoemd artikel) : 

1. het bedrijf van aschstalhonders, 
2. het bedrijf van compostbereiding, 
3, de mestbereiding, 
4. het bedrijf van openbare straatreiniging, 
6. het bedrijf van pntreiniging [ waaronder be-

hooren: 
kolkenreiniging (de), 
riolenreiniging (de), 
secretenreiniging (de)], 

6. het bedrijf van houders van verbrandingsovens. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit beeluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten Juni 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Ni,jverkeid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 9 Juli 1901.) 

26 Juni 1901. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Staatablad van het Khediviao.1 besluit 
d.d. 1 Maart 1901 in zake de bevoegdheid 
der gemengde Rechtbanken ten opzichte der 
diplomatieke en consulaire ambtenaren. S. 189. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat Hare Majesteit de Koningin
Wed n we , Regentes, heeft toegestemd in de door 
de Egyptische Regeering voorgestelde regeling in 
zake de bevoegdheid .der gemengde Recbtbanken 
ten opzichte der diplomatieke en consulaire 
ambtenaren ; 

Gelet op de wet van 2 December 189ö (Staata
blad n°. 190) ; 

Gezien het Khedi villlll besluit van 1 Maart 1901, 

waarbij voorzegde regeling is afgekondigd, van 
welk beslnit een afdruk hieraan is gehecht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 13den Juni 19_01, 
n°. 6417, Directie van het Protocol; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 23 Jnni 1901, n°. 7558, lsteafdeeliog ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van meergenoemde regeling te bevelen 
door de plaatsing van dit beeloit in het Staatablad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestour, zijn belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering van het 
geen ten deze wordt vereischt. l ' 

Het Loo, den 26sten Juni 1901. 
v,et.) WILHELM I NA. 

De Mini.rter van Buitenlamhcl,e Zaken, 
(g8t.) W. H. DE BKAUJ!ORT. 

( Uitgeg. 11 Juli 1901.) 

DÉCRET." 

Nons, Khédive d'Egypte, 
Vu Ie règlement d'organisation jndiciaire pour 

les procès mi.des en Egypte ; 
Après accord intervenu entre Notre Go~ 

nement et les Pniuances q oi oot adhéré à. la 
Réforme j udiciaire; 

Sur la propositfon de Notre Ministre de la 
Jostice et )'avis conforme de Notre Con!!,eil des 
Ministres , 

Décrétons : 
Art. 1. Toos les fonctionnaires diplomatiqnes 

011 consnlaires, envoyée de l'étranger en Egypte 
(missi), et ]enrs families, auront la faculté d'ac
tionner les tiers devant les Tribonan:i: Mixtes 
égyptieos, sans cepeodant être justici_ables de ces 
Tribunanx comme défendeun, saof dans Ie cas 
de demandes reconventi,mnelles jusqu'à due con• 
currence de la demande principale. 

S'ils s'oc cupent de commerce ou d'indnstrie 
s'ils poasèdent 011 e:i:ploiteot des imme11blcs en 
Egypte, il~ seront soumis à la j oridiction des 
Tribnnaux mixles égyptiens, . pour toutes les 
affaires commerciales an industrielles et pour 
toutes les actions réelles immobilières oà leur 
qualité oflicielle ne sera pas en cnnse. 

Tous les autres fonctionnaires non compris dans 
Ie premier paragraphe do présent article, aiosi 
que les cawas, seront asaujettiA à la juridiction 
mixte ponr toû tes les affaires ne concernao t pas 
leurs fonctions officielles. 

2. Ces dispositions eotreront en vigueur un 
24• 

• 
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mois après la publication qui en séra faite dnns 
les formea prévnes par l'nrticle 33 , titre I, dn 
ll~lement d'organisation judiciaire. 

3. Notre Ministre de la J ustice est ohargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait an palai1 de Konbbeh, Ie 1 mars 1901. 

(get.) ABBAS HILMI. 
Pnr Ie Khédive: 

Le Préndent du Conaeil des Miniatres, 
(get.) MouSTAPHA FEBM:Y. 

Le Ministre des .Jjfaire, Etrang~res, 
(get.) BoUTJlOS GBALI. 

Le Mini.Jtre de la Juatiee, 

(get.) IBRAHIM: Foum. 

27 Juni 1901. BESLUIT, tof vaatatelling van 
een nlgemeen reglement ·voor de eindexamens 
der hoogere burgerscholen met vij rjarigen 
cnl'Sns, vermeld in de artt. 55 en 57 der 
wet van 2 •Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), 
houdende regeling van het middelbanr onder
wijs. S. 190. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
'81~nenlandscheZaken van 1 April 1901, n°.1936•, 
-af«leeling Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 10 Maart 
1870 (Staatsblad n°. 49), gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 10 Ma_art 1883 (Staatsblad 
n°. 31) en van 22 Maart 1885 (Staatablad n°. 73); 

Overwegende,' dat het wenschelijk is de bij 
bovenvermelde Koninklijke besluiten ten aan~ien 
vnn de eindexamens der hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus , vermeld in de artikelen 
55 en 57 der wét van 2 Mei 1863 (Staat1/Jlttd 
n°. 50), gestelde regelen te herzien ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
28 Mei 1901, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voo!·noemd van 24 Juni 1901, n°. 311111, afdee• 
ling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. met intrekkinii; van de boven vermelde_ Ko• 

ninklijke beslniten te bepalen, dat die exameni 
zullen worden a&:enomen volgens het algemeen 
reglement, aan dit besluit gehecht; 

2°. te bepalen dat dit besluit voor het eerst 
zal worden toegepast op de examens van 1902. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoeri11g van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal word~n geplaatst, en waar-

van afschrift zal worden gezonden aan dén Raad 
van State • . 

Het Loo, den 27sten Juni 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister t1a11 Binnenlandse/ie Zakm, 
H. GOElU.N BORGESIUS. 

(Uitgeg. 12 Juli 1901.) 

ALGEMEEN REGLEMENT t1oor de eind
ezametu der lloogere · IJUrgersclwleta met flidf
jarig,n, cur1U8, afgenomen kraclitens de artt. 
55 en 57 der wet 11an 2 JJfei 1863 (Staats
blad n°. 50). 

Art. 1. De eindexamens der hoogere burger
scholen met vijrjari~n cursus worden in de af
zonderlijke of tot dat doel gecombineerde provinciën 
afgenomen tegen het einde van den cursus, en 
wel in de laatste helft van Juni, in Juli en, zoo 
noodig, in Augnstns. 

2. Onze Commissarissen in de provinciën 
benoemen de examencommissiën vóór den 15clen 
April en wijzen tegelijkertijd de gemeente aan , 
waar het mondeling examen Zlll worden gehouden. 

Van die benoeming en aanwijzing doen zij aan
stonds mede.ieeling aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en aan den inspecteur van 
het middelbaar onderwijs in de provincie. 

3. De voorzitter der commissie wordt door 
Onzen Commissaris in de provincie aangewezen. 

De commissie benoemt een harer leden tot 
haren secretaris. 

4. Het examen wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

De om vang der kennis, die in elk vak van de 
candidaten kan worden gevorderd , is aangewezen 
in het als bijlage bij dit reglement gevoegd pro• 

· gramma. 
5. Het schriftelijk examen heeft plaats in de 

gemeenten, waar hoogere burgerscholen met vijfjari
gen cursus gevestigd zijn; het mondeling onderzoek 
geschiedt in de gemeente, door Onzén Commissaris 
in de provincie krachtens art. 2 aangewezen. 

6. De voorzitters der commissiën doen terstund • 
na hunne benoeming in eenige dagblnden naar 
h nnne keuze oproepingen plaatsen , waarbij hun, 
die het einden.men in de provinciën wenscben 
af te leggen, wordt verzocht ûch schriftelijk bij 
hen aan te melden met opgave van de school , 
aan welke zij onderwijs ontvangen, en, zoo zij 
geen leerlingen eener hoogere burgerschool zijn• 
met aanwijzing van de hoogere bnrgerschool, aan 
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welke zij het schriftelijk examen wenschen af te 
leggen. 

De voonitters zenden v6ór den leien Mei aan 
den inspecteur van het middelbaar onderwijs in 
de provincie eene lijst der candidaten met aan
wijzing van de school, aan welke elk hnnner het 
schriftelijk examen Z9:.l afleggen. 

7. Het schriftelijk eramen omvat de volgende 
vakken: 

1°. de wieknnde, 
2°. de beginsel.to der theoretische en toegepaste 

mechanica, 
8°. de natunrknnde, 
.4°. de scheikunde, 
5°. de geschiedenis, 
6°. de aardrijkskunde , 
7°. de N ederlo.ndsche taal , 
8°. de Fraosche taal , 
9°. de Eogelsche taal , 

10°. de Hoogduitsche taal , 
11°. het boekhouden , 
12°. het hand• en rechtlijnig teekenen. 
8. De voorzitter der examencommissie roept , 

zoo spoedig mogelijk na de benoeming, de leden 
samen ter plaatse, waar het mon<leliog examen 
zal worden gebonden. In die bijeenkomst verdeelt 
de commissie zich in snb commiBBiën, elke meer 
bepaaldelijk belast met het ondenoek in eene of 
meer der volgende afdeelingen : 

.A. Wis- en werktoigknnde {vak a en 6 van 
art . 17 der wet), 

B. natnurkundige wetenschappen (vak c , d, e 
en f van art. 17 der wet), 

C. geschiedk undige, staats- en handelsweten
echappen (vak g, n, i, A: en ,11 van art. 17 der wet), 
. D. taal- en letterkunde (vak . l, 111, n en o van 
art. 17 der wet), 

E. hand- en rechtlijnig teekenen (vak r van 
art. 17 der wet). 

Een zelfde lid der commissie kan in verschil• 
lende sub-commissiën zitting hebben. 

Voor ieder vak of onderdeel d11arvnn wordt één 
lid meer bepáald aangewezen als eraminator, die 

. zich belast met het nazien van het daarvoor ge• 
maakte scbriftel ijke .rerk en het afnemen van het 
'mondeling examen; een tweede lid om eveneen, 
het schriftelijke werk na te zien eu bij het mon
deling examen tegenwoordig te zijn. 

De leden von elke sub-commissie treden onder
ling in overleg zoowel nnngaonde den dnur en 
de nitgebreidheid van het mondeling exomen in 
alle tot de afdeeling bchoorcnde vakken , als om• 

trent de daarbij te volgen wijze von ondervragen 
en beoordeelen. 

9. In dezelfde of in eene volgende bijeenkom~ 
der commissie worden de door de leden opgemnnkte 
opgaven voor het schriftelijk werk in de onder• 
scheidene vakken besproken en vastgesteld. Deze 
opga ven worden v6ór den laten Mei met de noodige 
toelichting en, voor zooveel de voorgestelde vraag
stnkken betreft, vergezeld van de oplouing, ge• 
zonden aan den inspecteur van het middelbaar 
onderwijs in de provincie. 

10. Het schriftelijk examen wordt ieder jaar 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken , 
op voordro.cht van de inspecteurs van het middel
baar onderwijs, zóódanig geregeld, dat alle candi
daten op d.enzelfden dog het schriftelij\: werk 
voor hetzelfde vak verrirhten. 

De dagen, waarop het schriftelijk examen plaats 
heeft, en de dnnr van elk enmen worden door 
de inapectenrs medegedeeld nan de voorzitten der 
examen•commissiën, aan de directeuren der boogere 
burgerscholen, aan welke het schriftelijk werk 
wordt gemaakt, en aan de plaatselijke commiSBiën, 
met het toezicht op die scholen belast. 

Oe voorzitten der examen-commiBBiën geven 
daarvan kennis aan de c11ndidnten. 

11. De inspecteurs doen in eene daarvoor 
bestemde bijeenkomst eene keoa uit de hun door 
de voorzitters der enmen-commiHiën toegezondett 
opgaven voor schriftelijk werk. Zij kunnen zich 
daarbij doen voorlichten door leden dier eommis
siën of door leeraren der hoogere burgerschole:)t. 

Voor die vakken , waarin een opetel wordt ge• 
vord~rd, zorgen zij, dat den condidoten de keus 
tnsschen ten minste twee onderwerpen: wordt ge
laten. 

Deze opgaven worden met de vereischte zorg 
voor geheimhouding, op Rijkskosten gedrukt. 

12. De inspecteurs zenden aan de directeuren 
der hoogere burgerscholen, oan welke het schrif• 
tel ijk examen zal plaats hebben, eene lijst der 
candidaten, die daaraan zullen deelnemen, alsmede 
in verzegelde pakketten de noodige eremplaren 
der in het voorgaande artikel vermelde gedrukte 
opgaven. Op die pakketten zijn uitgedrukt het 
vak, tot hetwelk de opgaven behooren, de dag, 
waarop zij moeten worden gebrnilrt, en de tijd, 
die voor het werk beschikb1111r ia gesteld. 

De pakketten worden in tegenwoordigheid der 
candidaten 'geopend. bij den nnnv1mg van het schrif
telijk werk in elk vak. 

13. De candidaten maken het schriftelijke 

• 
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werk onder toezicht van den directenr en de leer
aren der hoogere burgerschool, met dien verstande, 
iat de directeur voor den geregelden gang van 
zaken verantwoordelijk is en dat steeds in elk 
lokaal, waar dit werk gemaakt wordt, of twee 
leeraren of de directenr en een leeraar tegenwoor
dig zijn. 

Al het werk der candidaten moet gemaakt wor
den op papier, door den directenr der school 
verstrekt. Hierop moet alleen het nnmmer, mnnr 
niet de naam van den candidaat verm.eld zijn. 

Nadftt de pakketten geopend en, onmiddellijk 
daarop, de opgaven rondgedeeld zijn aan de can• 
didaten, mogen geene medecieelingen of inlichtin
gen omtrent de opgaven, van welken aard of 
door wien ook, aan de candidaten worden verstrekt. 

Paazeeringen worden den ca.ndidaten slechts bij 
het examen in het teekenen toegestaan. 

Het gebrnik van boeken, met nitzondering van 
die, welke alleen logarithmentafels bevatten en 
door den directenr vóór den aanvang van het 
examen zijn onderzocht, ie verboden. 

De candidaten, die zich aan eenig bedrog bij 
het schriftelijk examen schuldig maken, worden 
niet verder tot het examen toegelaten. Indien 
de ontdekking van eenig bedrog eerst na aff.oop 
van het schriftelijk examen plaats vindt, kan het 
getuigschrift den candidaat, die zich daaraan 
1ehnldig maakte, worden ontbonden. 

Op deze voorschriften behoort de directeur bij 
den aanvang van de eérste zitting voor het schrif
telijk examen, en wel vóór de opening vau het 
pakket, de candidaten nitdrnkkelijk opmerkzaam 
te maken. 

Van ieder schriftelijk examen wordt door hen, 
die daarbij het toezicht hebben nit.geoefend, een 
proces-verbaal opgemaakt. Aan de directeuren 
worden de daarvoor noodige gedrukte exem pi aren 
door of van wege Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken toegezonden. 

14. lederen dag wordt het door de candidaten 
gemaakte werk met een exemplaar der gedrukte 
opgave en het procee-verbanl van het examen 
door den directeur der school gezonden aan den 
voorzitter der examencommissie, die het ver• 
volgens toezendt aan het lid of de leden , meer 
bepaald met het examen in dat vak belast. 

1 5. Na aff.oop van het geheele schriftelijk 
examen zenden de inspecteurs, door tuBirhen• 
komst van de voorzitters der commissiën , aan 
ieder lid een volledig stel van de opgaven voor 
het schriftelijk werk. 

16. Iudien een candidaat door behoorlijk be• 
wezen ongesteldheid of om andere wettige redenen, 
ter beoordeeling van den voorzitter der commissie, 
verhinderd ia bij het schriftelijk examen in eenig 
vak tegenwoordig te ziju, wordt hem nog tijdena 
de mondelinge examens gelegenheid tot het maken 
van schriftelijk werk, 011!1-er toezicht van de 
comm1se1e gegeven. De opga ven voor zoodanig 
werk atelt de commiBBie vast, daarbij zorgende, 
dat deze niet dezelfde zijn ala de aan de andere 
candidaten voorgestelde , maar zooveel mogelijk 
van gelijken omvang en moeilijkheid. 

17. Vóór den aanvang van het mondeling 
examen, waarvan de dag door de commissie w~rdt 
bepaald, moet het schriftelijk werk der candi
daten zijn nagezien. 

De voorzitter wordt gemachtigd de leden tegen 
een door hem te bepalen dag vóór den aanvang 
van het mondeling e:i:amen op te roepen in de 
gemeente, waar dit wordt gebonden. Op dezen 
dag worden de cijfers voor het schriftelijk werk 
vastgeshl!d en op eene lijst geschreven en de 
vrijstellingen volp;ens art. 18 bepaald. 

De rep;eling van de mondelinge examens ge· 
echiedt door den voorzitter, met inachtneming 
van het in- de artt. 18 en 19 voórgeschrevene. 

18. Een mondeling examen wordt in elk ge• 
val afgelegd'. in de krachtens de wet tot het 
examen behoorende vakken , waarvoor geen achrifte
lijk werk ia gemaakt, en in de drie vreemde 
talen en hare letterknnde. 

Van een mondeling examen in elk nnder vak 
zijn vrijgesteld zij , die in dat vak niet minder 
dan het praedicaat • voldoende" (6) hébben be• 
haald en in de andere vakken der afdeeling voor 
het schriftelijk werk niet minder dlUJ. het praedicaat 
.even voldoende" (5) hebben gekregen. 

Ingeval de commisaie grond heeft te vermoeden, 
dat er bij het schriftelijk werk bedrog is ge• 
pleegd, kan de candidaat , die zich daaraan 
schuldig heeft p;emaakt, in alle vakken monde• 
ling worden geëxamineerd. 

19. Voor het mondeling examen worden alle 
candidaten gelijktijdig opgeroepen, indien hun 
getal niet meer dan twaalf bedraagt. Indien hno 
getal meer dan twaalf doch niet meer dan vier 
en twintig bedraagt, worden zij verdeeld in ten 
hoogste twee groepen. Bedraagt hnn getal meer 
dan vier en twintig, dan worden zij verdeeld in 
groe_pen, waarvan het aantal gelijk is aan het 
aantal maleu, clat het getal candidaten een veel• 
vond is van twaalf, met dien verstande, dut 
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het getal groepen één meer kan bedragen, indien 
een zuiver veelvoud van twaalf met één of meer 
candidaten wordt overtroffen. 

Het mondeling examen loopt voor icderen 
candidaat binnen drie dagen ten einde met een 
dnur van ten hoogste drie uren daaga. Elke 
candidaat wordt afzonderlijk ondervraágd. 

Des avonds wordt geen e:rnmen gebonden. 
20. De voorzitter geeft aan de candidnten tijdig 

ke.nnis van den tijd en de plaats, waar het 
1nondeling examen zal worden gehouden, en noodigt 
de plaatselijke commissie van toeûcht op het 
Middelbaar Onderwijs in de gemeente, waar het 
examen plaats heeft, ter bijwoning nit. 

21. Voor de beslissing omtrent de toelating 
van de cnndidaten worden de vakken, waarover 
het examen zich uitstrekt, verdeeld in vijf af
deelingen, die in art. 8 zijn aangewezen. 

22. Het is san de sub-commissiën geheel vrij
gelaten, op welke wijze zij tot een oordeel over 
de kennis der candidaten in eenig vak of in elke 
dei· in art •. 8 genoemde afdeelingen willen geraken. 

Het oordeel over 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, 
9 zeer goed, 
8 goed, 
7 ruim voldoende, 
6 voldoende , 
5 even voldoende, 
4 on voldoende, 
3 gering, 
2 slecht, 
1 zeer slecht. 

De a.ldus toegekende cijfers worden op daartoe . 
door het Depar tement van Binnenlandsche Zaken 
te verstrekken t.abellen ingevuld en de eindcijfers 
voor de afdeelingen À, B, 0, IJ en E worden 
daarbij bepaald. Worden die eindcijfers uit de 
cijfers der onderscheidene vakken door berekening 
afgeleid en wordt bij die berekening aan de ver• 
schillende vakken een verschillende invloed op 
het eindcijfer toegekend, dan wordt de wijze van 
berekening in het verslag der commissie vermeld. 
Het eindcijfer is in dat geval een gemengd ge
tal , indien de berekening een zoodanig getal 
oplevert. 

23. Na afloop van het examen voor elke groep 
wordt eene vergadering gehouden, in welke de 
commissie over den uitslag beslist. 

Is aan een candidaat voor elke der vijf af
deelingen het cijfer 5 of hooger toegekend, dan 
wordt hem het getuigschrift wegens voldoend af
gelegd examen nitgereikt. 

Heeft hij voor een of meer dier afdeelingen 
minder dan het cijfer 5 verkregen, dan wordt 
door de commissie over zijne toelating beraad
slaagd en , zoo noodig, bij meerderheid van 
stemmen beslist. Bij staking van slemmen is de 
candidaat toegelaten. 

De candiclaat, die in twee afdeeliogen À, B, 
0 of IJ een eindcijfer verkrijgt, dat beneden 5 
ligt, is 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 1.iitreiking 
van het getuigschrift aan de geslan~deu. , 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1901 
(Staat,blad n°. 190). 

Mij bekend, 
IJe Jfinüter tJan Binnenland8cke Zaken, 

(get.) H. GOElUN BoRGBSIUS. 

BIJLAGE. 

PROGRAMMA. 

Daar het eindexamen der hoogere burgerscholen 
moet dienen om te onderzoeken , of de jonge
lieden, die zich daartoe aanmelden, met vrncht 
den vijfjarigen cursus een;r hoogere bnrgerschool 
hebben gevolgd of een daarmede gelijkstaand 
onderricht hebben genoten, behoort bij dit onder
zoek het hoofddoel der hoogere burgerschool , de 
vorming van ontwikkelde jongelieden, toegerust 
met de knndigheden, die de hedendaagsche maat• 
schappij in elk beschaafd man eischt, op den 
voorgrond te staan. De candidaten moeten dus 
bewijzen kunnen geven, dat zij door degelijke 
studie een voldoenden grondslag hebben gelegd 
voor de speciale voorbereiding tot elk bedrijf 
of ambt; en door veelzijdige oefening van het 
verstand in staat gesteld zijn om met oordeel 
partij te trekken van de ervaringen , die het 
practische leven hnn zal aanbieden. 

Bij het examen is daarom meer te eischen van 
het verstand dan van het gehengen , het moet 
meer de strekking hebben om te ontdekken, wat 
de candidaten weten en tot welke mate van in
zicht hunne studie heeft geleid dan om de leemten 
op te zoeken, ·die in zaken van ondergeschikt be
lang hunne kennis verraadt. Eene grondige en 
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!legelijke kennis van hoofdzaken kan ten aanzien 
van de wis• en natunrknndige wetenschappen, 

rdrij kskunde, wereldgeschiedenis der letterkunde, 
s aathnishondkunde en staatsinrichting voldoende 
worden geacht. De grenzen , die voor elk dezer 
vakken behooren te worden gesteld, en de eischen, 
welke ten aanzien van de kennis der talen en 
van het teekenen als billijk mogen worden be
eohouwd, worden hieronder opgegeven. 

A. lJe Widut1de. 

In de rekenkunde en gewone stelkunde behoort 
de candidaat voldoende kennis en oefening te 
bezitten om met vaardigheid en oordeel de onder• 
rcheidene leerwijzen toe te passen op vraagstukken, 
die zonder zoogeoaamde knnstgrep_en kunnen wor
den opgelost. Hij behoort de door hem toegepaste 

leerwijze te knnnen verklaren en zijne berekening, 
wanneer eene benadering mogelijk is of verlangd 
wordt, naar den vereischten graad van naowkeo• 
righeid te kunnen inrichten. Oefening in het 
gebruik van logarithmen wordt inzonderheid ver• 
eischt. D11 reken• en meetkundige reeksen, de 
onbepaalde en exponentieele vergelijkingen en het 
binomium van Newton voor geheele exponenten 
worden geacht tot de gewone stelkunde te behooren. 

De in meetkunde gevorderde kennis strekt zich 
nit tot de inhoudsvinding van de veelvlakkige 
lichamen, van den cilinder, den kegel en den 
bol, de geometrische eigenschappen van den bol
vormigen driehoek en de leerstl}kkeo van de 

meetkunde der ruimte en van het platte vlak, 
die hieraan voorafgaan. 

De candidaat heeft het bewijs te leveren, dat 
hij een duidelijk begrip heeft van de eischen van 

een wiskundig betoog en van het onderlinp: ver
band der onderscheidene leerstnkken. 

Tot de goniometrie en de tri~nometrie worden 

geacht te behooren de oplossing van eenvondigé 
goniometrische ' vergelijkingeo en de toepassing 
der vlakke t rigonometrie op eenvoudige vraag
stukken der werkdadige meetkunde. 

De kennis der beschrijvende meetkunde behoort 
zich uit te strekken tot aan de gebogen opper• 
vlakken. 

B. De beginaelen van de tlzeoretiaclze en toege• 

pute mecluz11ica, flan de kennia flan tQt1rk• 
twigett en flan de technologie. 

Dit examen omvat de beginselen der mechanica 
voor zooverre die voor eene degelijke beoefening 

der natuurkunde, ove1-eenkom1tig de eiachen voor 
dit vak hieronder omschreven , noodig zijn. 

De candidaat behoort bekend te ziJn met de 
leer van de koppels, van het zwaartepunt en van 
de stabiliteit. Hij behoort de evenwichtsvergelij
king te kunnen opmaken van de enkelvondige en 
van een paar samengestelde werktnigen (windas, 
takel) met inachtneming van de wrijving. Verder 
wordt de kennis geëiacht van de wetten der een• 
parige en der eenparig veranderlijke beweging, 
van de parabolische en cirkel vormige beweging, 
de leer vso het bebond van arbeidsvermogen, de 
wetten van den slinger en <ie botsing. 

Het examen in de kennis van werktuigen en 
de technologie bepaalt zich uitsluitend tot datgene, 
wat daarvan bij de natnor- en scheikunde behan• 
deld wordt. 

C. De natuurkunde en luzrs flOOrnaa11t1te 

toepa11inge11. 

Dit examen omvat de proefondervindelijke na
tuurkunde en de belangrijkste toepassingen, die 
in het d&g\'lijksch leven en de nijverheid voor• 
komen. De candidaat behoort bekend te zijn met 
de voornaamste natnnrkundige methoden , welke 
dienen tot het opaporen van de natnnrwetten en 

· tot de bepaling van de standvastige grootheden; 
hij moet de wiskonditte uitdrnkkinp: dier wetten 
knnnen toepassen op eenvoudige vraagstnkken . 

Inzonderheid wordt gewichi gehecht aan een 
jnillt begrip van het verband, dnt tusschen de 
verschillende groepen van verschijnselen bestaat, 
meer dan aan eene nitvuerip:e kennis von bijzon• 
derheden. 

D. De ,cheikunde e11 Aare JXJOniaamate toepa11ingen. 

Het examen omvat de beginselen der asorgani• 
sche scheikunde en de hoofdpunten der organische. 

Verder wordt, in aanslniting met· het onderwijs 
in de schei koude, de kennis geëischt van enkele 
handelswaren ter kenze van den cnndidaat en van 
die delfstoffen , welke als van zelf bij het onder• 
wijs in de scheikunde behandeld worden. 

E. De lJegimelen der d elfatof•, aard-, plant• 

en dierkunde. 

De beginselen der delfstofkunde zijn reeds bij 
de scheikunde genoemd, die vnn de aardkunde 
zolleu bij de urdrijkskonde worden vermeld. 

Het enmen in plant• en dierknnde omvat 
eeoige door eigen aanschouwing verkregen kennis 
van enkele natunrlijke planteofamiliën, waaraan 
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de bekendheid met de hoofdtrekken der orgaan
beschrij ving ten grondslag moet liggen en van 
enkele klassen of orden van dieren, ter kenze 
van den candidaat·; verder eenige kennis van het 
samenstel en de levensverrichtingen van de onder
scheidene deelen der plant en van de levensver
i-ichtingen in het dierlijk lichaam. 

F. De l,egi,u11len der connograpnie. 

Het examen in cosmographie strekt zich uit 
over de gedaante en de afmetingen der aarde, 
de wijze waarop deze bepaald worden, de plaats
bepaling op hare oppervlakte en aan den hemel, 
de vel'!lchijnselen ontstaande door de asbeweging 
der ll&l'de, door de beweging, zoowel van de 
aarde als van de planeten om de zon en door de 
beweging van de wachters, de bewegingswetten 
en de algemeene 83ntrekkingskraoht. 

G. IJe grondffl van de geme1111te-, pro1Jineiale m 

staatsinricnting van Nederland. 

Voor dit vak wordt eenige kennis geëischt van 
de inrichting van het bestnur van den staat, de 
11rovinciën en de gemeenten en van de onderlinge 
verhouding der onderscheidene staatsmachten in 
Nederl:md. 

H. De staathuislwudfcunde en de statistiek, in
zonderneid tJa" Nederland en tJan zijne kolo
niën en /Jezittingen in andere werelddeelen. 

Het examen in staatbnishondknnde omvat de 
hoofdbeginselen van de voortbrenging, den omloop, 
de verdeeling en het verbruik van de maatschap
pelijke goederen. Van enkele hoofdonderwerpen, 
ter keuze van den candidaat, kan eenige meerdere 
kennis worden gevorderd. 

Bij het examen in de statistiek wordt eenige 
kennis geëischt van hare hnlpbronnen, voorname
lijk met betrekking tot de statistiek nn Nederland 
en van zijne koloniën en bezittingen in andere 
werelddeelen. 

I. De aardrifukunde. 

Het examen in de aardrijkskunde omvat een 
overzicht v11n de natunrkondip:e en de staatkun
dige indeeling der werelddeelen, hetwelk voor 
Nederland en zijne koloniën en overzeesche be
zittingen iets nitvoeriger moet zijn. 

Verder, wat de natuurkundige aardrijkskunde 
betreft, eenige kennis van lncht- en zeestroomen 
in verband met hnn invloed up het klimaat, 
alsmede van eenige belangrijke handelsproducten 

en van de ethnographiscbe verdeeling der meusch
beid. 

Van de aardkunde wordt bij dit examen geëiscbt 
de kennis van de hoofdtrekken dei· geologie van 
Nederland. 

K. IJe gesckiedmi.r. 
Het examen in de geschiedenis omvat: 
a. de vaderlandsche geschiedenis, meer in het 

bijzonder sedert 1500; 
6. de algemeene geschiedenis sedert de Fransche 

revolutie (met eene inleiding sedert 1718), en 
van de vroegere perioden uitsluitend datgene, 
wat noodig ie tot een juist inzicht in de geschie
denis des vaderlands. 

L. be Nederlaiuucke taal en letterkunde. 

Zoowel bij het schriftelijk als bij het mondeling 
examen moet de caudido.at de bewijzen knnnen 
!(ll•en, dot hij eene voldoende kennis bezit van 
de Nederlandsche taal, zoodat hij in staat is zich 
juist en vaardig daarin nit te drukken en de 
voornaamste voortbrengselen der letterkunde te 
verstaan. 

Het examen iu d~ letterkunde omvat de hoofd
trekken van hnre geschieJenis sedert het begin 
der lfde eeuw en de kennis van enkele van bare 
voornaamste voortbrengselen in de 17 de en 18de, 
en meer in !tet bijzonder, in de 19de eeuw. 

M. N. 0. Fransclle, l!Jngelscke en Hoogduitsell, 
faal- en letterkunde. 

Uit een schriftelijk opstel over eenig opge!(eveu 
onderwerp of uit eene opgegeven vertaling nit de 
vreemde in de Nederlandsche taal moet blijken, 
dat de caudidaat zich van elke der drie vreemde 
talen zonder grove fonten kan bedienen, of wel 
den inhond van een stuk proza .of gemakkelijke 
poëzie in die talen voldoende begrijpt. Bij het 
mondeling onderzoek mag geëischt worden, dat 
de candidaat zich in de vreemde taal redelijk goed 
Wete nit te drukken. 

Het onderzoek in de letterkunde blijft beperkt 
tot één of twee hoofdtijdvakken, door clen candi
daat meer in het bijzonder beoefend, en tot enkele 
belangrijke voortbrengselen dalil'uit, door hem 
met zorg gelezen. 

P. De beginselen der kandel6t0ete,uckappe11, 
t(laaronder die der warenkennis en ket hoeMouden. 

De eischen van het examen i u warenkennis 
zijn nader omschreven in het programma voor 
de scheikunde. 

In het dnbbel of ltaliaansch bt>ekbouden be-
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hoort de candidaat genoegzaam ervaren te zijn 
om eenige memoriaalposten in journaal te knnnen 
verbren!(en eu eene proefbalans en eene ba.Jans 

te ·kunnen opmaken. Verder wordt eenige kennis 
geëischt van de voornaamste berekeningen, die 
bij het boekhouden te pas komen. 

R. Het hand- en reclttlijnig teekenen. 

De candidaat moet vaardigheid bezitten : 
a. in het teekenen van eene niet te ingewik

kelde vlakversiering naar plaat; 
IJ. in het schetsen en schaduwen nanr de na

tuur van eenvoudige voorwerpen en van een 
eenvoudig reliefornament, en 

c. in het op verkleinde schaal projecteeren en 
Zlliver in teekening brengen van een eenvoudig 
voorwerp. 

Voor het schetsen en schadnwen, sub 6 bedoeld, 
zijn bij voorkeur gipsafgl!tsels naur goede beeld
houwwerken te gebrniken. 

27 Juni 1901. BESLUIT, tot W\JZigmg van het 
Koninklijk besluit van 4 J ani 1897 (Staats
blad n°. 163) houdende vaststelling van de 
samenstelling en de sterkte der scheepsmacht 
voor Nederlandsclt-lndië benoodigd. S. 191. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat herziening wenschelijk is van 

het Koninklijk besluit van 4 J nni 1897 (Staats
btad n°. 163) re_gelende de samenstelling en de 
sterkte der zeemacht in Nederland8ch-lndië; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Marine en van Koloniën, de dato 
15 Maart 1901, Bureau B, n•. 51 en 18 Maart 
1901, Littera C, n•. 34; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
~Baten Mei 1901, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers de dato 22 Juni 1901, Bnreau B, 
n°. 30 en 25 Juni 1901, Litt. C, n•. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Het Koninklijk besluit van 4 Juni 1897 (Staats

blad n°. 163) wordt in dier voege gewijzigd, dat: 
1 °. artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,Het deel der Zeemacht in NederlaNkck-lndië, 

bedoeld bij artikel 2, sub 6, van hooger genoemd 
Koninklijk besluit zal bestaan nit vijftien kleine 
oorlogsvaartuigen van niet meer dan 850 ton 
waterverplaatsing, waarvan tien in vredestijd steeds 
in dienst zullen zijn, elk met eene bemanning van 
onge~eer 64 Europeanen en ongeveer 29 Inlanders. 

.In oor;ogstijd worden zij buiten dienst gesteld 
naar gelang van behoefte aan personeel voor de 
verdediging van havens of reeden of van de toe• 

gangen daartoe, of voor aanvnUing der bemanning 
van het deel der Zeemacht, bedoeld sub a van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 27 Jali 
1896 (Staatsblad n°. 14.1)." 

2°. artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
.Het deel der Zeemacht in Nederland8ch-lndië, 

bedoeld bij artikel 2, sub c, van het hooF;er ge
noemd Koninklijk besluit, zal bestaan nit torpedo
booten , waarvan het aantal, in verband met de 
andere verdedigingsmiddelen noodig geacht, door 
Ons wordt bepaald. 

• Van die torpedobooteu worden in vredestijd 
een of meer in dienst gehoutlen; in oorlogstijd 
worden zij alle in dienst gesteld, tot welk einde 
de volle bemanningen , waarvan de sterkte naar 
het type wordt bepaald, ook in vredestijd steeds 
in NederlaNkch-lndië aanwezig zullen zijn." 

3°. artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
.Het deel der Zeemacht in Nederland8ck-lndië, 

bedoeld bij artikel 2, snb d, van hooger genoemd 
Koninklijk besluit zal bestaan uit één wachtschip 
en twee opnemingsvoartnigen. 

.Het wachtschip wordt steeds in dienst ge
bonden met eene bemanning ~nn ongeveer 137 Euro
peanen en ongeveer 42 Inlanders. 

• De opnemingsvaartuigen worden alleen in 
vredestijd in dienst gebonden met eene bemanning 
elk van ongeveer 22 Europeanen en ongeveer 
59 Inlanders." 

4°. artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
.Behalve de bemanningen der hooger itenoemde 

schepen en vaartuigen zal in Nederla,u/scl,..Jndië 
mor de Zeemacht aldaar steeds aanwezig zijn een 
staf vnn ongeveer 18 Europeanen, en een bovenrol 
van 5 percent der sterkte van hrt Enropeesch en 
van l O percent der sterkte van het i:nlandsch 
personeel." • 

Onze Ministers van Marine en van Koloniën 
zijn , ieder voor 1.ooveel hem aangaat, 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, 
aan Onzen Minister van Financiën en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Jnni 1901. 
(r,et.) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, (gtt.) RoËLL, 
De Minister flan Koloniën, CREKEB. 

( Uitgt![/, 30 Juni 1901.) 
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29 Juni 1901. BESLUIT, houdende, met hand
having van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel, beelieaing dat deel
neming door een armbestuur in het kapitaal 
eener op te richten spoorwegmaatschappij het 
karakter draagt van geldbelegging , ook al 
wordt door het armbestuur met die deelneming 
meer bepaald beoogd bevordering van de tot 
standkoming eener spoorlijn, we.halve die 
deelneming is in strijd met art. 15 der 
Armenwet. 

WIJ WILHELMI\'A, BNZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
Be1tuurder1 de,· Vereenigde Gestichten, beztaande 

uit liet Gronte en Yoor,ter Ga,tliuil , /,et Sint
JurriëM-G,utliuis, liet Ziekenliui, en liet Oude

Yrouwenliuis, te Del7enter, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van OverijBBel, d.d. 14, Janu
nuari 1901, Sde afd., n°. 145/1311, waarbij mach
tiging ie geweigerd om voor het Groote en Y oor
ater Gaatliui, aldaar deel te nemen in het kapitaal 
der op te richten Ooerij11elaclie Locaal-Spoorweg
Maat,cliappij D(lf)enter-Ommen ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van beetnur, geboord, ad vita van 12 J ooi 
1901, n°. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juni 1901, n°. 3076, 
afd . B. B.; 

Overwegende.: dat de bestuurders der Vereenigde 
Gestichten te Del7enter bij schrijven van JO Janu
ari 1901 aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 
machtiging hebben verzocht om voor het Groote 
en Yoor,ter Ga,tliuis aldaar deel te nemen in 
het kapitaal der op te richten Ol7erij,ael.Jcke 
J,ocaal-Spoorweg-Maatackappij 1Jeventer-Omm en 
voor 4 aandeelen, ieder groot f 2110.- , waarvoor 
een dividend van l¼ pet. 'sjaan wordt gewaar
borgd; daarbij aanvoerende, dat de belangen van 
genoemd gesticht bij de tot-standkoming dier 
spoorweglijn betrokken zijn, al ware het alleen 
met het oog op de eiken en dennenbosschen, 
welke het in die streek heeft liggen; 

dat Gedeputeerde Staten ..-an Overijssel bij be
elnit van 17 Januari 1901, Sde afd.,n°. J45/1311, 
bonne goedkeuring. aan de voo1·genomen belegging 
hebben onthouden, daarbij overwegende, dat art. 15 
der armen wet zoodanige geld belegging niet toelaat; 

dat de aan het hoofd dezes genoemde bestnnrderil 
van dit bes! uit van Gedeputeerde Staten bij Ons 
in beroep zijn gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
zij met de onderwerpelijke deelneming geene ge-

wone geldbelegging beoogen, als waarop art. ló 
der armen wet van toepassing is, maar dat zij van 
meening zijn hun steno niet te mogen ontbonden 
aan eene onderneming, waarvan de tot-standkoming 
niet onverschillig kan zijn voor een gesticht met 
zulk een uitgebreid landbezit, ook in eene der 
streken, welke de lijn ])~venter-Ommen door,m,ijdt ; 
dat zij deze deelneming meer beschouwen als eene 
daad bniten het gewoon beheer vallende, waarvoor 
volgens artik~l 16 der armenwet machtiging van 
Gedepnteerde Stai;;n wordt vereischt; dat indertijd 
door de gestichten in het naudeelenkapitaal der Ko
ninklijke Locaal-Spoorweg-MaaûcJiappij Willem III 
is deelgenomen voor f 10,000-, waarvoor geen 

rente werd gewaarborgd en dat Gedeputeerde 
Staten toen niet het minste bezwaar gemaakt 
hebben daal'aan hunne goedkeuring te verleenen; 

Overwegende, ~at, blijkens art. 15 der wet tot 
regeling van het ;rmbestnnr, de bePchikbare gelden 
van burgerlijke en gemengde instellingen van wel
dadigheid worden belegd door aankoop van in• 
schrij vingen in een der Grootboeken der Neder
landscbe Schold, of, na verkregen goedkeu.ring 
van Gedepntéerde Staten konnen worden belegd 
op eenige andere aldaar aangewezen wijze, doch 
dat genoemd wetsartikel eene geldbelegging als in 
casu door appellanten begeerd, niet toelaat; 

dat on weliswaar door appellanten wordt aan
·gevoerd, dat zij met de onderwerpelijke deelneming 
geene gewone geldbelegging beoogen, als waarop 
meergenoemd wetsartikel van toepassing is , en 
dat zij deze deelneming meer bescbonwen als eeue 
daad bnit_en het gewoon beheer vallende, wnanoor 
volgens art. 16 der wet tot regeling van het 
armbestnnr machtiging van Gedeputeerde Staten 
wordt vereischt, doch dat onder de in art. 16 
bedoelde daden, die buiten het gewone beheer 
vallen , niet kan gerekend worden het deelnemen 

in het kapitaal eener spoorweg-maatschappij, ver• 
mits de wetgever in art. 111 de bestemming van 
beschikbare gelden heeft geregeld, en dat, al 
moge het doel van appellanten een ander zijn 
dan doorgaans met eene belegging van gelden 
beoogd wordt, aan de onderwerpelijke handeling 
zelve toch niei het karakter van geldbelegging 
kan worden ontzegd; 

dat Gedepnteerde Staten van Overijssel mits
. dien te recht de van hen gevraagde machtiging 

hebben geweigerd; 
Gezien de wet tot J'ef'llling van het armbestuur; 

Hebben goed.gevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit van 
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Gedeputeerde Staten van Overijssel, het daartegen 
ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Rand van 
State, Afdeeliug voor de geschillen van bestunr. 

Het Loo, den 29Bten Juni 1901. 
(_get.) WILHELMINA. 

De Mini,rler van Binnenlattd8cke Zaken, 
(get.) H. Go&IIAN BoRGESIUS. 

l JuZ. 1901. W&T, tot vaalslelliog van het 
tijdstip van in werking treden der wet op 
de paardenfokkerij 190 l. S. 19 2. 

Bepaald op 1 September 1901. 

2 Juli 1901. BESLUIT, houdende vernietiging 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utreclit, betreffende hand
having der vrijstelling van een loteling 

wegens broederdienst door den Militieraad. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

JACOBUS VAN D&R WoUDJI te Vinkeveen. loteling 

voor de lichting der nationale militie van 1901 
nit <1~ gemeente Vinke;een en Waverveen tegen 
de uitspraak van Gedeputeerde.Staten van Utrecht 
d.d. 14 Februui 1901, n°. 1, betreffende zijn 

ede-loteling ADIUAAl'I W AGll!UAR; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van Be~tuur gehoord, advies van den 
12 Juni 1901, n•. 81; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlun1l&che Zaken van 28 Jnni 1901, n°. 1244m, 
afd. M. S.; 

Overwegende dat ADRI.UX WAGENAAll be
hoort tot een geain 1 dat thans vier zonen telt, 
maar vroeger uit zes zonen bestond, waarvan de 
ondste HENDRIK, en de derde WILHELMUS -
die evenals de vierde, GusB&RTUB, overleden 
is - hnnne militieplicht bij plaatavervunging 
hebbeti doen vol brengen ; 

dat vermits er thans vier broeders zijn en 
twee hun militiedienst bij plaatvervanging hebben 
volbracht, de militieraad den loteling ADRIAAN, 
den jongsten broeder van den dienst heeft vrij
gesteld, welke nitepraak door Gedepntet:rde Staten, 
nadat de tegenwoordige appellant daartegen be
zwaar had ingebracht , ia gehandhaafd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen , dat de beslissing in dezen afhangt van 
de beantwoording der vraag of en in hoever, bij 

de heoordeeliog van het recht op vrijstelling 
wegens broederdienst, overleden broeders in aan
merking moeten genomen worden; dat volgens 
de tweede zinsnede van artikel 53 der Militiewet 
ter bekoming van vrijstelling wtgens broeder• 
dienst onder anderen moet worden overgelegd 
een getuigschrift van den hnrgemeester, wnaruit 
het getal zo.oen tot het gezin behoorende, blijkt; 
dat volgens art. 49, 2de al. dier wet eene hij 
de wet gevoegde tabel aanwijst, hoe de vrijstellinl( 
wegens broederdienst wordt verleend, . won neer 
vier of meer zonen in een gezin JUUJ;W~itt zijn ; 

dat in overeenstemming met deze wetsbepalingen, 
in het model van het getuigschrift bie1·ho~en he• 
doeld gesproken wordt van de in leven zijnde 
zonen; dat nlzoo zonen, overleden vóór het tijdstip, 
waarop door broeders overeenkomstig de wet 
vrijstelling vnn den dienst hij de militie wegens 

broederdienst wordt gevraagd, niet kunnen he• 
schouwd w~rden nog tot het gezin te behooren 
of in het gezin aanwezig te zijn, ~m het even 
of bnn overlijden plant& had v66r dan wel nil. 
dat zij den militieplicbtigen leeftijd bereikt 

hadden; dot mitsdien het gezin, blijkens het op 
i9 November 1900 door den Burgemeester van 
Vinkeveen en Waverveen afgegeven getuig,chrift, 
model n•. 10, bestaat uit vier zonen, waarvan 
ADRIAAN • W AGl!tNAAB de jongste is en waarvan 

slechts één (hij plaatsvervanJ,ting) beeft gediend; 
dat W\!l, naar luid der lste zinaned~ vnn art. 49 der 
militiewet de vrijstelling wegens broederdienst zoo 

wordt verleend, dat van een even getal broeders 
de helft en vun een oneven de kleinere helft 
diene, waaruit zon voortvloeien, dat ADBU.AN 
W AGENAAR t.ot den dienst hij de militie zou moeten 
worden aangewezen, doch dat bij de beoordeeling 
van diens recht op vrijstelling wegens broederdienst 
tevens in aanmerking moet worden genomen de 
door zijn in 1891 overleden broeder WILHEUIUS 
door plaatsvervanii:ing volbrachte militiedienst ; dat 
toch-, il!gevolge art. 8, 1°. der wet van 2 Jnli 1898 
(Staata6lad n°. 170), vrijstelling van den dienst 

-~ij de militi~ wordt nrleend, wanneer de wettige 
broeder of wettige halfbroeder van den loteling, 
vóór het in werking treden dier wet, een diensttijd 
van ten minste 5 jaren hij de militie beeft doen 
volbrengen of nunvullen door plaatsvervangin~, 
zonder dat dnarop bij de wet eenigerlei uitzonde-

• ring ia gemaakt voor het geval de broeder, op 

wiens hij planbvervanging volbracbt~n -of aange• 
vulden militiedien&ttijd men zich beroept, over• 
leden ia ; dat van de vier zonen, waaruit het 
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gezin bestaat, één (HENDRIK) zijn militie-dienst 
door plaatsvervanging beeft doen volbrengen en 

tevens in aanmerking moet worden genomen de 
zevenjarige militiedienst, door den in 1891 over
leden broeder (WILm:LlCIJS) evenzoo door plaats
vervanging volbracht, zoodat ADl!IAAN W AG&NAAR 
met grond den dienst bij plaatsvervanging van 
die twee broeders als reden van vrijstelling heeft 
doen gelden ; 

dat JACOBUS VAN DICK WouDB van de nitspraak 
van Gedeputeerde Staten bij Ons is in beroep 

gekomen, daarbij rum voerende, dat naar zijne 
meening ADRIAAN w AG&NAAR geen '1-eobt heeft 
op vrijstelling wegens broederdienst, daar hij de 

laatste is van een gezin van vier per.onen, waar
van er slechts een gediend heeft, en de op 25 J nni 

1891 overleden WILHBLXUS W AGBIUAR, die een 

plaatsvervanger heeft gesteld, niet dient medegeteld 
te worden, daar de op 23 Mei 1899 overleden 
GIJSBXRTUS W AGBNAAJt al reeds was vrijgesteld 

wegens broederdienst op grond waarvan hij Ons 
verzocht, ADRIAAN WAGEN.Uit alsnog tot den 

dienst aan te wijzen; 
Overwegende dat de militiewet bij de bereke

ning van het aantal broeders tot toepassing van 

art. 49 geacht moet worden in den regel het oog 
te hebben op den staat, waarin het gezin zich 
bevindt op het tijdstip waarop de vrijstelling over
eenkomstig de wet bij den militieraad wordt nan
gevraal{il, en dns op het getal der op dat tijdstip 
in leven 'zijnde broeder■ ; 

dat er even wel gevallen zijn, waarin overleden 

broeders moeten worden medegeteld ; 
dat toch volgens art. 50, n•. 4, der wet een 

gtdurende zijn diensttijd overleden broeder aan

spr1111k op vrijstelling geeft aan een andèren broeder 
en de aanspraak op vrijstelling vol~ns art. 50, 
n°. 2, verkregen door volbroohten vijfjarigen dienst 

van een broeder, niet geacht kan worden te ver
vallen door het later overlijden van dien broeder; 
en dat broeders wier dienst wordt in aanmerking 

genomen· tot vrijmaking van andere, natnnrlijk hij 

de bepaling van het aantal broeders moeten wor

den ruedegerekend ; 
dat dit bij uitzondering mederekenen van over

leden broeders alleen een gevolg is van het in 
aanmerking nemen van hnnnen dienst als reden 
tot vrijstelling en dns niet te pas komt, wanneer 

die dienst niet meer als reden van vrijstelling kan 

gelden; dat nn in dit geval de derde broeder 
(WILHBLltUB) op 25 J nni 1891 overleden, zijnen 

dienst door een plaatsvervanger heeft doen vol• 

brengen; dat die dienst destijds terecht geoor
deeld is den vierden broeder (G1JBBBRTUB) op 
23 Mei 1899 overleden, Vl'ij te maken; dat 
echter, nadat dit eenmaal was geschied, die 
dienst volgens de dnidelijke bedoeling der wet 
niet nofl' eens als reden van vrijstelling kan 
gelden ten behoeve van een broeder, die tot eene 
nienwe reeks behoort; · 

d11t er dos geene reden is om den derden, over

leden broeder n n nog te rekenen als tot het ge
zin behoorende en er evenmin reden bestaat om 

den vierden , insgelijks overleden broeder mede te 
tellen ; 

dat het gezin derhalve geacht moet worden te 
bestaan uit vier zoons, van wie alleen de oudate 

(HENDRIK) gediend heeft; 
dat de jongste van het gezin (ADRIAAN) dos ten 

onrechte van den dienst is vrijgesteld;· 
Gezien de wet betrekkelijk de nationale militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit van 

Gedepnteerda Staten van Utrecht d.d. 14 Febru

ari 1901, den loteling voor de lichting der nati
onale militie van 1901 nit de gemeente Vinkeveen 
en Waverveen, ADBUAN WAGENAAR, alsnog aan 
te wijzen voor den dienst hij de nationale 11Ulitie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit beslnit, waar, 
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

van State, Afdeeling voor de geschillen van be

stnnr. (1) 
Het Loo, den 2den Jnli 1901. 

(get.) WILHELMINA. 
IJe Minister van Bi1inenla111ucne Zaleen, 

(get.) H. GoElUN B0RGll:SIUS. 

(1) NBllr aanleiding van dit beslnit zijn de 
bnrgemeesters door de Commissarissen der Konin

. gin in de provinciën, ingevolge missive van de~ 
Minieter van Binnenlandsche Zaken van 8 Juh 
1901, n°. 1803, afdeeling M. S., verzocht om indien 
overeenkomstig de 1 • zinsnede van de N .B, aan 
den 'l"oet van het model n°. 10, zoools die zin
snede Inidt volgens art. lc van het Koninklijk 
betlnit van 20 Jnni 1900 (Staatlbfad n°. 109)~ 
in een naal' dat model opgemaakt getnigschri!'t • 
melding wordt gemaakt van overleden zonen, ~ie 
in een der in de bedoelde zinsnede aangedn1de 
gevallen verkeerde11 , oo/e te vermelden de broe
ders en halfbroeders van dengeen, te wiens be
hoeve het atnk is gevraagd, die O'l7eriedn zijlf 
na te zij• orijge1teld op grond van den dienst 
van een mede o~erleden broeder of half6roeh, 
of op grond van het · overlijden gednu11de zijn 
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~ 'ffuli 1901. BESLUIT, tot het toeken·nen van 
vrijdom ·van belasting voor gekristalliseerd 
azijnznnr ten behoeve van boterfabrieken en 
kaasfabrieken. S. 193. 

W1:, WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 10 Juni 1901, n°. 79, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 7, lett. b, der wet van 27 Jnni 1876 
(Staat,blaá n•. 130); 

Den Raad vnn State gehoord (advies van den 
26 Jnni 1901, n°. 17); 

Gelet op het na1der rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 2 Jnli 1901, n°. 39, 
In voerreehten en Accijnzen; 

Hebben besloten en bealniten: 
Vrijdom van belasting te verleenen voor ge• 

krisialliaeerd azijnznnr ten behoeve van boter• 
fabrieken en kaasfabrieken , en zulks op den voet 
van het reglement, vastgesteld bij .het Koninklijk 
,besluit van 12 Juni 1847 (Staatsblad n°. 31} en 
van het Koninklijk beslnit van 26 November 1876 
(Staat,blad n°. 236) en onder zoodanige verdere 
voorzieningen tegen misbruik nis door ÛUzt'Il 

Minister van Financiën worden noodig geoordeeld. 
Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats• 
blad zal worden geplaatst en wW1rvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den J nli 1901. 
(get.) WILH1<JLMI NA. 

iJ'laMinitter can Fina•ciën·, (get.) PrERSON. 

( Uitgeg. 16 Juli 1901.) 

9 Juli 1901. BESLUIT, tot vaststelling van een 
algemeenen mastregel van bestuur, als be

doeld bij art. 33 , s• lid , der wet op de 
Kamers van arbeid. S. 194. 

Wi:, WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 80 Mei l 901, 
Jitta. W, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien art. 33, 3• lid, der wet op de Kamers 
van arbeid (wet vnn 2 Mei 1897, Staatsblad 
n°. i41); 

diensttijll van een broeder of halfbroeder, welke 
vermelding noodig ia opdat het college, dat nit
spraak omtrent een loteling heeft te doen, in het 
hier bedoelde geval de noodige gegevens hebbe 
voor de beoordeeling van reJenen van vrijstelling 
ingebracht naar W1nleiding vnu art. 48 der wet 
betrekkelijk de nationale militi~. 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
18 Juni 1901, n•. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Jnli 1901, n°. 191, 
afdeeling Arbeid en Fabriekswezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. F.lke Kamer van arbeid verzamelt ten 

aanzien van elk bedrijf, dat daarin is vertegen
woordigd, inlichtingen over: 

I. het arbeidsloon; 
Il. den arbeidsduur; 
III. den· stand der arbeidsmarkt, voorzoover 

deze bij voorbeeld kan blijken uit aanvragen om 
werk bij- en plaatsing van werkkrachten door 
tnsschenkomst van arbeidsbeurzen , ontslag van 
werkkrachten wegens slapte en aanneming van 
werkkrachten wegens verlevendiging in het be
drijf, uitkeeriugen aan werkloozen en verdere 
ter kennis van de Kamer gekomen omstandig• 
heden; 

IV. oorzaak, aard, verloop en beëindiginp: van 
werkstakingen ~n uitsluitingen; 

V. oorzaak, aard, verloop en beëindiging van 
andere dan sn b IV bedoelde geschillen over ar
beidaaangelegenheden, die ter kennis van de 

Kamer kwamen; 
VI. de aanleiding tot het tot stand komen, 

den inhond, de toepassing en de werking van 
]oonsregelingen en regelingen aangaande arbeids· 
dunr, die ter kennis van de Kamer kwamen en 
zijn getroffen: 

a. van overheidswege in bestekken of op andere 
wijze; 

b. hetzij door een patroon eenzijdig, hetzij 
door een patroon in overleg met werklieden ; 

c. door eene groep patroons eenzijdig; 
d. door eene groep patroons in overleg met 

eene groep werklieden; 
• VII. den omvang van de aanwending van perso
nen beneden 16 jaren van beiderlei kunne en van 
vrouwelijke personen boven dien leefti.Jd lLls werk• 
krachten, voor zoover een bedrijf èn in woonvertrek
ken èn op andere plaatsen wordt uitgeoefend ten aan• 
zien van beide takken van het bedrijf afzonderlijk; 

VIII. gedwougeu winkelnering, indien deze 
voorkomt; met name over de mate van den uit
geoefenden dwang en de artikelen, waarin de 
winkelnering wordt gedreven; 

IX. de wijze, waar.op de werklieden, in het 
bedrijf werkzaam, gewoonlijk hnnne opleiding ont
vangen; de voorwaarden, waarop ·door patroons 
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gewoonlijk leerlingen worden aangenomen; de ter 
kennis van de Kamer gekomen maatregelen tot 
bevordering van eene deugdelijke opleiding der 
leerlingen en hetgeen verder omtrent het le~r
lingwezen vermeldenswaard mocht zijn; 

X. oprichting en te niet gaan van vakveree
nigingen van patroons en van werklieden; 

XI. den alll'd en omvang van het bedrijf, voor 
zoover het in woonvertrekken wordt uitgeoefend, 
in vergelijking met cl.en aard en omvang van 
het bedrijf, voor zoover het op andere plaatsen 
w~rdt uitgeoefend ; 

XII. andere belangrijke voorvallen op het ge

bied der arbeidsverhoudingen, die ter kennis van 
de Kamer kwamen. 

2. De inlichtingen, bedoeld in artikel 1, sub I, 
II, 111 , V, VI, X en XII, betreffend elk voor
afgaand kalenderkwartaal worden vóór 15 April, 
15 Juli, 15 October en 15 Januari verzameld 
en uiterlijk op dié dagen door de Kamer opge
zonden aan On,zen -Minister van Waterstaat, Han-
del en Nijverheid. . 

De inlichtingen, bedoeld in artikel 1, sub VII, 
VIII, IX en· XI , betreffend elk voorafgaand ka
lenderj~ar worden vóór 15 Januari verzameld en 
uiterlijk op dien d11g door de Kamer opgewnden 
aan Onzen voornoemden Minister. 

De inlichtingen, bedoeld in artikel 1, sub IV, 
over de oorzaak en den aard van eene werksta
king of eene uitslniting worden zoo spoedig mo
gelijk na het ontstaan - die over het verloop 
e~ de beëindiging er van zoo spoedig mogelijk 
na het einde van de werkstaking of de uitslui
ting verzameld en. opgezonden aan Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Àfgeseheiden van de bepaling van het vorige 
lid worden inlichtingen omtrent het verloop van 
eene nog niet beëindigde werkstaking of uitslui
ting op de in het late lid bedoelde tijdstippen 
verzameld en tegelijk met de in dat lid bedoelde 
inlichtingen aan Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid opgezonden. 

3. Door Onzen Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid kan de vorm worden vastge
steld, waarin de Kamer inlichtingen, als bedoeld 
in art. 1 , zal hebben op te zenden. · 

4. Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid bepaalt over welk kalenderkwartaal 
en over welk kalenderjaar de in het eerste en 
tweede lid van artikel 2 bedoelde inlichtingen 
door elke Kamer voor het eerst .zullen worden 
verzameld en tevens wanneer de in het derde 

lid van dat artikel. bedoelde inlichtingen vo<lr 
het eerst zullen worden opgezonden. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de nitvoering van dit be
slnit, dat in het Staatabfaá zal worden !l'Bplaatst. 

Het Loo, den 9den Jnli 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van TfTaterataat, Handel en Nijoerkeid, 
(get.) C, LELY. 

(Uitgeg. 8 A"fl. 1901.) 

13 Juli 1901. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
strafvervolging wegens niet-opkomst ter afle
vering en inlijving bij de militie. 

De Commissaris der Koningin in eene der pro
vinciën heeft den wensch geuit te vernemen : 

1 °. of mijn gevoelen overeenstemt met dat, 
neergelegd in den brief van mijn departement van 
30 December 1864, n°. 210, 4de afd., en '1M 
derhalve in elk geval, dus ook indien reeds vooraf 
als het ware vaststaat dat geen oplegging van 
straf zal plaats hebben - b. v. in het geval valt 
ziekte - tegen den loteling, die niet op den tijd 
en plaats, in., den hem bezorgden oproepingsbrief 
aangewezen ter aflevering is opgekomen, proces1 
verbaal moet worden opgemaakt ; 

2°, of eene eventueele (latere) verklaring door 
Gedeputeerde Staten, dat de reden van achtei;a. 
blijven als geldig wordt aangenomen, in ~ té 
le~n straf verandering zou knnnen bren!!'En ; en 

3°. of niet .in ieder geval het op111aken van 
proces-verbaal tegen niet ter aflevering opgekomen 
lotelingen behoort te geschieden door den Com
missaris der Koningin in de provincie en niet 
door den burgemeester. 

Vermits de beantwoording dezer vragen mij 
voorkwam, meer tot de attributen van het depar• 
tement van Justitie dan tot die van het mijne 
te behooren, heb ik gemeend, daaromirent het 
gevoelen van den Minister van Justitie te moeten 
inwinnen. 

In antwoord daarop deelt Zijne Excellentie mij 
bij brief van 2 Jnli jl., 2de afd. A, n°. 189, in 
hoofdzaak het volgende mede : • 

ad lm. Indien een persoon, opgeroepen ter in
lijving of in dienststelling bij de nati?nale militie, 
zich op den bepaalden tijd niet ter bestemder 
plaatse aanmeldt, bestaat er alleszins grond tot 
het vermoeden dat deze zich heeft schuldig ge
maakt aan de overtreding, strafbaar gesteld in 
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a"Tt!' 184 primo en sub 2°. der wet betrekkelijk 
de nationale militie. De bevoegde ambtenaar, be
lW1t met de opsporing van dergelijke feiten , aan 
wien znlks ter oore komt is dan verplicht daarvan 
proces-verbaal op te maken en dit in te zenden 
aan den betrokken ambtenaar Vlln het openbaar 
ministerie. Of aangenomen moet 'll"orden, dat de 
verdachte werkelijk zal worden veroordeeld, staat 
niet ter beoordeeling van den opsporingsambtenaar. 

Het Openbaar Ministerie zal nagaan, of er 
termen bestaan voor strafrechterlijke vervolging, 
terwijl casu quo de bevoegde rechter zal bealissen 
of de verdachte strafsch uldig ia. Daarbij zal zeker 
acht worden geslagen op de reden, waarom de 
verdachte niet op de voorgeschreveu wijze is op• 
gekomen. Deze reden toch kan art. 40 van het 
Wetboek van Strafrecht van toepassiug doen zijn 
of meebrengen, dat moet oangenomen worden dat 
de overtreding van art. 184 primo en snb 2°. 
voornoemd buiten schuld van den verdachte heeft 
111laats gehad en deze daarom geacht moet worden 
geen strafbaar feit te hebben begaan. 

In de opvatting van den toenmaligen Minister 
fan JU11titie, neergelegd in diens missive aan 
mijn departement van 14 October 1865, le af. 
deeling, n°. 165, en vermeld in den brief van 
,len toenmnligen Minister van Binnenlandsche Za
len van 18 dier maand, n°. 225, 4e afd. M., dat 
op de strafbaarheid van de onderhevige overtre
,iing het gevoelen van Gedeputeerde Staten om
'frell\ verschoon boarheid al of niet van het verzuim 
geen in loed heeft, wordt door den Minister van 
Justitie gedeeld. 1 

Zijne Excellentie beantwoordt derhalve de ee.nt 
vraag bevestigend. 

ad 2m. Hebben Gedeputeerde Staten UD 

nomen, dat het begane verzuim verschoonboar is 
en is dit den betrokken ambtenaar van het open• 
boar ministerie bekend, dan knnnen de motieven 
dier bealissing van Gedepnteerde Staten invloed 
nitoefenen op de houding van het openboar mi
nisterie ten aanzien van het aan brengen der zaak, 
of,. nadat reeds veroordeeling heeft plaats gehad 
en een verzoek om gratie ia in~iend, op het 
rapport daarover door hem aan den rechter uit 
te brengen. 

Evenzeer kunnen die motieven , wanneer deze 
aan den rechter bekend zijn, invloed hebben op 
de uitspraak van den rechter of· nadat reeds ver
oordeeling heeft plaats gehad en een verzoek om 
gratie is ingediend, op het door den rechter uit 
te brengen ad vies. De beslissing vnn Gedeputeerde 

Stilten heeft echter op de str11fvervolging geen in
vloed. De betrokken ambtenaren blijven geheel vrij 
in de beoordeeling der strafrechterlijke gevolgen. 
w~lke aan het •ne verzuim moeten worden, 
toegekend. 

ad Sm. Practisch was het zeker het gemakke
lijkst, dat van de hier besproken overtreding 
proces-verbaal werd opgemaakt door den Commis• 
saris der Xoningin. Een overwegend.bezwaar daar
tegen ia echter gelegen in -de omstandigheid , dat 
het arrest van den Hoogen Raad dd. 17 April 
1900 Uf'eel:fJlad r,an net &clit, n°. 7434) aUea
zins grond geeft te vermoeden dat door de rech• 
terlijke macht bewijskracht aan dat proces-verbaal 
zon worden ontzegd. 

De overtreding van art. 184 primo en sub. 2°. 
der wet betrekkelijk de nationale militie moet 
geacht worden gepleegd te zijn ter plaatse waar 
de loteling ter voldoening aan de oproeping had 
moeten verschijnen. Is de plaats nu gelegen binnen, 
de gemeente, waarin de betrokken loteling woont, 
dan levert het opmaken . van proces-verbaal te 
dier za!te geen moeielijkheid op. De niet-verschij 
ning kan dan geconstateerd worden door den 
burgemeester, indien deze hulpofficier van justitie 
ia, of anders door een ander opsporingsambtenaar 
vermeld in art. 8, 1-6 van het Wetboek van 
Strafvordering. Meer bezwaar levert het opmaken 
van proces-verbaal op, indien de plaata van aflêve
ring gelegen is buiten de gemeente waar de be
trokken loteling woont. 

De bnrgemeester van laatstgenoemde gemeente 
is d1LD in geen geval bevoegd proce&-verbaal op te 
maken. 

Wel is daartoe bevoegd ~en bij de aflever!ng 
aanwezige politie-ambtenaar dezer gemeente, mite. 
deze onbezoldigd rijkst'eldwachter ia. 

Bij . de alp;emeene aflevering der lotelingen een er 
gemeente en ook dikwijls in andere gevallen wan• 
neer enkele lotelingen moeten worden afgi,leverd, 
zal het zeker meestal wel ·mogelijk zijn de in 
dienst te treden personen te doen begeleiden door 
een gemeenteveldwachter,_ onbezoldigd rijksveld-
1r11Chter, die dan ter plaatae van de aflevering 
bij proces-verbaal opgemaakt op ·den eed al& 
onbezoldigd· rijksveldwachter-afgelegd, kan consta
teeren, wie ontbreken. Ter vermijding van moei
lijkheden is het wen schel ijk, zooveel mogelijk 
te bevorderen, dat een zoodanig ambtenaar ter 
plaatse van aflevering tegenwoordig is. Tn _die 
gevallen waarin znlka niet mogelijk ia, ko:nt 
het den Minister van Justitie het best voor dat 
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de Commissaris der Koningin aan den commissaris 
van politie of, bij gebreke van dezen :ian den 
bnrgemeeder van -de gemeente waar de aflevering 
moet plaatä hebben, kennis geeft van de in die 
gemeente gepleegde overtreding van art. 184 
primo en sub 2°. der wet betrekkelijk de natio
nale militie me\ uitnoodiging deawege tegen den 
niet opgekomen militieplichtige proces:verbaal op 
te maken. Daarbij wordt dan ~voegd eene achrif
telijke verklaring waarin de Commissaris der 
Koningin constateert, ilat hij op dotum en plaats 
daarbij vermeld , heeft willen ove~n tot Affeve
rinir van den loteling door hem daartoe opge
roepen, maar dat deze op de opgegeven plaats 
niet is verschenen. 

Het alzoo opgemaakt proces-verbaal wordt dan 
aan den betrokken ambtenaar vnn het Openbaar 
Ministerie ingezonden om onder diens leiding met 
de overigen• vereiachte gegevene aangevuld te 
worden. 

Ik heb de eer U H.E.G. van het bovenstaande, 
waaraan ik mij gedraag, medeclooling te doen. 

JJe Minûter 11an .Binnenlandaelu! Zaken, 

(get.} H. GOEJIAN BORGESIUS. 

20 Juli 1901. M1ss1VE van den Minister van 
llinnenlandoche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën , betreffende ge
meenteverordeningen tegen mozelen. 

Uit mededeelingen van _den Commissaris der Ko
ningin in een der provim:iën bleek mij, dat, nu 
bij de wet vnn 21 Juli 1899 (Slaae./Jladn°. 166) 
de mazele~ nit de wet van 4 December 1872 
(Staat1blad n°. 184), zijn gelicht, bij sommigege• 
meentebestnren twijfel ie gerezen aan de bevoegd
heid van den gemeenteraad tot het mali:en van eene 
nrordening tot voorkoming, wering of betengeling 
van de mazelen, waarbij ook, in overeenstemming 
met art. 12, 2°. der Leerplichtwet, tijdelijk zou 
verboden zijn het bezoeken der lagere school door 
kinderen uit woningen waar mazelen voorkomen. 

Art. 29 der wet van 4 December 1872 (Staat,.. 
hlad n°. 184} verklaart echter o. a. de gemeente
bestnrtn nitdrnkkelijk bevoegd tot het vaststellen 
van verordeningen tot voorkomin@.', wering of be
tengeling van besmettelije ziekten, voor zoover 
die niet in strijd zijn met de bepalingen dier 
wet. Strijd on tusachen eene verordening als 
boven bedoeld en laatstgenoemde wet zon niet 
best11&n. 

Ik heb derhalve de eer U te verzoeken de ge
~901. 

meentebesturen in Uw gewest met het gevU11len 
der Regeering in deze in kennis te stellen. 

De Minilter ~a" Binnenlandael,;, Zaken, 
(get.} R. GOEJIAN BoRGEBIU8. 

24 Juli 1901. BESLlJIT, houdende unnvnlling en 
wijzi~ing van het, bij de Koninklijke besluiten 
van 4 Juni 1878 (Staaubladn°. 86), 22 Juli 
1898 (Staau/Jlad n•. 119), 28 Juli 1894 
(Staatablad n°. 140), 26 April 1895 (Staat,. 

blad n°. 77} en 13 Mei 1896 (Staau/Jlad n°. 78} 
gewijzigde Koninklijk besluit van 27 April 
1877 (Staata/Jlad n°. 87}, waarbij de in de 
artikelen 84, 88 en 92 4er wet van 28 April 
1876 (Sfaata/Jlad n°. 102} bedoelde examens 
en promotiën zijn vastgesteld. S. 19ö. 

W1.J WILHELMINA, uz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 13 Mei 1901, n•. 948/8, 
afdeeling Ouderwijs ; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 April 
1877 (Staat,/Jlad n•. 87}, 4 Juni 1878 (Staat,

/Jlad n°. 86}, 22 Jnli 1898 (Staaublad n°. 119}, 
28 Juii 1894 (Staata/Jlad n°. 140), 26 April 189ö 
(Staat,!Jlad n°. 77} en 13 Mei 1896 (Staa~/Jlad 

n°. 78); 
Gezien de adviezen van ieder der senaten der 

Rijksuniversiteiten ; 
Den Raad van Stnte gehoord , ad vies van den 

2 Juli 1901, n°. 26; 
Gelet op het n1tder rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juli 1901, n°. 5340, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Artikel 2, f 2, van het Koninklijk besluit 

van 27 April 1877 (Staata/Jlad n°. 87}, gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 22 J nli 18113 
(Staau/Jlad n°. 119}, wordt gelezen als volgt: 

Ezam4nl ter 11erh-ijging i,an ket doetoraat : A. in 

de reclitnoettl'll8ellap ; B. in de ,taatnoeten,e!,ap ; 

C. io liet kedendaag,ck &mei,uck0 Hollandaclireckt. 

A. Reekt811,eten,el,ap. 

Het candidaats-examen omvat : 
a. de encyclopaedie der rechtswetenschap; 
/J. de geschiedenis en grondbeginselen van · het. 

Romeinsche recht; 
e. de grondbeginselen der staathuishondknnàe. 

Het doctoraal-examen omvat: 
a. het Neclerlandsch burgerlijk rer.ht en de 

hoofdbeginselen van de Nederlnndeche burgerlijke 
rechtsvordering; 

/J. het· handelsrecht; 
2ö 



386 24 JULI 190·1. 

c. het Nederlandsche staatsrecht; 
d. het strafrecht en de hoofdbeginselen van de 

Nederlandsche strafvordering. 
De vakken onder a. en IJ. vormen het eerste, 

die onder c. en d. het tweede gedeelte van het 
examen. 

B. Staatswetenscltap. 
Het candidaats-examen ia hetzelfde nis dat voor 

de rechtswétenschap. 
Het doctoÎ·unl-examen om vat, 

a. het staatsrecht; 
6. de stnatsin&tellingen van Nederland en zijne 

koloniën en Overzeesche heiittingen ; 
c. het volkenrecht ; 

. d. de hoofdbe11:inselen van het Nederlandsch 
bnr~rlijk-.; handels- en strafrecht ; 

e. de stanthuishondknnde; 
/ . de theorie der- statistiek. 
De Takken onder a. en IJ. vormen het eerste , 

die onder c., d., e. en / . het tweede gedeelte van 
het examen. 

C. Hede11daagsclt Romeiruclt-Hollanthclt recAt. 

Het candidaats-examen omvat : 
a. de encyclopaedir. der rechtswetenschap; 

•' ll. de geschiedenis en grondbeginselen van het 
Romeinsche recht; 

c.- de hoofJ. trekken van het ond-vaderlandsch 
recht en van zijne geschiedenis tot het begin der 
negentiende eeuw. 

Het doctornal-exameu omvat: 
a. het in Zuid-Afrika geldende materieele en 

formeele pri vaatreeh t, in ver hand met de begin
selen van het Engelsche recht ; 

IJ. de hoofdbeginselen van het hedendangsche 
recht omtrent handelsverbinteniBBen; 

c. het in Zuid-Afrika geldende materieele en 
formeele strafrecht, in verband met de beginselen 
van het Eogelscbe recht ; 

d. de Engelsche bewijsleer. 
De vakken -onder a. en IJ. vormen het eerste , 

die onder c. en d. het tweede gedeelte van het 
examen. 

2. Artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
27 April 1877 (Staatsblad n°. 87), gewijzigd bij 
he.t Koninklijk heslnit van 22 Juli 18118 (Staats
lJlad n°. 1111), wordt gelezen als volgt : 

Aile .. docitorale examenQ worden in twee ge• 
deelten gesplitst, die · met tusschenruinite van
minstens ,24 lll'eD en lioogdens 14 dagen,. telkens 
door de , faclllteit -1te ~Jen, worden afgelegd. De; 
faculteit is bevoegd in bijzondere Ollllltnndigheden 
de tnBBchenruimte te verlengen.' Voor zooveel 

•oodig wordt door de faculteit tevens bepaald 
waarover elk' gedeelte van het examen zal loopen. 

In de faculteiten der godp;eleerdheid, der ge
neeskunde, der wis- en natuurkunde en der Jet.teren 
en wijsbegeerte worden den candidaat na ganstigen 
afloop van het eerste gedeelte van het examen door 
de faculteit een of meer onderwerpen betreffende 
de wetenschap, waarin het doctoraat wordt ver
langd, opgegeven, door hem schriftelijk te behan
delen en bij het tweede gedeelte van het examen 
voor de facnlteit te verdedigen. 

Ingeval niet beide gedeelten binnen den voor
~chreven termijn met goed g~volg worden afge
legd, wordt nan hem, die bij het eerste gedeelte 
voldaan heeft, hiervan hij het einde van het 
hreede gedeelte een bewijs uitgereikt, tegen over
legging waarvan hij tot het tweede gedeelte af-
1:onderlijk , -mits aan dezelfde universiteit, weder 
wordt toegelaten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belaat met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het StaatslJlad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Soe.tdijk, den 24sten Juli 11101. 

(§et .) WILHELMINA . 

De Minister van Bi11nenla11dsclte Zaken , 

(§et.) H. GoBJU.N BoRGBSIUS, 

(Uitgeg. 8 .J.ug. 11101.) 

24 Juli 11101. BESLUIT, tot wijzigin11: van arti
kel 26 van het Consulair Reglement van 
27 Juni 1874 (Staats/Jlad n°. ~4). S. 196. 

W11 WIL HEL MINA , KNZ. )-

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Boitenlaodsche Zaken d.d. 7 Juni 11101, n°. 8767; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2den Juli 1901, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Boitenlandsche Zaken vnn den lilden Juli 1901, 
n°. 8164 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art, 1. Het laatste Jid van art. 26 van het Con

sulair Reglement van 27 Jnni 1874 (Staatsblad 
n°. 74) vervalt. 

2. De onbezoldigde Consols-Generaal en Consuls, 
bij het in werking treden van dit besluit in 
functie, behouden recht op de helft der Con
snlaatrechten, geheven door de vice-Consuls en 
Consulaire Agenten welke zij hebben aangesteld. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
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dag na dien der dagteekening van· het Staat,blad 
en van de Staat,cournnt waarin het geplaatst ie. 

Onze Minister voornoemd ie belast met de 
nitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staat,courant geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

Soestdijk, den 24sten J oli lllOl. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe Minister tJan Buitenland8ck Zaken, 
(get.) W. H. DB Buu:ro&T. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1901.) 

26 Juli 190 I. BESLUIT, houdende nadere bepa
lingen omtrent de branderijen der eerste soort, 
vijfde kl11Bee. S. 197. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van 28 Jnni 1901, n°. 67, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Herzien de Koninklijke hesloiten van 24 No
vember 1871 (Staat,bla(l n°. 126) en 24 Septem
ber 1881 (Staat1blad n°. 160); 

Den Raad van State gehoord {ad vies van den 
16 Jnli 1901, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juli 1901, n°. 64, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluite11: 
Art. 1. Art. 14, van het Koninklijk besluit van 

24 November 1871 (Statiûblad n°. 126) wordt 
gelezen als volgt: 

.Op de hoeveelheid gedistilleerd, blijkens de 
opnemingen volgens art. 12, uit de rnwstoking 
verkregen, wordt eeoe korting verleend van een 
Aalf ten honderd, voor zoover dit blijkens de 
nitkomst der peiling noodig is. 

Wordt dit gedistilleerd in de branderij gezni
verd of overgehaald, dan wordt, voor zoo ver dit 
blijkens de nitkomst der peiling noodig is, deze 
korting verhoogd: 

met drie ten honderd voor het gedistilleerd , 
dat tot eene hoogere sterkte dan 85 percent is 
gebracht, 

men een ten lwnderd voor het gedistilleerd , 
dat niet tot eene hoogere sterkte dan 85 pereent 
is gebracht. 

De bepalingen van het vorig lid gelden niet 
voor branderijen, opgericht na 1 April 1901, of 
op dat tijdstip in gebrnik bij een brander, die 
in dezelfde gemeente eene afwnderlijke distilleer
derij heeft. Zij houden op van toepassing te zijn 

zoodra de brander in dezelfde gemeente eene afzon
derlijke distilleerderij in werking brengt." 

2. Het Koninklijk besluit van 24 September 
1881 (Staau6/ad n°. 160) w01·dt ingetrokken. 

Onze Minister van Financiën ie belast met de 
uitvoering vun dit beeloit, hetwelk in het Staat1-
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Stal-e. 

Soestdijk, den 26sten Juli 1901. 

(get.) W I L HEL MI N A. 

JJe Minister Dan Financiën, (get.) PrBBSON. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1901.) 

26 Juli 1901. BERLUIT, betreffende den vrijdom 
van 11CCijoe voor zout beooodigd tot bemes
ting van landerijen en de voeding van vee. 
s. 198. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van O ozen Minister van Fi
nanciën van 3 Juli 1901, o0

• 69, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien art. 7 4 !re. d eo een art. 99 der wet van 
27, September 1892 (Staat,blad o0

• 227), alsmede 
de Koninklijke heel uiten van 28 Februari 1883 
(Staat,blad n°. 26), 7 Mei 1885 (Staat,blad 
n°. 117) en 24 Juni 1895 (Staatsblad n°. 90); 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
16 Juli 1901, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juli 1901, !1°. 45, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 28 Fe

bruari 1883 (Staaûblad n°. 26), zooals dat luidt 
volgens het Koninklijk besluit van 7 Mei 1885 
Staat,blad n°. 117), wordt gelezen: 

• De vrijdom wordt alleen verleend voor ruw 
zout, waarin zich geeoe stukken bevinden, welke 
op een hunner vlakken een grootere afmeting 
hebben dan van : 

één centimeter voor zeezout; 
één halve centimeter voor klip- of mijnzout ." 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit bealnit, hetwelk in het Staat,
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 26sten Jnni 1901. 
(get.) · W IL HEL MI N A. 

JJe Mi11ister tJan Financië,i, {get.) PIBRSON. 

(Uitgeg. 8 Àwg. 1901.) 

25* 
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30 Juli 1901. BESLUIT, betreffende aanwijzing 
der kringen van de commiuiën van aanslag 
voor de belasting op- bedrijf,- en andere io
komateo en van hare staodplantaeo. S. 199. 

Wil "\\l'ILHELMINA, BNZ. 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën vao 6 Juli 1901, n°. 88 (Directe Belus
tio~n); . 

Herzien het Kooioklijk besluit vao 28 Octo. 
her 1898 (Staat,blad o0 • 167) , gewijzigd bij de 
Koninklijke besloiteo van: 22 April 1895 (Staau-
6/ad n°. 73), 21 Mei 1898 (Staat1blad n°. 85) en 
6 Aogostos 1896 (8taaubla,Jn°. 148); en bij Onze 
bealuiteo vao 16 Mei 1899 (Staat,blad n°, ll9), 
18 Juli 1899 (Staat,blaà n°: 160), 8 Maart 1901 
(Staat1blad n°. 70), IS Mei 1901 (Staat,blad 
n°. 107) en 14 Juni 1901 (Staat,6/ad n°. 160); 

Den Raad vao State gehoord (advie■ van den 
16 Juli 1901, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport vao Onzen Minister 
van Financiën van 21i Juli 1901, n°. 68 (Directe 
Belnatiogeo); 

Hebben besloten en be■lniteo : 
1. De ataat, · behooreode bij het Kooiokl,ijk 

beslnit vao 28 October 1898 (Staaublad n°. 167), 
zooala die is gewijzigd bij artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1895 (StaaU• 
blad n°. 78), 21 Mei 1896 (Staat,6laà n°. 85) 
en 6 Au11:nstos 1896 (Staat,blad n°. 148) eo bij 
artikel 1 van Ona besluit van : 18 J oli 1899 
(Staat,blad u0

• 160), 8 Maart 1901 (Staaf,. 
blad n°. 70) en 18 Mei 1901 (Staat,bladn°. 107), 
wordt, voor zooveel de gemeente •, Gravenhage 
betreft, gelezen als volgt : 

STANDPLAATSEN DER C0lllll8SIIN VAN AANSLàG. 

•, G r aoet1l,age. 

GEMEENTEN ffP GIIDEELTEN VAN GEKBBNTEN, 

TOT ELKE COMMISSIE BEHOORENDE. 

'a Gravenhage late afd., Scheveniogeo. 
•, Graoennage. 

'• Gra veohage 2de afd. 
'1 Graoenliage. 

'a Gravenhage 8de afd. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1902; op dezen dag vervallen Onze besluiten van 
16 Mei 1899 (Staat,blaàn°. ll9)en 14Jnnil901 
(Staaublad n°. 160). 

Onze voornoemde Minister is belaat met de 
· uitvoering vao dit beelnit, hetwelk in het s,aau

blad ral worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Rud van State eo aan 
de Algemeeoe Rekenkamer. 

Soestdijk , den 80aten· Juli 1901. 
(gtrl.) W IL HEL M I N A. 

De Hi•ufer r,an Pinaru:iën, ( get.) P1ERSON. 

( Uitgeg. 18 .J.11g. 1901.) 

80 Juli 1901. BESLUIT, betreffende Colleges van 
Zetten voor 'a Rijk■ directe belastingen. 
s. 200. 

Wu WILBELMI!\'A, ENZ. 

Op de voordracht v.an Onzen Minister van Fi
nanciën van den 6den Juli 1901, on. 87 (Directe 
Belaatingen) ; 

Ht:rzien het Koninklijk bealnit van 8 Maart 1894 
(Sfaaublad n°. 4.S) gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van: 22 April 1891i (Staat,blad n•. 74) 
en 12 Juni 1896 (Staat,6/ad n°. 91i) en bij Onze 
bes), iten van 16 Mei 1899 (Staat,/Jlad n°. 118) 
en 14 Jnni 1901 (Staat,blad n°. 149); 

Den Raad vao State gehoord (advies van den 
16 Jnli 1901, n°. 21); . · 

Gelet op · het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21i Juli 1901, n°. 69 (Dincte 
Belustingen) ; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De eerste zinsnede vao artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 8 Maart 1894. (Staat,
blaà n°. 48), 1A08la die ia gewijzigd bij artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 12 Jnni 1896 
(Staaublad n°. 95) wordt vervangen Joor het 
vo~nde: 

Voor de belasting op bed rij fa. en andere inkomsten 
worden in de genoemde i,remeenten Colleges van 
Zetter& i ogesteld, beataande uit den voorzitter en 
vier leden , te weten : 

een College van Zetten voor elk der zeven 
kantoren te Á11t1terda• ; 

een College van Zetters gezamenlijk voor de 
eente en vierde afdeeliog , een voor de tweede 
afdeeling en een voor de derde afdeeling, alle 
te Rotterdam; 

een College vao Zetter& jl;CZ&menlijk voor de 
eerste afdeelin11: en het kantoor Scheveningen, een 
voor de tweede afdeeling en eeo voor de derde 
afdeeling, alle te ', GraoenAage. 

2. Dit beslnit treedt in werking op 1 Janu
ari 1902; op dezen dag vervallen Onze besluiten 
vao 16 Mei 1899 (Staaublad n°. 118) en 14 Jnni 
1901 (Staaublaà n°. 149). 

Onze voornoemde Miniater ia belast met de 
nitvoering van dit beelnit, hetwelk in het Staat,-
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blad zal worden geplaatet en wnarv11n af&ehrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 30sten Jnli 1901. 

(get.) WILHELMINA. 

J)e Minuter van Financiën, (get.) PIBBSON. 

(Uitgeg. 18 .J.q. 1901.) 

31 Juli 1901. Ra;oLUTU: van den Minister van 
Financiën, betreffende nitkeeriog en beachik
bsantelling der opcenten op de directe bc
laatingen ten behoeve vnn gemeenten en pro
vinciën. 

I. Gemeenteopcenkn. 

S 1. De gemeenteopcenteo op de directe belas
tingen worden na afloop van iedere maand, voor 
elk middel en eiken dienst afzonderlijk , aan de 
gemeenten uitgekeerd. De oitkeeriog wordt ge· 
~Id naar de gezamenlijke ontvangsten (hoofdsom 
en alle opcenten), zooals die bij het einde der 
maand door het jonrn■al n°. l worden aangewezen. 
De geboekte verminderingen, ontheffingen en 
oninbare posten worden derhalve als werkelijke 
ontvangsten besehonwd. 

§ 2. Het uit te keeren aandeel der gemeente 
in de ontvangsten wordt voor de personeele be
lasting, indien de gemeente niet meer dan 60 op
centen heft, bepaald naar de verhouding tuaschen 
het aantal gemeenteopcenten en de hoofdaom (100), · 
vermeerderd met het geheele aantal opcenten. 

Voor de grondbelasting en voor de pertK>neele 
belasting, indien de gemeente meer dan 60 opcenten 
heft, wordt aangenomen, dat de gemeenteopcenten 
in elk bedrag aan ontvangsten volgens dezelfde 
verhouding vertegenwoordigd zijn als in het bedrag 
der kohieren. 

S 3. De verbondinp:, waarnaar de nitkeering moet 
worden berekend, wordt als percentage uitgedrukt 
in 11:eheelen en tienden; gedeelten van 1/10 wor
den verwaarloosd. 

Voorbeelden. 

A.. Penoneele belasting: de gem~nte heft niet 
meer dan 60 opcenten : 

Hoofdsom. • 100 
Aantal opcenten voor de provincie 7 

• gemeente 46 

totaal 152 

Aan de gemeente is nit te keeren r'."1 ete of 
29.6 pCf. van de ontvangsten. 

B. Personeele belasting; de gemeente heft meer 
dan 50 opcenten: 

De tot het einde der maand afgekondigde ko
hieren bedra)(en in totaal / 12000 , waaronder 
beim,pen aan gemeenteopcenten / 4200. 

Aan de gemeente is uit te keeren r'lu",,n11ste of 
36 pCt. van de ontvangsten. 

C. Grondbelasting : 
De kohieren voor de verschillende kadastrale 

gemeenten, waaruit de burgerlijke gemeeute be
staat, bedragen in totaal / 17000, waaronder 
begrepen aan gemeenteopcenten / 3000. 

Aan de gemeente ia uit te keeren r'-,,•11•11;ste of 
17.6 pCt van de ootvang11ten. 

S 4. De uitkeering wordt iederen keer "lier&
kend over de ontvaogaten sedert het begin van 
den dienst. In \'erband hiermede wordt telkens de 
qnitantie der vorige nitkeerinp: in betaling gegeven. 
Is die qnitantie of eene vroegere qnitantie door 
den ontvanger in nit~f gebracht, dan wordt de be
rekende nitkeering uienovereenkomstig yerminderd. 

S 6. De laatste nitkeering geschiedt voor de 
icrondbelasting na afloop van het belustin11jaar, 
voor de personeele belasting na afloop van April 
op het belastingjaar ,olgende. Zij omvat, behou
dens den aftrek , waarvan in h~t slot der vorige 
paragraaf sprake is , het volle bedrag, dat nnn 
gemeenteopcenten op de kohieren is nitget.rokk~n. 

S 6. De uitkeeringen behooren binnen 3 dagen 
na afloop der maand plaats te vinden ten kantore 
_van den ontvanger der directe belastingen. Deze 
zendt op den laatsten werkdag der maand aan den 
geml'enteontvanger een staat \serie Compta/Jiliteit~, 
waarop de uitkeering berekend is en die tevens 
voor het geven van qoitaotie dient. 

Voor de personeele belasting worden staten n°. 13 
gebezigd ; voor de loatate nitkeeringeen staat n° .13a. 

Voor de grondbel111ting worden staten n°. 13b ge
bezigd; voor de laatste nitkeering een stnut n°. 18c 
(nieuw). 

S 7. De q nitantie van den gemeenteontvanger 
is aan het zegelrecht vnn 6 cent onderworpen, 
wanneer de som, waarvoor zij word~ af~ven, 
tien gulden te boven gut. · 

S 8. De ontvanger hondt bij het einde der maand 
de- voor de nitkeeringen benoodigde ~)den be
schikbaar. De voor voldaan p;eteekeode staten 
worden, voor zoo ver zij niet in nitgaaf zijn te 
brengen, op den maandstaat ingeschreven onder 
de stokken, die als waarde in kas aanwezig zijn. 

S 9. De staten von December ( Complaliliteit 
n°•. 13 en 13c) ,vordeo bij den maandstaat over 
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die maand in uitgaaf gebracht. De staten Comp
tabiliteit n•. 13a bij den miandstaal over April. 

Zij worden door den inepectenr ten blijke hunner 
j niRtheid voor gezien geteekend. Afschriften, mede 
door den inepectenr geviseerd, worden door den 
ontvanger aan de betrokken gemeentebesturen ge
zonden. 

§ 10. Heeft eeoe uitkeering nog niet plaats ge
had ale de inzending van het maand werk aan den 
inspecteur niet langer kan worden uitgesteld, don 
wordt de quitantie der vorige uitkeering ale waarde 
in kas overgelegd en de maandstaat daarmede in 
overeenstemming gebracht. De niet afgehaalde ge
reede penningen worden aan den voet der 4de 
bladzijde als zoodanig · vermeld. 
. § 11. Op verzoek van het gemeentebestnnr wordt 

voor cle grondbelasting of voor een dienst der 
personeele belasting geen staat van nitkeering opge
maakt, en mitsdien de uitkeering tot de volgende 
maand opgeschort, telkens wanneer de ontvangsten 
sede1·t de jongste uitkeering zoo gering zijn, dat niet 
méér dan zeker bed~ (b, v. niet méér dan/10) 
aan contanten zoo kunnen worden uitbetaald. 

Deze bepaling ie uit den aard der zaak niet van 
toepassing op de laatste oitkeering van den dienst, 
doch geldt ook niet voor de uitkeering van December 
ter zake van opcenten op de personeele belasting. 

Voor. zooveel noodig wordt opgemerkt, dat de 
bedragen, die krachtens het late lid voorloopig 
niet worden uitgekeerd , niettemin in de opgaaf 
Comptabiliteit n°. 26 moeten worden begrepen. 

§ 12. De ontvangers zijn bevoegd tnsschentijde 
tot uitkeering over te gaan, wanneer de stand 
hunner kas hen anders tot overstorting bij den be
taalmeester ze,u noodzaken en zij alsdan bij het 
einde der maand de voor de uitkeeringen vereischte 
gelden niet ten volle beachikboar zouden hebben. 

Die nitkeeringen worden op de gewone wijze 
berekend; derhalve alleen over ontvangsten, die 
blijkens het journaal reeds gedaan zijn. 

§ 13. Wanneer eene gemeente in den loop van 
het jaar bij een ander kantoor wordt ingedeeld, 
worden de qnitantiën wegens aan die gemeente uitge
keerde opcenten in nitgaaf gebracht. Bij de verdere 
uitkeeringen wordt gehandeld volgens § 4, in fine. 

II. Prooinciale opcenten. 

; 14. De 1>rovinciale opcenten op de directe 
bela&tingen worden na a:floop van iedere maand, 
voor elk middel en eiken dieuat afzonderlijk , ter 
beschikking van Gedeputeerde Staten der pro
vinciën geateld. 

§ 16. Het aandeel d~r provincie ïn de gezamen
lijke ontvangsten, opgevat volgens § 1, wordt 
aan het Departement van Financiën berekend uit 
hetgeen van die ontvangsten overblijft bij ver
mindering met de volgens § 2 bepaalde aandeelen 
der gemeenten. 

Die berekening geschiedt . naar de verhouding 
tosschen het aantal provinciale opcenten en de 
hoofdsom (100) vermeerderd met dat &11ntal. 

Te het aantal provinciale opcenten op de grond
belasting voor de gebon wde en de ongebouwde 
eigendommen niet hetzelfde, dan wordt gerekend 
naar de verhouding, welke volgens de kohieren be
staat tueschen het totale bedrag dier opcenten en 
de geheele hoofdsom, vermeerderd met dat bedrag. 

§ IB. De opcenten op de grondbelasting worden 
na afloop van het belastingjaar beschikbaar gesteld 
tot het volle bedrag, dat op de kohieren uitge
trokken is. 

Met de opcenten op de personeele belasting 
geschiedt hetzelfde na a:floop van April op het 
belastingjaar volgende. 

111. Ooerga"98• 1!11 slotbepalingen. 

17. Wat bij de toepa11sing van § l onder 
.dienat" is te verstaan, blijkt nit de resolutie 
van 16 Januari l.i., n°. 84 (Yer11am11lûzg n°. 11). 
De opcenten, uitgetrokken op een kohier, dat 
na de derde maand, op het belaatingjaar volgende, 
executoir is verklaard, worden dus met de op
centen van een later belastingjaar uitgekeerd. 
Verschil in het aantal opcenten is hierbij zonder 
belang, ook voor gemeenten, die onder het late lid 
van § 2 vallen. Voor deze gemeenten moge de 
berekening der nitkeeringen eenigszins onnauw
keurig worclen, ten slotte ontvangen zij toch het 
jniate bedrag, dat op de kohieren is uitgetrokken. 

§ 18. De inspecteurs zenden jaerlijks aan het 
Departement van Financiën (Afdeeling Compta
biliteit en Verificatie): 

a. uiterlijk op 15 Februari eene opgouf van 
het totale bedrag der kohieren van den loopenden 
dienst der grondbelaating, geplitst in hoofdsom , 
provinciale opcenten en gemeenteopcenten; 

b. niterlijk op 16 April gelijke opgaaf met be
trekking tot. den aldns afgesloten dienst der per
soneele belasting. 

§ 111. Deze resolutie treedt in werking op 
1 Januari 11102. 

De nitkeering van December 11101 ter zake van 
opcenten op de personeele belasting geschiedt echter 
voor gemeenten, die difftrentieele -opcenten heffen, 



8-9 AUGUSTUS 1901. 391 

reeds op den voet dezerreeolntie; derhalve niet tot 
9110 van het bedra~ , dat op de kohieren ie uit
getrokken, doch naar de ontvangsten tot het 

einde van December. Heeft de gemeente reeds 
méér genoten dan het voor de nitkeering berekende 
bedrag, dan wordt . daarop niet ternggekomen. 

§ 20. Bij den aanvang van. 1902 vervallen alle 
vroegere voorschriften , al dan niet in de Yerza
melirrg opgenomen, betretrende het onderwerp 

dezer reeolutie. 
Voor gelijkluidend afachrift 1-

De &creta1-u-Ge,1eranl, (get,) VAN RANDWilCK. 

8 .J.ugrut111 HIOl. BlliSLUI:r, tot wijziging van 

het algemeen reglement voor het vervoer op 
de spoorwegen , vastgesteld bij Koninklijk 
bealnit van 4 Jannnri 1901 f.Staat8!1lad n°. 20). 

s. 201. 
W11 WILHEL'.\fINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en .Nijverheid van 29 Juni 
1901, L•. W., afdeeling Spoorwel(en; 

Gezien Ons bealnit van 4 Jannari 1901 (Staat1-

/Jlad n°. 20); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

28 J nli 1901, n•. 12) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister vnn 3 Angnstns 1901, n•. 210, 

afdeeling Spoorwegen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den aanhef van de bepaling anh LIV , voor

komende in de bijlage B tot het algemeen regle
ment voor het · vervoer op de apoontel(en, vaat• 
gesteld bij Ons beal nit van 4 . Januari 1901 
(Staatsblad n°;20), te wijzigen en te lezen als volgt: , 

.Patronen, oeroaardigd 11it de navolgende t1eilig• 

/&eida ontplof hare stoff tm : 

.J.mmoniMm CarAoniet (mengeel van ammoniak• 

aal peter, meel en ten hoogste vier procent schiet

katoen of nitroglycerine), 
Bautzener miinl:ruit (mengsel van ammoniak-

1alpeter en natronzeep), 
Belliet of Ru/Joriet (mengsel van amolooiak

ealpeter en dioitrobenzol), 
Dahmeniet (mengsel van ammooiaksalpeter, 

kali- of natronsalpeter en.oaphtaline, met of zonder · 

toevoeging van paraffine) , 
Dahmeniet .J. (mengael van ammooiaksalpeter • 

dubbel chroomznre kali en naphtaline) ,' 
Dahme,ciet B of Perforiet (mengsel van ammo• 

niaksalpeter, dioitrobenzol of dinitronaphtaline of
dinitrotoluol, met of zonder toevoeging van een 

of meer der volgende etotren , uutronsal peter, 
nntronacetaat en azijnzuur), 

Faoier-mijnlcruit (mengael van amruoniaksalpeter 
en mono- of dinitronaphtaline), 

Oüttler-mijnkrr,it (bestaande nit ammoniak-
11&lpeter, bedekt met Plast~meniet-lak, bereid nit 
,harsen, nitrotolnolen en ten hoogste een kwart 
procent schietkatoel)); 

KeuucA-&tt'flJeilermi,jnkrr,it (mengael van een 
nentraal geageerende salpetersoort - 11mmoniak

BBlpeter zonder of met eene zeer geringe toévoeging 
van dubbel koolzure nmmonia of bnryt -en eene 
plantaardige of dierlijke oli~, die feitelijk uit kool, 
water en znnretof bestaat, met of zonder zwavel), 

Petrokla8tiet of Halokla,tiet (mengsel van sal

peter, swavel, eteenkolenpek en dubbel chroom
zure kali), 

- Progruliet (mengsel van ammooiaksalpeter en 
zontzure aniline, met of zon~er toevoeging va~ 
zwavelzure ammonink), 

&buriet (mengael van ammonial.salpeter, chloor
dinitrohenzol en cloordioitronaphtà.Iioe), 

Roburiet I (mengael van ommooinksnlpeter, 
dinitrobenzol en overmanl(Banznre kali, met of 
zonder toevoeging van zwavelzure ammonia), 

Ro/Juriet I T(mengael van trinitrotolnol, natron

BBipeter, ammoniakBBlpeier en overmangoanznre 
kali), 

Selturiet (mengwel van ammoniaksalpeter, koli 
BBipeter en dioitrobenzol), 

YOIIDinkel-mijnkrtiit (mengsel van ammoniak
BBlpeter; dioitrobenzol, harsen, paraffine, vetten 
en lakken), 

1/Tutfaliet (mengsel ven salpeter met hars
naphtaline en ruwe ieeroliën met of zonder toe

-Toeging van lakk~n . en verniasen, met of zonder 
toevoeging-van dubbelchroomzure kali), 

word.en onder de na volgende voorwaarden ten 

vervoer toeg,,Iaten :" 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 

held is belaat met de uitvoering van dit bealnit, 
hetwelk in he.t Staat4blad geplaatat en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal word,n. 

Het Loo, den Sst.en Aogutna 1901. 

(get .) W ILHÈLMIN A. 

De Minuter van 1Yaèer1,aa#, Ha.del en Nijt1erl,eid, . 
(get.) DE M.t,REZ 0YJ:NB, 

( Uitgeg . 29 .J...,. 1901.) 

9 .J."9,ut,u 1901. BESLUIT, hondende vrijstelling 
van de meeting van Deensche schepen. S. 202. 
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WIJ WILHELMINA, BNZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 30 Juli 1901, n°. 166, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 6 der wet vnn 3 Juni 1876 (Staaû-
6fad n°. 101) en de Koninklijke betluiten van 
21 Angnstus 1876 (Staat,lJ/.ad n°. 146) en 18Sep
tember 1899 (Staat,blad n°. 208); 

Herzien de Koninklijke bealniten van 17 Angne
tus 1811 -(Statit,ölad n°. 170) en 21 Jnnunri 1879 
(Staaûölad n°. 24.); 

Overw~nde dat _ in Neckrla,uJ en ])enemarke,i 
dezelfde wijze van meten van zeeschepen _wordt 
gevolgd en dat de N ederlandsche schepen, voorz.ien 
van een geldigen meetbrief in De,r,e111arke,i, onder 
de noodige bepalingen, van meting worden vrij
geateld; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augnstns l90l, n°. 60, 
l n voerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Van de metiup; in Nederland worden vrij

gesteld de zeil- en stoowacbepen te buis behoo
rende in De11emarken en voorzien van een meetbrief 
door de bevoegde antoriteit in dat Rijk afgegeven. 

Di_t beslnit k_omt in werking den 16den Angoa
tus 1901. 

Alsdan vervallen de Koninklijke besluiten van 
17 .A.ngustos 1877 (Staat,öladn°.110) en 21-Jano
ari 1879 (Staat,ölad n°, 24). 

Onze Minister vnn Financiën is. belust met de 
uitvoering van dit beslnit, dat in het Staat,ölad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den Angostus 1901. 
(get.) W IL HE L M I N A. 

De Mi11ilter van Financiën , · 

(get.) HA.RTB v AN 'l'l!c&LENBURG. 

(Uitgeg. 15 .A-,. 1901.) 

12 Átl{IU1tu1 190L BBSLUIT, woarbij met ver
vallenverklaring van het Koninklijk bealnit 
van 30 November 1897 (Staatsbladn°. 216), 
gewijûgd bij Koninklijk betluit van 29 Maart 
1899 (Staat,ö/ad _n_0

• 90), aan de vereeniging 
voor landbouw en verzorging van kronkzin
•nigen te Boekel, vergunning wordt verleend 
het hnis genaamd .het Hooge Huis" te Oli, 
te bezigen nis gesticht voor idioten. S, 203, 

Wu WILBELMIN A, BNZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister VBD 

Binnenlandsche Zaken vnn 8 Angutos 1901 , 
11°. 1934., afd. Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, ( Staat,
!Jlad n°. 96), gewijzip;d bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64.) en 7 December 1896 
(Staaûblad n°. 191); 

Gezien het Koninklijk beah1it van 30 Novem• 
ber. 1897 (Stuat,blad n°. 216), gewijzigd bij Ons 
besluit van 29 Maart 1899 (Staat,ölad n°, 90); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan de vereeniging voor landbonw en ver

zorp;inp; van krankzinnigen te Boekel wordt ver• 
gunning verleen4 het hnis genaamd .het Hooge 
Huis" te 011, te bezigen als gesticht voor idioten, 
op de wijze, zooala dit , overeenkomstig de aan 
de aan de vereeniging ven den H. VincentinA vnn 
Pa ulo, te •, Gravenluzge, verleende vergunning 
thans ia ingericht. 

In het geaticht mogen 11lleen mannelijke pn• 
tiënten ten getale van ten hoogste 20 verpleegd 
worden. 

2. In elk, voor meer dan één verpleegde be
stemd, slaapvertrek, wordt op eene dnidelijk zicht
bare plaats het aantal personen aangewezen, waar• 
voor het bestemd ia. 

3. Zonder goedkeuring van OnY.en Minister vnn 
Binneulandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene · verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaats• 
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de, 
voor de verpleegden bestemde , dag- en nacht
verblijven. 

4. De geneeaknndige behandeling der verpleeg
den wordt opgedragen aan ten minste één genees• 
lmndige, die in of nabij het idiotengesticht ge
vestip;d m"oet zijn·. 

5. Het Koninklijk beslnit van 30 November 1897 
{Staat,blad n°. 216), gewij1igd bij Ons besluit 
vnn 29 Maart 1899 (Staat8Ö/ad n°. 90), waarbij 
aan de vereeniging van den H. Vincentius van 
Panlo, te ', Grávenluzge, vergunning wordt ver• 
leend tot oprichting van een idiotengesticht te 
Ou , vervalt. 

6. Dit besluit treed~ in werking op l Novem· 
ber 1901. 

Onze Minister van Binnenlandache Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit bealnit, dat in 
het Staaûölad zal worden geplaat&t. 

Het Loo, den 12den An1tust11a 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mi11ilfer ~a11 Binnenlawche Zaken , 
(get.) KurPBII.. 

( Uitgeg. 3 Sept. 1901.) 
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12 ,lagrut.., 190 l. MISSlYE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken 11110 de Commia
aariaaen der Koningin in de proviciën , be

treffende legalisatie van vet·klaringen betref
fende afwezigheid van huwelijksbeletselen. 

Het ia mij gebleken, dat door de hoofden der 
plaatselijke politie herhaaldelijk de verklaringen 
betreffende afwezigheid van huwelijkabeletaclen, 
door hen af~ven ingevolge de circulaire vnn 
de Ministen van Justitie en van Binnenlandsche 
Zaken d.d. 30 Maart/20 April j.1., late afdeeling C, 
n°. 26ó/n°. 1778, B.B., ter legalisatie aan de 
Dnitache Legatie worden aangeboden , door welke 
die stokken op hare beurt aan mijn Departement 
ter bekrachtiging worden overgemaakt. 

In het belang eener spoedige en eenvoudige 
afdoening gelieve U de bovenbedoelde ambtenaren 
in overwegin~ te geven, die verklaringen voortaan 
ter legalisatie te zendan aan het Duitache Con-
6ulaat-Generaal te Amsterdam (Stndbondènkade 
n°. 142). 

De Mi11uter van Buitenland8che Zake,e , 

Voor den Minister , 

De Secretar6•Generaal, (get.) RUISSBNAERS. 

14 .A.uguatw 1901. BJISLUIT• ter uitvoering van 
de artikele!' 8, 11, 13, Hl en 21 van de 

· Wet op de paardenfokkerij 190 l. S. 205. 
WrJ WILHELMINA , ENZ. 

Gezien de artikelen 8, 11, 13, 19 en 21 van 
de Wet op de paardenfokkerij 190 l ; 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 
_Binnenlandsche Zaken van 26 Jnni ]901,n°.454i4•, 
afdec,)ing Land houw ; 

Den Raad van State gehoord (nd vies van den 
23 Juli 1901, n>. 17); 

Gelet op het nader rapport vnu Onzen voor
noemden Minister van 10 Augustus 1901, n•. 5442, 
afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Vnn de nlgemeene keuringscommissie, 

bedoeld in de Wet op de panrdenfokkerij 1901, 
treedt jaarlijks, te beginnen met 1 Juli 1902, 
een derde gedeelte der leden af. 

De aftreding heeft plaata volgens een rooster, 
die bij loting, op de wijze door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te bepalen, door de 
voorzitters der beide sub commiBBiën wordt op
gemaakt. Deze rooater wordt door de gemelde 
voorzitters medegedeeld aan voornoemden Minister 
en aan de verschillende provinciale ~lings-

commi11&iën voor de paardenfokkerij, bedoeld in 
artiktl 15 van genoemde wet. 

Die, ter vervnlling eener buiten den gewnnen 
tijd van aftredin~ opengevallen pluta, benoemd 
ia tot lid of plaatsvervangend lid, treedt af op 
het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij 
benoemd ie , moest aftreden. 

De samenstelling der commiaaie voor de ver
eohillende provinoiën met den tijd van aftreding 
wordt door Onzen Minister van Bionenlaudsche 
Zaken ter kennis gebracht van de Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene gewesten. 

2. De leden en de plaatsvervangende leden der 
algemeene keuringscommissie mogen niet deelnemen 
aan de keuring van een hengst, waarvan zij eige
naar of mede-eigenaar zijn of die door hen aan
gekocht is hetzij als lid der commi11ie van aan
koop, bedoeld in artikel 15 , hetzij in eenige 
andere hoedanigheid. 

Voor zooveel zij veeartaen zijn, mogen zij nie~ 
deelnemen aan de keuring van een hengst binneo 
den kring hunner praktijk. 

3. De leden der algemeeoe kenringscommiuie, 
die verhinderd zijn de vergadering der commiHie 
of de keuringen bij te wonen , geven dáarvan 
zoo apoedig mOl_re)ijk kennis aan den voorzitter 
der commi1Bie. Deze roept in hun plaats zoo veel 
plaatsvervangende leden op ale noodig blijkt, 
volgen■ eene rangorde , door de voorzi ttere der 
b~ide snb-commissiën voor iedere provinoie op 
te maken. 

I o bijzondere gevallen kan van de in het vori~ 
lid bedoelde rangorde worden afgeweken. 

4. Toi de najaarskenriogen worden toegelaten 
alle hengsten , die ten minste 2¼ jaar ond zijn. 

Tot de voorjaarskeuringen worden alleen toe
gelaten : 

a. hengsten, die daartoe aangewezen zijn bij de 
najaankeuringen van het voorafgaande jaar ; 
· ll. hengsten, die :vol.gene eene schrift.elijke ver
klaring van een geëxamineerden veearts wegeor. 
ziekte niet op de najaarskeuringen van het voor• 
afgaande jaar hebben kunnen komen; 

c. hengsten , die uit het boitenla11d ingevoerd 
zijn nà de najaarskenringen van het vooraf
gaande jaar; 

d. hengsten, die bij de najaarskeuringen van 
het voorafgaande jaar in eene andere provincie 
zijn goedgekeurd ; 

~- hengsten, die aedert de najaarakenringen van 
het voorafgaande jaar 2J jur oud 1ijn geworden. 

5. De eigenaar of houder, die een hengst ter 
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kenring weoscht aan te bieden, ia nrplicht dalll'
vao ten minste 3 weken "rÓÓr de keuring vracht
vrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte 
te zenden aan den secretaris der betrokken provin
ciale regelingscommissie met opgave van: 

a. naam en woonplaats van den eigenaar en 
houder; 
- b. naam , ouderdom , ras , kleur en bijzondere 
kenteekeneo van den hen~t ·benevem, indien deze 
in een stamboek is ingeschreven, stamboek en 
stamboeknummer. 

c. zoo mogelijk afstamming van den hengst 
zoowel van vaders- als van moedersziide en naam 
en woonplaats van den fokker. 

Een henl(llt, na bovenvermelden termijn aange
geven; wordt van de kenrin~ uitgesloten tenzij de 
commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en 
de eigenaar of houder vóór den dag der keuring 
eene som van /10 bij voornoemden secretaris stort. 

6. Op een, daartoe door den eigenaar of houder 
van een hengst vrachtvrij uan den secretaris dil!' 
betrokken provinciale regelingscommissie te zenden, 
schriftelijk, onderteekend en met redenén omkleed 
verzoek kan door den voorzitter dier commiBBie, 
in overleg met den voorzitter der algerueene keu
ringscommissie, eene buitengewone keuring worden 
toegestaan. 

Bij het verzoek is· eene opgave te voegen ab 
bedoeld in artikel ó. 

Indien de buitengewone keuring wordt toege
staan is de eigenaar of honder verplicht ten minste 
ö dagen vóór de keuring eene som van f 60 te 
storten bij voornoemden secretaris. 

De buitengewone keuring geldt tot de eerst
volgende najsarekenringen. 

7. De regelinl(llcommieaie zorgt, dat · bij de ge
wone keuringeu gedrukte catalogussen verkrijgbaar 
zijn, bevattende: 

a. volgnummer, naam, ouderdom, ras, kleur en 
bijzondere kenteekenen van iederen hengst, be
nevens, indien deze in een stamboek ie ingeschreven, 
stamboek en stamboeknummer ; 

b. naam en woonplaats van den eigenaar of 
houder; 

c. zoo mogelqk afstamming van den hengst 
zoowel van vaders- als van moeder~zijde en naam 
en woonplaats van den fokker. 

Met het volgnummer, bedoeld sub a, hehooren 
overeen te stemmen de nummers, welke gedurende 
de keuring aan weerszijden van het hoofd van 
den hengst zijn te bevestigen. 

8. De- hei:kenring, in geval van afkeuring wegéne 

cornage, moet door den eigenaar of houder, binnen 
3 dagen nadat de afkeuring te zijno:r kennis is 
gebracht, worden aangevr.aagd. Die aanvrage moet 
door hem vrachtvrij, schriftelijk en onderteekend 
gezonden worden aan den voorzitter der algemeene 
keuringscommissie, die hiervan ten spoedigste aan 
den directeur van 's Rijksveearteenijechool, mede• 
deeling doet met bijvoeging van een, door de 
sub-commissie A <?,pgemaakt , rapport, waarin ia 
omschreven, welke overwegingen geleid hebben 
tot het aan nemen van cornage. 

Het nader onderzoek geschiedt door de 3 cli
nische Ieernren aan '• Rijksveeartsenijschool ; bij 
arwezigheid of ontstentenis van een or meer 
hunner, wijst de directeur, in overleg met de 
aanwezige clinische leeraren, uit de plaatsvervan
gende leden-veeartsen der algemeens keuring&• 
comm.iasie , voor zooveel zij niet aan het eerste 
onderzoek hebben deelgenomen, de noodige plaat
vervanger■ aan. Wanneer bij het nade1· onderzoek 
de voorloopige bevinding der meerderheid afwijkt 
van die der sub-commissie A, wordt daarvan , 
door tosschenkomet van den directeur, kennis 
gegeven aan die commissie, welke alsdan ten 
minste één harer leden afvaardigt naar ·s Rijk&
veeartsenij•ch~I, ten einde het oordeel der com• 
miBBie mondeling bij de clinische leeraren toe te 
lichten. 

De clinisohe leeraren besliasen bij meerderheid 
van stemmen; hunne nitsprna'k behoort met redenen 
omkleed te zijn en wordt, door tneschenkomst 
van den directeur , medegedeeld aan de nlgemeene 
keuringscommissie, die zulks ter kennis brengt 
van den eigenaar of houder alsmede van de be
trokken Gedeputeerde Staten en provinciale · rege• 
lingsoommissie. 

Wordt de hengst bij ,le herkeuring goedgekeurd, 
dan komen de kosten van diens vervoer naar 
Utrecht en terug_ alsmede van het verblijf aldaar 
ten laste van het Rijk, een en ander naar den 
door Onzen :Minister van Binnenlandeche Zaken 
vnst te stellen maatstaf. 

9. Het merk, bedoeld in artikel 9 van de Wet 
op de paardenfokkerij 1901, kan kosteloos worden 
vernieuwd, wanneer daartoe door den eigenaar of 
houder van den henl(llt vrachtvrij een schriftelijk 
en onderteekend verzoek wordt ingezonden aan 
den secretaris der betrokken provinciale regelings• 
commiBBie. 

10. De inbond van het, in artikel 10 van de 
Wd op de paardenfokkerij 1901 bedoelde rapport, 
wordt door Gedeputeerde Staten der provincie , 
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woarup het rapport betrekkinp: heeft, ter openbare 
kennis gebracht door plaatsing van eene bekend• 
making in één of meer nienwsbladen en door aan
plakking van biljetten, verschillend van klenr voor 
goed~kenrde en voor afgekeurde hengsten, in alle 
gemeenten der provincie. 

11 . De algemeene kenrin~commisaie verstrekt 
aan den eigenaar of houder van eiken goedgekeurden 
hengst een keuringsbewijs en twee deklijsten met 
à.ekbewijzen, een en ander ingericht overeen
komstig het door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken vast te stellen model. 

12. De eigenaar of honder van een goedp:ekenrden 
hengst ia verplicht één der hem verstrekte dek
lijsten nauwkenrig in te vullen. 

Tnsschen l en Ui December, volgende op het 
tijd vak, waorvoor de henp;st was goedgekenrd , ia 
de eigenaar of honder verplicht de ingevnlde 
deklijst vrachtvrij terug te zenden aun den secre
taris der betrokken provinciale reirelingscommissie. 

De secretaris onderzoekt de deklijsten, draagt 
zorg, dat verkeerd of onvolledig ingevnlde e:cem
ploren worden gewijzigd of aangevnld en maakt 
nit de verschillende gegevens een verzamelstaat 
op, waarvan voor 1 Februari een exemplaar te 
zenden ia oen Onzen Minister van Binnenlondsche 
Zaken en de betrokken Gedeputeerd~ Staten. 

13. De eigenaar of houder van een goedgekeurden 
hengst, die dezen tot dekking van eene merrie bezigt 
of laat bezigen, ia verplicht ann den eigell88r of 
houder van de merrie, nadat deze heeft afirealagen, 
een oani,lrenrig ingevuld dekbewija af te geven. 

14. De eigenaor of honder van een goedgelreorden 
hengst ia verplicht het hem verstrekte kenringa
bewijs op aanvrage te vertooneo aan de, in arti• 
kel 27 van de Wet op de paordenfolrkerij 1901 
bedoelde, personen en aan den eigenaar of honder 
van eene merrie, die deze wenscht te laten dekken. 

15. Het Rijkssubsid ie, dat ingevolge artikel 12 
van de Wet op de paardenfokkerij 1901 voor 
iedere provincie beschikbaar wordt gesteld, wordt 
gebruikt tot toekenning van : 

1°. Premiën voor dekhengsten van ten minste 
.S en ten hoogste 6 jaar; 

2°. Kleine premiën voor dekhengsten van 7 jaar 
en onder; 

3°. Onderhoudsbijdragen voor dekhengsten van 
ten minste 3 jaar ; 

4.0 • Aanhoudingabijdrageu voor hengsten be

neden 2! jaar; 
5°. Premiën voor merriën beneden 8 jaar met 

venlen; 

6°. Kleine premiëo voor merriën van 8 jaar en 
onder met veulen ; 

7°. Aanhoudingsbijdragen voor veulens, bedoeld 
anb 5°. en 6°.; 

8°. Aanhoudingsbijdragen voor merriën van ten 
minste l en ten hoogtete 7 jaar; 

9°. Bijdragen in verliezen bij verkoop van in 
het binnen• of buitenland aangekochte hengsten, 
merriën en merrieveulens. 

Voor aankoop van de, snh 9°. genoemde, 
paarden met bedoeling van wederverkoop ia ver
gunning van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken noodig; de aankoop geschiedt door eene com• 
missie van 3, door voornoemdcn Minister te benoe• 
men leden, waarvan 2 nit eene voordracht van 4 
personen, op te maken door de betrokken provinciale 
regeling1Commissie. De leden van ·de commis,ie 
van aankoop mOj(en niet te gelijk zijn leden of 
plaatsvervangende leden van de algemeene keurings• 
commissie of van de provinciale kenringscom
missiën voor de toekenning van premiën en bij• 
dragen van Rijks- en provinciewege. 

De gelden voor de toekenning van de, enb 
1°.-9°. bedoelde, premiën en bijdragen mogen 
voor één of meer van die premiën en bijdragen 
of voor ulle te zamen worden besteed. 

Uit die gelden mogen ook worden gekwetèn de 
noodzakelijke ~os ten, vallende op de toekenning 
dier premiën en bijdragen. 

16. De, in artikel 15,anb 1°. bedoeldepremiën, 
mogen niet meer dan tweemaal voor denzelfden 
hengst worden toegekend. 

Hengsten van 71 jaar en ouder, die overeen
komstig de bepalingen van de Wet 017de paarden
fokkerij 1901 goedgekeurd zijn ondanks het be
staan van cornage, komen voor toekenning vso 
de, in artikel 15, sub 2°. en S0

• bedoelde premiën 
en bijdragen niet in aanmerking. 

17. In het hniahoudelijk reglement, bedoeld in 
art. 19 van de Wet op de paardenfokkerij 1901, 
wordt onder meer geregeld : 

a. de aangifte voor de keuring ; 
IJ. het aantal plaatsen van keuring; 
c. de mededeeling van den uitslag van de keuring; 
d. het maximum van het dekgeld. 
18. De, in · artikel Ui, enb 1°. , 2°. en 3°. 

bedoelde premiën en onderhoudsbijdragen worden 
uitbetaald in het jaar volgend op dat der toe
kenning, mits de hengsten, gednreude den eersten 
dektijd na de toekenning binnen de provincie 
ter beschikking gesteld zijn tegen betaling van 
een dekj1eld, waarvan · liet maximum vastgesteld, 
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is in het huishoudelijk reglement, bedoeld in arti
kel 17. 

19. De, in art. lö, sub 4,0 • bedoelde, aan
houdingsbijdragen worden uitbetaald in het jaar , 
volgend op dat der toekenning, mits de heng1ten 
in dat jRar op eene der keuringen voor 2- of 
8-jarige hengsten zijn voorgebracht, noii in de 
provincie thuis behooren en, naar het oordeel der 
provinciale kenringscommiBBie, voldoende zijn op
gevoed. 

20. De, in artikel lli, sub 6°. en 6°. bedoelde, 
premiën worden !uitbetaald in het jaar, volgend 
op dat der toekenning, mita de merriën op 1 Juni 
van dat jo.ar nog in de provincie thuis behooren 
en andermaal gedekt bi ijken. 

Aan deze laatste voorwaarde wordt geacht niet 
te zijn voldaan wanneer de merrie gedekt is door 
een hengst, die niet overeenkomstig de bepalingen 
van de Wet op de paardenfokkerij 1901 ia goed
gekeurd. 

21 . De, in art. ló, •nb 7°. bedoelde, aanbon
dingsbijdragen worden nitbetanld in het jaar, 
volgend op dat der toekenning, mits de paarden 
in dat jaar op eene der keuringen voor 1-jarige 
hengsten of merriën zijn voorgebracht en nog in 
de provincie thnis behooren. 

22. De, in artikel lli, snb 8°. bedoelde, aan• 
hondingsbijJragen worden uitbetaald in het jaar, 
volgend op dat der toekenning , mits de merriën 
in dat jaar op eene der keuringen voor 2-jarige 
of oudere merriën zijn voorgebracht en nog in de 
provincie thnis behooren; van de al1 2-jarige be
kroonde (dan 3-jarig) moet alsdan een bewijs 
worden overgelegd dat zij gedekt zijn, tPrwijl de 
ale 3-7-jarig bekroonde (dan 4-8-jarig) moeten 
vertoond worden met hare veulens en met over
legging van een bewij1 dat zij andermaal ~ekt 
zijn. Ten aanzien van de voorwaarden van het 
gedekt zijn geldt de bepaling van artikel 20 , 
tweede lid. 

23. Eigenaren van paarden, waarvoor premiën 
of bijdragen zijn toegekend, ont,·nngen, met af
wijking van het in cle artikelen 18, 19, 20, 21 
en 22 bepaalde, deze ook wanneer, naar het oor
deel cler provinciale keuringscommissie, door eenige 
oorzaak builen toedoen van den eigenaar niet aan 
de voorwaarden van toekenning kan worden voldaan, 

24. De provinciale regelingscommi•sie zendt 
jaarlijks aan Onzen Minister van Binnenlnndsche 
Zaken , door tnBBchenkomst van Gedeputeerde 
Staten, die daarbij de opmerkingen voegen, waar~ 
toe hnn collrge aanleiding vindt: 

a. voor 1 Februari een beknopt verslag, dat 
een duidelijk overzicht geeft van den toestand der 

. paardenfokkerij in de provincie gedurende het. 
afgeloopen kalenderjaar; 

IJ. •oor l Mo.art eene rekening en verant
woording over het afgeloopen kalenderjaar van de 
nan haar toevertron wde gelden , met bijvoeging 
van de q nitantiën voor alle betalingen , de som 
van f 8 te boven gaande. 

De rekening en verantwoording behoort inge
richt te zijn overeenkomstig het door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken vast te 
stellen model. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk . 
in het Staat11Jlad za 1 worden iceplaat&t en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 14.den .A.ngnstns 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Minuter oan Binnenland,che Za/,e,i • 
(get.) KUYPJ:R. 

( Uitgeg. 8 Sept. 1901.) 

19 ../.wg,ut,u 1901. BESLUIT, betreffende de 
pensioenen van de hnlppredikers bij inland
sche christengemeenten in Nederlamuck- Indië. 
S. 206. 

Wu WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister VIIU Ko
loniën van 18 J nli 1901, litt. D, n°. 29; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6clen Angnstns 1901, n°. 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 
Minister van 14, Augustus 1901, litt. D, n°. 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 6 van het Koninklijk beslnit van 22 De

cember 1867, n°. 4i (Nederla11fkck Staat1/Jlaá 

n~. lli4, Inducli Staat1/Jlad 1870, n°. 71), zooals 
het luidt ingevolge het Koninklijk besluit van 
81 October 1872, n°. 41 (Nederlandse!,, Staat&

IJ/ad n°. 110, bulucli Staat1/Jlaá 1878, n°. 9) • 
wordt als volgt aangevuld: 

.met dien ventande, dat het pensioen bedroagt 
f 1000 (éé,, duizetuJ gulden) 's jaan voor twintig 
jaren dienst; dat bij minder dan twintig jaren 
dienst dit pen1ioen wordt verminderd naar reden 
van een twintigste voor elk ontbrekend jaar; en 
dat het bij meer dan ~win tig jaren· dienst verhoogd. 
wordt naar reden van f 80 (tkrtig g•lde,,) voor 
elk jaar boven de twintig, tot een maximum van 
f 1300 (één duizend driehonderdgulden) 'sjaan.'• 
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Onze Minister van Koloniën ia belast met de 
uitvoering van dit bealnit, dat in het Staatalilad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den A11gnstn1 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mi11iater i,an Koloniën, 
T. A. J. VÀN ASCH VAN WucK. 

(Uitgeg. 3 Sept. 1901.) 

24. .J119iutu 1901. M1ssrv11: van den Minister 
van Jnatitie aan de bnrgemeeaters, hnlp
officieren von J uatitie, betreffend~ het ver
zenden vnn regeeringstelegrammen. 

Sommige bnrgemeeaters zijn van oordeel dat 
door de bij Koninklijk bealnit van 27 Mnnrt 1901 
(Staatalilad n°. 74) verleende machtiging om hunne 
telegrammen over jnstitieaangelegenheden als .Re
geeringstelegrammen" te verzenden , ook het recht 
is verkregen om kosteloos te seinen. Dit ia een 
dwaling. De qualificatie van een telegram als 
regeeri ngstelegrom heeft alleen ten ~volge dot 
de overs~ioiog (tet1ehiedt in volgorde als ia bepaald 
bij art. 34 van het Koninklijk bealnit van 24. Mei 
l 897 (Staa_ulilad n°. 157). 

De burgemeesters die in hunne qnaliteit van 
hulpofficier van justitie ~brnik maken van de 
telegraaf, zijn wel bevoegd de behandelinJ!; 111& 

regeeringstelegmm bij de aoobieding af~onderlijk 
te verzoeken, doch zij zijn gehonden de kosten 
bij de aan bieding te betalen. Het11een ia voor
geschoten kan door hen aan het departement van 
J oatitie worden in rekening gebracht bij eene 
declaratie in dnplo, geschreven op ongezegeld 
papier. 

'•Gravenhage, den 24aten Anguatna 1901. 

De Mauiater i,an J,utitie, 

Namens den Minister, 

.De &cretaria-Generaat, (get.) P. J. VAN B1:mu. 

26 .Jug,ut,u 1901. BESLUIT, tot overbrenging 
van de zorg voor de nitvoering van wetten 
en Koninklijke bealniten, betreffende Land
bouw, voor zooveel het Departement van Bin
nenlandsche Zaken thans daurmede belast i6, 
naar dat van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en betreffende Arbeid en Fabrieks
wezen , voor zooveel het Departement van 

· Waterstaat, Handel en Nijverheid thans 
daarmede belast ia, noar dat van Binnen
landache Zaken. S. 206. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Bin
nenlaodache Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid van den 19deo Anguatns 1901, n°. 192• 
Kabinet en van 23 Ang111tna 1901, n°, 78 Kabinet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voor behoudens wettelijke voorziening . 
met ingang von 1 September 1901: 
a. de zorg voor de uitvoering der wet op het 

middelbaar onderwijs wat betreft de landbon w
seholen en het toezicht daarop; der wetten tot 
~ling_ van het veeartsenijkundig Staatstoezicht 
en de veeartsenijknodi11e politie, van de uit
oefening der veeartaeoijknoet, van het onderwijs 
in de veeartsenijkunat en van de voorwaarden 
tot het verkrijgen van het diploma va.n veearts, 
van de veeartaenijknndige politie ten opzichte van 

,paarden van het leger; der wet tot betengeling 
der longziekte onder het rnndvee in bepaalde 
deeleo des lands; der wet op de paardenfokkerij ; 
der boterwet; der wet tot uitvoering der te Bern 
gesloten internationale overeenkomst tot wering 
der drniflnia; der wet tot bescherming van dier• 
soorten , nuttig voor landbouw or hontteelt; der 
wet tot wering van voor den land-, tuin of bosch
bouw schadelijke · dieren en van plantenziekten ; 
der wet tot wering van de San José schildlnis ; 
der wet op de jacht en viascherij met uitzondering 
van artikel 36; der wet tot goedkeuring der 
tnsscheo Nederland en België gesloten overeen
komst betreffonde de wedeuijdache toelating van 
veeartsen in grena~meenten tot nitoefeoing der 
veeartsenijknost; der wet tot goedkenring der 
tnsscheo Nederland en Duitschland gesloten over
eenkomst tot regeling van de uitoefenin!( der 
Vellartsenijkunst iu de grensgemeenten; en der 
wet hondende vaststelling van bepalingen bij het 
voorkomen van hondsdolheid, alamede van de nit 
die wetten voortgevloeide Koninklijke beslniten, 
voor zooveel het Departement van Binnenlandsche 
Zaken bij die uitvoering betrokken is en voorts 
de zorg voor de uitvoering van de Koninklijke 
bealniteo betreffende het beheer der domeinen aan 
het Departement van Binneolandsche Zaken op
gedragen en van die, hondende vastatelliog van 
het reglement voor de winterscholen, v,m het 
reglement voor de Rijkslandbonwproefstations en 
van de organisatie van den phytopathologischeo 
dienst, over te brengen van het Departement van 
Binnenlandsche ~ naar dat van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid; 

6. de zorg voor de uitvoering der arbeidswet, 
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der veiligheidswet,, der phosphorlociferswet 1901, 
der wet op de Kamen van arbeid en der ongevallen
wet 1901, alsmede van de uit die wetten voort
gevloeide Koninklij ke besluiten, voorzooveel het 
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
bij die uitvoering betrokken ie, over te brengen 
van dit Departement naar dat van Binnen
landsche Zaken; 

een en ander met dien verstande, dat de zorg 
voor de uitvoering van de begrootingswetten voor 
de dienstjaren 1900 en 1901 ,voorzoover deze op 
bovengenoemde wetten en besluiten betrekking 
hebben, voorloopi11: blijft berusten bij het thans 
daarmede belaste Departement. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooved hem betreft, belaet met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staats!Jlod en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst' en waarVRll' 
afschrift za I worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 26sten Augnetns 1901. 
. (get.) W I L HEL M IN A. 

De Minuter van B innenlondsclze Zaken, 

{get.) KUYPll:R. 

.De Minister van Water.rtaat, Handel en Ni,j1Jerheid, 
(get.) DE MABEZ 0n:N8. 

( Uitgeg. 3 Sept. 1901.) 

! 
6 &ptem!Jer 1901. BESLUIT, tot vernietiging ,

1

, 

van de artikelen 811a, 9/Jis en 60a respec
tievelijk van de politieverordening der g.:
gemeenten Nieuwer•Àm.rtel, Ouder-Àm.rtel 
en Uithoorn. S. 207. 

W1J WILHELMINA, IINZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 25 Februari 1901, n•, 170, 

· afdeeling Binnenlandsch Bestnur tot vernietiging 
van de artikelen 89a, 9!Jis en 60a respectievelijk 
van de politieverordeningen der gemeenten Nieu
t0er-Àt1Utel, Ouder-Àm.rtel en Uitkoorn; 

Overwegende, dat bij gemelde artikelen wordt 
verboden om bij geheel besloten water het ijs in 
den Amstel en de andere openbare wateren, op 
welke wijze ook, te breken, zoodra het ijs, dat 
niet gebroken is geweest, eene dikte heeft van 
vijf cefltimeter, welk verbod niet van toepassing 
is op het hakken ·van bijten , of op het losmaken 
van ij•, rondom vaartuigen ; 

Overwegende, dat gemelde verbodsbepalingen 
onnoodig zijn om schade aan , oevers en water
keeriogen te voorkomen, maar het verkeer ge
d orende geruim en tijd knnnen stremmen, zoodat 

de belangen van handel en scheepvaart door die 
bepalingen in hooge mate kunnen worden benadeeld; 

dat gemelde artikelen alzoo in strijd zijn met 
het algemeen belang; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14 Mei 1901, n°. 22) ;. · 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binoenlandsche Zaken van 3 September lllOl, 
n°. 4039, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de artjkelen 89a, 91,ia en 60a, respectievelijk 
van de politieverordeningen der gemeenten Nieu

toer-À11Utel, Ouàer-Àmstel en Uithoorn te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van ' Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staats!Jlad zal worden geplaatst en waar
van afechrift ml worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6den September 1901. 
{J;6t.) WILHELMINA. 

De Minister t1an Binnenland,cke Zake11, 

(get.) . KUYPBB, 

(Uitgag. 18 &pL 1901.) 

10 September 1901. BKSLUI'.1', ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 17 Aogustns 1878 
(Staat,/Jlad n°. 127), houdende herziening 
der wet van 13 Angnstns 1857 (Staats!Jlad 
n°. 103) tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van 
27 Jnli 1882 (Staat.r!Jlad n°. 117), 3 Janu
ari 1884 (Staat,blad n°. 2), 11 Juli 1884 
(Staat.r!Jlad n°. 123), 15 April 1886 (Staats

!Jlad n°. 64), 8 December 18811 (Staat.rlJlad 

n°. 176), 9 Mei 18110 (Staat1/Jlad n°. 78), 
30 December 1892 (Staats/Jlad n°. 292), 
13 September 1895 (Staat.r!Jlad n°. 159), 
28 December 1896 (Staat.rblad n°. 230), 
7 Jnli 1900 (Staata!Jlad n°. 111) en 24 Juni 
1901 (Staat.r!Jlad n•. 187). S. 208. 

W1J WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordrar.ht vari Onzen Ministor vau 
Binnenlandsche Zaken van fi September 1901; 
n°. 6518, afd. Onderwijs; 

Gelet op de wetten van 17 Angostus 1878 
(Staat.r!Jlad n°. 127), 27 Juli 1882 (Staat,l>lorl 

n°. 117), 3 Jannari 1884 (Staatsblad n°. 2) • 
11 Juli 1884 (Staatsl>lad n°. 123), 15 April 1886 
(Staat,!Jlaà n°. 64), 8 December 1889 (Staatsl>lad 

n°. 175), 9 Mei 1890 (-staatsblad n°. 78) • 
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30 December 1892 (Staatsblad n". 292), 13 Sep• 
tember 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 December 
1896 (Staatabtad n°. 230), 7 Juli 1900 (Staats· 
blad u0

• lll) en 24Jnni 1901 (Staatabtadn°.187); 
Gezien de Koninklijke besluiten van 24 Jnli 

1884 . (Staatsblad n°. 182), 14 December 1889 
(Staatsblad n°. 177) en 28 Januari 1897 (Staata
btad n°. 57); 

Hebben goedgevonden en v~rstaan: 
den tekst der wet van 17 Augugtus 1878 

(Staat.rbtad n°. 127), houdende herziening der 
wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals die 
bij de verder hierboven genoemde wetten is ge
wijzigd, algemeen bekend te maken, door bijvoe
ging van dien gewijzigden tekst in zijn geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlondsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatabtad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den I Oden Sllptember 1901. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van Binnenlandacke Zalctm, 
(get.) KUYP.ICR. 

( Uitgeg. 5 Oct. 1901.) 

Ieder ander onderwijs , waaronder ook het on
derwijs in armeninrigtingen, gods-, ga9t• en 
werkhuizen, ·gestichten van weldadigheid en andere 
instellin,ren van openbaar nut gegeven, wordt 
voor de toepassing dezer wet als schoolonderwijs 
beschouwd. 

2. Onder lager onderwijs begrijpt deze wet 
het onderwijs in : 

a. het lezen ; 
b. het schrijven ; 
c. het rekenen ; 
d. de beginselen der N ederlandsche taal ; 
e. die der· vaderlandsche geschiedenis; 
f. die der aardrijkskunde ; 
g. die van de kennis der natnnr; 
k. het zi ogen ; 
i. de eerste oefeningen van het handteekenen; 
j. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek; 
Ic. de nuttige hand werken voor meisjes. 
Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs 

gegeven worden in : 
l. de beginselen der Franse he taal; 

m. die der Hoogduitsche taal ; 
n. die der Engelsche- taal ; 
o. die der algemeene geschiedenis; 
p. die der wiskunde ; 

TE K S T de1· wet vaii 17 Àugustus 1878 q. het handteekenen ; 
(Staatsblad n°. 127), houdende herziening r. de beginselen der landbouwkunde; 
der wet van 13 ÀugustU/f 18ó7 \Staats- r bis. die der tuinbouwkunde; 
blad n°. 103) tot regeling van ket lager a. de gymnastiek; 
onderwijs, zooals die ia gewijzigd bij de wet- t. de fraaije hand werken voor meisjes. 
ten van 27 Juli 1882 \Staatsblad n". ll 7j, 3. De lagere scholen opgerigt en onderhouden 
3 Januari 1884 (Staotsblad u0 • 2), 11 Juli door het Rijk of de gemeenten zijn openbare, 
1884 \Staatsblad n°. 123), 15 À.pril 1886 . . de overige zijn bijzondere scholen. 
(Staatsblad n°. 64), 8 JJecember 1889 Door waterschappen of provinciën worden geene 
(Staatsblad n°. 175), 9 Mei 1890 (Staats- uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs. 

blad n°. 78), 30 December 1892 (Staats- gedaan. 
blad n°. 292), 13 September 1895 (Staats- Aan bijzondere scholen noch aan bijzondere 
blad n°. 159), 28 December 1896 (Staats- inrigtingen tot opleiding van onderwijzers mogen 
blad n°. 230J, 7 Juli 1900 (Staatsblad vanwege de gemeente geldelijke bijdragen ofeenig~ 
n°. 111) en 24 Juni 1901 (Staatsblad andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk 
n°. 187). worden toegekend, dan in · de gevallen en onder 

TITEL I. 

ALGEMEEN E BEPALINGEN. 

Art. 1. Lager onderwijs ·is huis- en school
onderwijs. 

Onderwijs, gegeven aan kinderen van ten 
hoogste drie gezinnen gezamenlijk in de woning 
van het hoofd van een dier gezinnen, is huis

onderwijs. 

de voorwaarden in deze wet genoemd. 
4. Art. 5 der wet van 1 Jnnij 1865 (Staata

btad n°. 58) is toepasselijk op alle lokalen, waarin 
lager schoolonderwijs gegeven wordt. 

Bij algemeenen maat~! van inwendig be
stuur worden door Ons, zoowel in het belang 
van de gezondheid als van het onderwijs, alge
meene regelen vastgesteld omtrent den bouw 

. en de inrigting der lokalen, waarin openbaar 
lager schoolonderwijs gegeven wor.J.t, alsmede om-
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trent het aantal kinderen dat daarin mag worden 
toegelaten, met bepaling of en in hoeverre deze 
î'egelen verbindend zijn voor de lokalen, waarin 
-door gemeenten gesubsidieerd bijzonder lager 
-schoolonderwijs wordt gegeven. 

5. Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven 
-in lokalen , welke door den inapectenr van het 
•geneeskundig Staatstoezigt zijn afgekenrd als 
-schadelijk voor de gezondheid of van onvol
doende ruimte voor het aantal schoolgaande kin
.deren. 

De Jn•peetenr spreekt de afkeuring uit bij 

-schriftelijke en met redenen omkleede verklaring 
en zendt daarvan afscb.rift nan Gedepnteerde 
'Staten en tenzelfden doge aan het. gemeente
·bestnur, aan den districts-schoolopziener . en aan 

het hoofd der school. Gedeputeerde Staten ge
lasten burgemeester en wethonders der gemeente, 

waarin het lokaal ligt, deze verklaring af te 
kondîgen binnen een door hen te bepalen termijn. 

Bij Gedeputeerde Staten kunnen tegen de uit
.spraak van den inspectenr in hooger beroep 
komen: 

a. de districts-schoolopziener ; 
b. het hoofd der school ; 
c. de eigenaar of bruiker van het lokaal; 

d. de onders of verzorgers van scb.oolgaande 
.kinderen. 

Het beroep moet worden ingesteld binnen der

tig vrije da~n, te rekenen van den dag, waarop 
het afschrift der verklarin!( van den inspecteur 
op last van Gedeputeerde Staten door het ge
meentebestunr is afgekondigd. 

Gedeputeerde Staten geven aan ·elk der in be
-roep gekomen belanghebbenden schriftelijk kennis 
van hunne beslissing. 

Ieder die bij de beslissing partij geweest is, 
·kan daartegen bij Ons in hooger beroep komen. 

Dit moet ingesteld worden binnen dertig vrije 
-dagen , te rekenen van den dag, waarop de ken
nisgeving van de beslissing van Gedeputeerde 
'Staten den belanghebbende is toegezonden. 

Hangende de termijnen van beroep en tot de 
•eindbeslissing kan met het geven van onderwijs 
in het afgekenrd lokaal worden voortgegaan, 

·ten ware de inspectenr van het geneesknndig 
·staatstoez:igt om dringende redenen, in zijne 
· verklaring uitdrukkelijk te vermelden, anders 
mogt hebben bevolen. · 

Indien de inspecteur v·an het geneeskundig 
:Staatstoezigt schriftelijk verklaart, dat het afge
_keurde lokaal voldoende verbeterd is, of dat het 

aantal kinderen genoegzaam beperkt is, kan het 
onderwija worden hervat. 

6. Niemand mag lager onderwijs ~even, die 
niet in h11t bezit is der bij deze wet gevorderde 
bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. 

Vreemdelingen behoeven bovendien Onze ver
gunning 

7. De bepalin~n van het voorgaande artikel 
zijn niet toepasselijk op : 

a. hen, die uitsluitend aan kinderen van één 
gezin lager hnisonderwijs geven; 

l,. hen, die, van het geven van lager onder

wijs geen beroep makende en zich zonder gelde
lijke belooning daartoe bereid verklarende, van 
Ons vergunning hebben verkregen tot het geven 
van zoodanig onderwiji. 

Vrijgesteld van het bezit van een der bewijzen 
van bekwaamheid bij het voorgaande artikel 

bedoeld is hij, die voor het vak of de vakken, 

waarin hij onderwijs geeft, bevoegd is ingevoltre 
het Koninklijk besluit van 2 Angustns 1815, 

n". 14, de wet van 28 April 1876 (Staatsólad 

n•. 102), of de wet van 2 Mei 1863 (Staat1-
ólt1d n°. 50). 

8. Jongelieden van beiderlei knnne mogen in 
de school als kweëkelingen worden 'toegelaten 

en aldaar behnlpzaam zijn, mits zij: 
a. hun vijftiende jaar ingetreden zijn en hun 

negentiende niet volhragt hebben, of de akte, 
bedoeld in art. 56 onder a, bezitten; 

ó. tot geene werkzaamheden in de school 
gebezigd worden dan de zoodanige, welke zij. 
onder het toezigt en de leiding van een in het
zelfde school vertrek aanwezigen bevoegde ver
rigten; en 

e. na drie maanden als kweekeling geplaatst 
te zijn geweest, in het bezit zijn van een door den 
arrondissements-schoolopziener schriftelijk ~oed
gekeurd bewijs , niet ouder dan een jaar en af

gegeven en onderteekend door het hoofd der 
school, waarin zij tijdens de afgifte waren toe
gelaten, dat hun zedelijk gedrag en hunne vorde
ringen voldoende zijn. 

Ingeval de arrondissements-schoolopziener zijne 
goedkenring weigert;, kan het_ hoofd der school 
binnen veertien dagen na de weigering de be
sliBSing van den districts-schoolopziener inroepen. 
Deze beslist binnen eene maand. 

Het hoofd der school geeft van de toelating . 
van een kweekeling in zijne school minstens drie 
dagen te voren schriftelijk kennis aan den arron
dissements-schoolopziener. 
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9. Hij, die in strijd met het voorschrift van 
art. 5 schoolonderwijs geeft in een afgekenrd 

, lokaal, of die, als hoofd der school, in een vertrek 
meer leerlingen toelaat dnn het naar de in art. 4 

bedoelde regelen mag bevatten of daarin kweeke
lingen toelaat zonder dat de vereischte schriftelijke 
kennisgeving daaraan is voorgegaan of wel anders 
dnn op d11n voet , bij het voorgaand ,ntikel be
paald, wordt gestrnft met eene geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vorige veroordeeling van den schuldige wegens 
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gnlden of met hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen. Bij tweede of volgende herhalingen 
gepleegd telkens binnen twee jaren nadat de laatste 
veroordeeling wegens eerste of volgende herhalingen 
onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis opge
legd van ten hoogste één jaar. 

10. Behalve de gevallen, hi~rna vermeld, ver
valt de bevoegdheid tot het geven van Jager 
onderwijs voor hem, die bij eind vonnis is ver
oordeeld: 

a. wegens misdaad ; 
b. tot eene der straffen omschreven in art. 28 

n°. 4 en 5 van het Wetboek van Strafregt. 
11 . Hij, die de bevoegdheid tot het geven van 

lager onderwijs verloren heeft, kan haar niet 
terugbekomen, behalve in ·de gevallen, in artt. 29, 
Sl .en liS voorzien. 

In deze gevallen kan zij hem door Ons ..-orden 
teruggegeven. 

12. Van Rijkswege worden kweekscholen en 
normaallessen tot opleiding van onderwijzers op
gerigt en onderbonden. 

D11 inrigting wordt bij algemeenen maatregel 
van best n nr geregeld. 

Ten behoeve van de opleiding van onderwijzers 
kan eene Rijksbijdrage worden verleend: 

1 n. nan gemeentelijke en aan bijzondere kweek
scholen .; 

2°. aan normaallessen en aan hoofden van 
llllholen, voor elk der door hen opgeleide personen 
die de akte , bedoeld in art. 56 onder a hebben 
verkregen, volgen& door Ons bij algemeenen maat
regel van bestnnr te stellen regelen en voorwaarden. 

Op de door het Rijk of de gemeenten op~rigte 
en <111derhonden kweekscholen en normaallessen 
zijp. het lste en 2de lid van art. SS van toepassing. 

De bepalingen snh a en c vnn art. 8 en die 
1901. 

van art. 9, voor zoover deze op de toelating van 
kweekelingen betrekking hebben , zijn niet van 
toepassing op de leerscholen, verbonden aan door 
Ons aangewezen kweekscholen. 

13. Waar in deze wet van onderwijzers gespro
ken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen begre
pen, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk be
paald zij. 

14. Onverminderd het bepaalde in art. 5 en 
met uitzondering van de gevallen voorzien in 
art. 19, snb a, b, c, à en /, kan van elk beslnit, 
krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten 
genomen, bij Ons in hooger beroep worden ge
komen door .ieder, die bij de vernietiging of ver
betering van het besluit van Gedeputeerde Staten 
belang heeft. 

Het hooirer beroep moet worden ingesteld bin
nen dertig vrije dagen, te rekenen van den dag 
waarop het besluit openbaar gemankt of den be
langhebbende toegezonden is. 

15. Deze wet is niet toepusselijk op: 
a. hem , die uitsluitend in een of meer der 

vakken, vermeld in art. 2 onder k, i, J:, q, r, rbis, 
en t, bijzonder onderwijs geeft; 

b. de scholen nit@luitend bestemd voor het 
onderwijs in een of meer der vakken, vermeld 
in art. 2 onder k, i, j, k, q, r, 1·bia, s en t; 

c. de scholen , waarin geene kinderen boven 
de zes jaren worden toegelaten en geen ander 
dan ~oorbereidend onderwijs gegeven wordt, be
houdens dat ook deze scholen onderworpen zijn 
aan de bepalingen van art. 5 en 73 dezer wet; 

d. militaire onderwijzers en het onderwijs, door 
hen gegeven aan militairen; 

e. de scholen voor doofstommen, blinden, spraak
gebrekkigen en idioten; 

/. de scholen in gevangenissen, bedelaarsge
stichten of Rijkswerkinrigtingen en in Rijksopvoe
dingsgestichten, he.houdens de bepalingen omtrent 
de bevoegdheid van hen, die lager onderwijs geven. 

Tl TEL II. 

VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS. 

§ 1. Yan de .rclwlen. 

16. In elke gemeente wordt voldoend lager 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scho
len , welke voor alle · kinderen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn. 

Het onderwijs omvat de vakken, in art. 2 
vermeld onder a--k, en daar , waar genoegzame 

26 
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btlhoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer 
of wel alle vakken, vermeld in dat artikel onder 
l-t. Van de verpligting tot het geven van onder
wijs in het vak, vermeld in artikel 2, onder j, 
kan door Gedepnteerde Staten, den district&• 
schoolopziener gehoord, telkens voor ten hoogste 
vijf jaren, vrijstelling worden verleend. 

De in de school toegela_ten kinderen zijn in 
elke klasse verpligt aan het onderwijs in alle de 
aldaar onderwezen vakken deel te nemen, met 
uitzondering van de vak.ken vermeld in art. 2 
onder j en "· 

Naburige gemeenten knnnen zich, met inacht• 
neming van art. 121 der wet van 2.9 Junij 1851 
(Staatsblad n°. 85), vereenigen tot het oprigten 
en in stand honden van gemeenschappelijke 
scholen of tot het vaststellen eener regeling 
omtrent de toelating van kinderen uit de eene 
gemeente op de scholen der andere. 

17. Aan hen, die het gewoon lager onderwijs 
genoten hebben, wordt gelegenheid gegeven tot 
het genot van heroolingsonderwijs. 

Het herhalingsonderwijs kan zich <;>ok uitstrekken 
tot vakken , die niet begrepen zijn geweest in het 
genoten lager onderwijs. 

De gemeenteraad regelt, na overleg met den 
districts-schoolopziener en .na ingewonnen berigt 
van het hoofd of de hoofden der lagere scholen , 
den omvang van het herhalingsonderwijs en de 
wijze waurop het zal worden gegeven ,' naar 
plaatselijke behoeften, met inachtneming der 
volgende voorschriften: 

1 °. dat het ten minste gedurende zes en negentig 
uren in het jaar moet worden gegeven; 

2°. dat het moet omvatten ten minste vier 
vakken van onderwijs, waaronder ten minste twee 
welke . begrepen zijn onder het gewoon school
onderwijs; 

3°. dat het zóó moet zijn ingerigt, dat ouders, 
die ltnnne kinderen niet meer dan 96 uren her• 
halingsouderwijs in het jaar willen doen genieten, 
die kinderen een geregelden cursus kunnen doen 
bijwonen, zonder dat dit aantal uren wordt 
overschreden; 

4°. dat er, behoudens door Ons voor bepaalde 
gemeenten of gedeelten van gemeenten te verleenen 
tijdelijke vrijstelling, voor de meisjes, hetzij deze 
al dan niet te zamen met jongens aan de lessen 
deelnemen, gelegenheid moet zijn om buiten avond
uren 96 nren in het jaar herhalingsonderwijs te 
genieten; 

5°. dat voor het herhalingsonderwijs, bniten 

avondnren, niet meer dan twee halve dagen in 
de week mogen worden besteed ; 

6°. dat ged nrende de uren, voor het her• 
halingsonderwijs aangewezen , in de daarvoor be
stemde lokalen aan de klassen der gewone lagere 
school, welke in die lokalen worden onderwezen, 
geen gewoon lager onderwijs wordt gegeven. 

Een lesnnr, des namiddags te 5 nor of later 
aanvangende, wordt geacht tot de avonduren te 
behooren. 

Artikel l 8 en artikel 19, litt. b, zijn ten 
deze toepasselijk. 

18. De beslniten van den gemeenteraad, be• 
. treffende het getal der scholen en de vakken , 

welke op de scholen zullen onderwezen worden, 
worden aan Gedepnteerde Staten medegedeeld. 
Zoo Gedepnteerde Staten het getal scholen of 
den omvang van het onderwijs onvoldoende 
achten , bevelen zij , den inspectenr gehoord , 
vermeerdering . 

Gelijke vermeerdering kan, Gedeputeerde Staten 
gehoord, door Ons worden bevolen. 

19. De besluiten van den gemeenteraad, be
treffende : 

a. de .plaats, waar een schoollokaal zal zij o 
ge..-estigd; 

6. de vermindering van het getal scholen of 
van den omvang van het ondetwijs; 

c. de vereeuiging eener school met of hare 
vervanging door andere ; 

d. de slniting eener school of de schorsing 
van het onderwijs aan eene school ; 

e. den leeftijd welken de kinderen moeten 
bereikt hebben v66r zij op de openbare school 
worden toegelaten, en van dien waarop zij die 
school moeten verlaten ; 

/ . het verleenen van ontslag aan onderwijzers 
in de gevallen bedoeld in art. 29 onder b en c; 

worden aan de goedkeuring van Gedepnteerde 
Staten onderworpen . 

De artt. 196, 197, 198, 200, 201 en_ 202 der 
wet van 29 Jnnij 1851 (Staatablad n°. 85) zijn 
ten deze toepasselijk. 

20. Slniting eener school voor bepaalden tijd 
kan door Gedeputeerde Staten bij een met rede
nen omkleed beslnit worden bevolen. 

Zij hooren in het geval van dit en het voor
gaande artikel vooraf den inspecteur van het 
lager onderwijs. 

Gelijke slniting kan door One., Gedeputeerde 
Staten gehoord, worden bevolen. 

21. De regeling van de' schooltijden en van de 
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vacantiën, de vaststelling van het leerplan en van 
de bij het onderwijs te gebrniken boeken en de 
verdeeling der school in klassen geschieden door 
het hoofd der school en , zoo de regeling voor 
meerdere scholen gel ij kei ijk werkt, door de hoofden 
dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring van 
burgemeester en wethouaers en van den districts
schoolopziener. 

Bij verschil tnsschen bnrgemeester en wet
bonders en den districts-schoolopziener beslist 
Onze Minister, die met de nitvoering dezer wet 

belast is. 
22. Bij de regeling der schooltijden wordt 

door het vrijgeven van nitdrukkelijk in de rege
ling genoemde uren ·gezorgd, dat de schoolgaande 
kinderen van de godsdienstleeraren g~dsdienst
onderwijs knnnen genieten. 

Onder voorwaarden door burgemeester en wet
houders in overleg met den districts-schoolop
ziener te bepalen, worden de schoollokalen, des 
noodig verwarmd en verlicht, voor dit godsdienst
onderwijs beschikbaar gesteld. 

Bij verschil is het. laatste Jid van het Voor

gaande artikel toepasselijk. 

§ 2. JTan de onderwijzers. 

23. Aan het hoofd van elke school is een 

onderwijzer geplaatst, die den leeftijd van drie 
en twintig jaren moet volbragt · hebben en den 

rang van hoofdonderwijzer bezit. 
De waarne!Iling van het bestuur eener school 

kan echter tijdelijk worden toevertron wd aan 
een onderwijzer ; die den gevorderden leeftijd 
of den rang van hoofdonderwijzer niet bezit, 
mits aan de school geen onderwijzer in het 
bezit van dien rang, ingevolge art. 24, verbon
den zij. Zoodanige waarneming mag niet langer 

duren dan zes máanden. 
24. Het hoofd der school wordt bijgestaan 

door ten minste één onderwijzer, zoodra het 
aantal schoolgaande kinderen meer dan veertig, 
door ten minste twee onderwijzers, zoodra het 
een en negentig bedraagt. 

Voor elk vijf-en-vijftigtal schoolgaande kin
deren boven de negentig wordt een onderwijzer 

meer vereischt. 
Wanneer met inbegrip van het hoofd der 

school het aantal onderwijzers ingevolge de voor
afgaande bepalingen van dit artikel aan de school 
vecbonden meer dan vier bedraagt, moeten ten 

minste twee, wanneer het meer clan acht be
draagt, ten minste drie hun.nèr den leeftijd van 

drie en twintig jaren volbragt hebben en den 
rang van hoofdonderwijzer bezitten. 

Onder de onderwijzers , in dit artikel bedoeld, 
worden zij, die nitslnitend in eeit of meer der 
vakken , genoemd in art. 2 , onder ,.__t, onder
wijs geven, niet medegerekend. 

Op geene school mogen meer dan zeshonderd 
kinderen gelijktijdig worden toegelaten, tenzij 
hiertoe door Ons om bijzondere redenen ver
gnnning wordt verleend. 

Bij de toepassing van dit artikel wordt tot 
grondslag genomen het getal kinderen, die op 
den vijftienden dag der maand Janru,.rij van het 

loopende jaar als werkelijk schoolgaande bekend 
staan. Kinderen, die tijdelijk in de gemeente ver
toeven, wonende in een tent, vaar• of voertnig, 
behoeven niet onder dat getal te worden op
genomen. 

Waar die grondslag tengevolge van het tijd
stip va~ oprigting der school niet kan worden 
vastgesteld, geldt het aantal kinderen dat op 
den laatsten dag der maand, volgende op die 
waarin de school geopend is, als werkelijk school
gaande bekend ~taat. 

25. Wanneer de school in verscheidene klas
sen verdeeld is, wordt het onderwijs in de 
laagste klassen bij voorkeur aan onderwijzeressen, 
dat in de hoogste kla.ssen, beha! ve aan de scholen 
uitsluitend voor meisjes bestemd, bij voorkeur aan 
onderwijzers opgedragen. 

26. Aan .eiken onderwijzer wordt eene vasie 
jaarwedde toegelegd. Die jaarwedde bedraagt ten 
minste: 

1°. voor het hoofd eener school : 
a. met minder dan vijf dienstjaren , zeven

honderd vijftig gnlden ; 
b. met vijf en meer dooh minder dan tien 

dienstjaren, achthonderd gulden ; 
c. met tien en meer doch minder dan vijftien 

dienstjaren, achthonderd vijftig gnlden ; 
d. met vijftien en meer doch minder dan twintig 

dienstjaren negenhonderd gulden ; 
e. met twintig en meer dienstjaren, negenhonderd 

vijftig gnlden ; 
2°. voor elk der onderwijzers die het hoofd 

der school bijstaan : 
a. met minder dan vijf dienstjaren, vijfhonderd 

gnlden ; 
_b. met vijf en meer doch minder dan tien dienst

jaren, vijfhonderd vijftig gulden ; 
c. met tien en meer doch minder dan vijftien 

dienstjaren, zeshonderd gnlden ; 
26* 
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d. met vijftien en meer doch minder dan twintig 
dienstjaren, zeshonderd vijftig gnlden ; 

e. met twintig en meer dienstjaren, zeven• 
honderd gulden ; 

3°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofdonder• 
wijzer bezitten, honderd gulden meer, en wanneer 
zij den leeftijd van drie en twintig jaren volbragt 
hebben en volgens artikel 24 moeten aanwezig 
zijn in scholen met meer dan vier onderwijzers, 
tweehonde~d gulden meer dan onder 2°. snb a 
tot en mei e bepaald. De aanspraak op de ver
hooging der jaarwedde met honderd gulden ont
staat voor onderwijzers, die bij hunne benoeming 
niet in het bezit zijn der akte van bekwaamheid 
als hoofdonderwijzer, met den eersten dag van 
de maand volgende op die , waarin zij die akte 
verkrijgen. 

Als diensttijd komt in aanmerking de tijd voor 
en na de in voering dezer wet doorgebragt in 
dienst zoo wel aan open bare als aan bijzondere 
lagere scholen, waar het geldt het hoofd der 
school, als zoodanig, en waar het geldt een onder
wijzer tot bijstand van het hoofd der school, in 
die hoedanigheid en als hoofd eener school. 

Door Ons kan, Gedeputeerde Staten der provincie 
gehoord , voor elke provincie bepaald worden 
waar en tot welk bedrag de minima van jaar• 
wedden voor de verschillende onderwijzers aan de 
onderscheidene klassen van scholen hooger zijn 
znllen dan het bedrag hiervoren bepaald. 

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor 
de onderwijzers, uitsluitend belast met het onder
wijs in een of meer der vakken, genoemd in 
artikel 2 . onder la- t. 

Het hoofd der school geniet behalve zijnejaar• 
wedde vrije woning, zoo mogelijk met eenen tuin. 

Ingevál hem geen vrije woning kan verschaft 
worden, ontvangt hij eene vergoeding voor huis• 
huur ten bedrage van ten minste honderd vijftig 
gnlden. 

Elk der mannelijke onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, geniet, indien hij gehuwd 
is en den leeftijd van acht en twintig jaren be
reikt heeft, eene tegemoetkoming in de huishuur 
ten bedrage van ten minste vijftig gulden. 

Met inachtneming dezer voorschriften worden 
de jaarwedden der onderwijzers, de vergoeding 
voor huishuu voor de hoofden van scholen en 
de tegemoetkoming in de huiahnnr der gehnwde 
onderwijzers van acht en twintigjarigen leeftijd en 
daarboven door den gemeenteraad onder goedken• 

ring van Gedeputeerde Staten geregeld. Die goed
kenring blijft niet langer dan tien jaren van kracht. 

In geval van hooger beroep bij Ons van het 
beslnit van G-edepnteerde Staten, wordt bij Onze 
beslissing de vereischte regeling vastgesteld. 

26bis. Boven en behalve de vaste jaarwedde, 
in artikel 26 bedoeld, geniet de onderwijzer, belast 
met het geven van herhalingsonderwijs, genoemd 
in artikel 17, eene belooning van ten minste 
zestig cent per lesuur. 

Met inachtneming van dit voorschrift worden 
de belooningen der onderwijzers voor het geven 
van herhalingsonderwijs door den gemeenteraad 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten geregeld. 

27. Om als onderwijzer benoemd te knnnen 
worden, wordt het bezit vereischt: 

a. eener akte van bekwaamheid ; 
!J. van een getni!!;!!chrift van zedelijk gedrag, 

afgegeven door den burgemeester der gemeente of 
de bnrgemeesters der gemeenten, waar hij, aan 
wien het wordt uitgereikt, in de twee laatste 
jaren gewoond heeft. 

Bij weigering van een der burgemeesters kan 
het getuigschrift worden verleend door Onzen 
Commissaris in de provincie. 

Met zoodanig getuigschrift wordt gelijk gesteld 
het getuigschrift van zedelijk gedrag, afgegeven 
door de bevoegde overheid bniten 's lands onder 
welker gebied de bezitter in de twee laatste jaren 
heeft gewoond. 

28. De onderwijzers, aan de gemeentescholen 
verbonden, worden door den gemeenteraad be
noemd. 

De benoeming van den onderwijzer , aan het 
hoofd der school geplaatat, geschiedt uit eene 
voordragt van minstens drie bevoegJen, opge
maakt door bnrgemeester en wethouders en den 
districts-schoolopzieoer. 

Indien bnrgemeester en wethouders en de 
districts-schoolopziener niet tot overeenstemming 
knonen geraken, gaat aan de benoeming een ver
gelijkend onderzoek naar de geschiktheid der can
didaten vooraf. 

Melden meer dan zes bevoegden zich voor het 
onderzoek e.an, dan kunnen burgemeester en wet
honders, in overeenstemming met den districts• 
schoolopziener, bepalen welke candidaten , mits 
niet minder dan zes, daaraan znllen worden onder• 
worpen. Bij ~mis aan overeenstemming omtrent 
de keuze der op te roepen personen, worden alle 
candidaten die zich hebben aangemeld tot het 
onderzoek toegelaten. 
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Ingeval de benoeming na voorafgaand verge
lijkend onderzoek plaats heeft, wordt de voor
dragt , bestaande uit minstens drie bevoegden, 
door den districts-schoolopziener opgemaakt en 
door dezen met een schriftelijk met redenen 
omkleed ad vies omtrent de voorgedragen candi
daten aan den raad ingezonden, 

Al wat verder het· in dit artikel bedoeld onder• 
zoek betreft , wordt door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestnur geregeld. 

In 11:emeenten, waar meer dan eene school 
bestaat , kan de onderwijzer, aan het hoofd der 
eene geplaatst, aan het hoofd der andere worden 
gesteld zonder voordrn!!;t, indien de gemeente
raad na overleg met den districts-schoolopziener 
hiertoe beslnit. 

De benoeming van andere onderwijzers geschiedt 
nit eene voordragt van minstens drie bevoey:den , 
opgemaakt door burgemeester en wethouders in 
overleg met den arrondissements-schoolopziener, 
na ingewonnen berigt van het hoofd der school, 
waaraan de benoeming geschieden moet. Het 
berigt. van het hoofd der school en het schrifte
lijk met redenen omkleed ad vies van den arron• 
dissements-schoolopziener worden aan den raad 
overgelegd. 

De onderwijzers verbonden aan scholen, uit
sluitend door het Rijk bekostigd, worden benoemd 
door Önzen Minister, die met de uitvoering dezer 
wet is belast. 

29. Ontslag aan onderwijzers, aan gemeente
scholen verbonden, wordt door den gemeenteraad 
verleend: 

a, regtstreeks overeenkomstig eigen verzoek met 
ingang van den dag , door den gemeenteraad te 
bepalen; 

6. op voordragt van burgemeester en wethon
ders of van den districts-schoolopziener, indien 
het een onderwiJzer betreft , aan het hoofd eener 
school geplaatst ; 

c. op voordragt van burgemeester en wet
houders of van den arrondissements-schoolopziener, 
indien het een onderwijzer betreft , die niet aan 
het hoofd eener school is geplaatst. 

In de twee laatste gevallen kan het ontslag 
niet-eervol worden verleend. 

Door Gedeputeerde Staten kan worden ver

klaard , dat de niet-eervol ontslagen onderwijzer 
de bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
heeft verloren. 

Aan de onderwijzets ve1·bonden aan eene school, 
uitsluitend door h~t Rijk bekostigd, wordt, 

hetzij overeenkomstig eigen verzoek , hetzij ambts • 
· halve, ontslag verleend door Onzen Minister, 
die met de uitvoering dezer ,,;et belast is. 

30. Een onderwijzer, aan eene gemeenteschool 
verbonden, kan op voorstel van den arrondisse
ments-schoolopziener voor hoogstens eene maand 
door bnrgemeester en wethonders worden geschorst. 
Zij geven hiervan onmiddellijk kennis aan den 
gemeenteraad en aan den · districts-schoolopziener 
met opgave van de redenen der schorsing. 

De schorsing geschiedt zonder stilstand van 
jaarwedde. 

Zij kan binnen · den tijd, waarvoor zij is uit
gesproken, door den gemeenteraad worden opge
heven. 

31. Behalve op de wijze, in de twee voor
gaande artikelen bepaald , kan de schorsing of 
het ontslag, doch in het laatste geval slechts 
niet-eervol, op voordragt van den districts-school
opziener door Gedeputeerde Staten worden nit
gesproken. 

Op dergelijk ontslag is het voorlaatste lid 
van art. 29 toepasselijk. 

32. In de tijdelijke waarneming der door 
schorsing, ontelag of ontstentenis aan eene ge
meenteschool opengevallen plaats wordt door 
burgemeester en wethouders in overleg met den 
arrondissemen ts-schoolopzienor voorzien. 

Indien in de vervnlling, waar het betreft het 
hoofd der school, niet door den gemeenteraad 
is voorzien binnen zes maanden nadat de plaats 
is opengevallen, geschiedt zulks door Gedepu• 
teerde Staten na voorafgaand vergelijkend onder
zoek naar de geschiktheid der candidaten. 

In geval van tijdelijke verhindering, kan op 
'gelijke wijze als in het eerste lid_ van dit artikel 
is bepaald, in de waarneming worden voorzien. 

De schorsing van onderwijzers, verbonden aan 
scholen, uitsluitend van Rijkswege bekostigd, en 
de voorziening in de tijdelijke W11J!.rlleming aan 
dergelijke scholen geschieden door Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast. 

32bis. Wanneer in eene gemeenteschool jonge
lieden in het bezit der akte, bedoeld in art. 56, 
onder a, op den voet van art. 8 als kweeke
lingen zijn toegelaten, zijn deze bij schorsing, 
ontslag, onstentenis of tijdelijke verhindering aan 
eenen onderwijzer in die school, op aan wijzing 
van het hoofd,, bevoegd e1;1 verpligt tot de waarne
ming der opengevallen plaats, hangende het overleg 
in het eerste lid van art. 32 voorgeschreven. 

33. Het schoolonderwijs wordt onder het aan-
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leeren van gepaste en nnttige knndigheden dienst
baar gemaakt aan de ontwikkeling van de ver
standelijke vermogens der kinderen en aan hnnne 
opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke 
dengden. 

:J?e onderwijzer . onthoudt zich van iets te leeren, 
te doen of toe te laten wat strijdig is met den 
-eerbied verschuldigd. ·aan de godsdienstige begrippen 
van andersdenkenden. · 

De onderwijzer, die zich in dit opzigt aan 
pligtverzuim schuldig maakt, kan door Ons voor 
hoogstens een jaar en bij"herhaling der overtreding · 
voor onbepaalden tijd in zijn bevoegdheid tot 
het geven van onderwijs aan eene openbare school 
geschorst worden. 

Het geven van godsdienstonderwijs blijft aan 
de godsdieostleeraren overgelaten. 

34. Op bezwaarschriften tegen het in de school 
gebruik maken van bepaald aaugewezeu leerboeken 
wordt beslist door Onzen Minister, die met de 

<Uitvoeri og dezer wet is belast. 
Zijne beslissing wordt in de Staatscourant 

• openbaar gemaakt. 
Den onderwijzer, die een aldus afgekeurd leer

boek gebruikt, wordt door bnrgemeesler en wet
houders verboden hiermede voort te gaan. 

In geval van ongehoorzaamheid wordt aan den 
onderwijzer een niet-eervol ontslag gegeven. 

35. Het ·is den onderwijzers op straffe van 
ontslag verboden handel te drijven of eenige 
nering of beroep, behalve het geven van onder
wijs, uit te oefenen. 

36. Het is hun op gelijke straffe verboden 
ambten of bedieningen te bekleeden of te ge
doogen, dat te hunnen hnize handel of nering 
gedreven of eenig beroep uitgeoefend worde door · 
de leden van hun gezin. 

Zoowel van het eene als van het andere verbod 
kan vrijstelling worden verleend door Gedeputeerde 
Staten, den . districts•schoolopzieoer gehoord. 

Het ontslag, in dit en de twee voorgaande 
artikelen bedoeld, wordt verleend, hetzij door 
den gemeenteraad op voordragt van den districts• 
schoolopziener of van burgemeester en wethouders 
of van den arl'oodissemeots-schoolopziener naar 
de onderscheidingen, in art. 29 onder b en c 

gemaakt, hetzij ingevolge art. 31 door Gedepu
teerde Staten, hetzij aan scholen, uitsluitend 
door het Rijk bekosti$d, door Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet helaet. 

37. Aan de onderwijzers wordt, in de gevallen 
bij art. 38 en onder de vovrwaarden bij art. 41 

en 42 dezer wet gesteld, pensioen verleend ten 
laste van het Rijk. 

38. Regt op pensioen wordt ve1·kregen door 
na volhragten vijf en zestigjarigen leeftijd he
komen ontslag. 

Pensioen kan insgelijks verleend· worden aan 
een onderwijzer, die na tienjarigen diensttijd uit 
hoofde van ziels- of ligchaamsgebreken voor de 
waarneming zijner betrekking ongeschikt is m 
op dien grond ontslag heeft bekomen. 

Die ongeschiktheid wordt aangenomen op de 
verklaring van den districts-schoolopzieoer en 
van Gedeputeerde Staten. 

Bij de berekening van het pensioen . komen 
alleen i~ aanmerking diensten vóór of sedert het 
in werking treden dezer wet als onderwijzer aan 
eene openbare school ten behoeve van het lager 
onderwijs bewezen. 

39. Aan den onderwijzer, hoofd eener 
school , die, ten gevolge van de opheffing der 
school, en aan den onderwijzer, die, wegens op
heffing der school of wegens opheffing zijner be
trekking, wordt ontslagen en niet in de termen 
valt pensioen te genieten, wordt ten laste van 
het Rijk een wachtgeld verleend tot een bedrag 
van de helft der jaarwedde, die hij op het tijd~ 
stip van zijn ontslag genoot. Dit wachtgeld ver
valt, wanneer het hoofd of de onderwijzer in de 
termen komt om pensioen te genieten, of zoo
veel vroeger als hij tot eene betrekking van Rijke-, 
provincie- of gemeentewege wordt benoemd, waar-

. van de bezoldiging met het bedrag van het wacht
geld gelijk staat of dit overtreft, of zoodaoige 
betrekking, hem niet van Rijks-, provincie- of 
gemeentewege opgedragen, aanvaardt. Het wacht
geld wordt in geen geval langer nitgekeerd dan 
gedurende vijf jaren na den dag, waarop het . 
ontslag ingaat, indien het hoofd of de onder• 
wijzer op dien dlll!' den leeftijd van 45 jart'n nog 
niet heeft bereikt. Bij de aanvaarding eeoer be
trekking, niet van Rijks-, provincie- of gemeente
wege opgedragen, waarvan de bezoldiging Jager 
is dan het wachtgeld, wordt dit verminderd met 
het bedrag dier bezoldiging. 

Behalve in het laatstgenoemde geval rekent de 
tijd, gedurende welken het wachtgeld wordt ge
noten, mede voor aanspraak op pensioen. 

In de aan onderwijzers, geen hoofden van scholen, 
te verleenen wachtgelden wordt door de gemeente 
de helft aan het Rijk v;rgoed. 

40. Het pensioen beloopt voor elk jaar dienst 
een zestigste deel van de jaarwedde, die over 
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de laatste twaalf maanden, aan het ontslag voor
afgegaan, tot grondslag gediend heeft voor de 
bepaling der bijdrage, in het volgend artikel 
vermeld, doch mag nimmer het twee derde ge
deelte dier jBnrwedde te boven gaan. 

41. Als bijdrage voor pensioen wordt door de 
onderwijzers jaarlijks betaalt twee ten honderd 
van de jaarwedde aan hunne betrekking ver
bonden. 

De jaarwedde wordt berekend met inbegrip 
van hetgeen de onderwijzer, aan het hoofd eener 
school geplaatst, op grond van artikel 26, vijfde 
lid, dezer wet geniet. Het bedrag dezer inkom
sten wordt door Gedeputeerde Staten bepBnld. 
De jaarwedde der mannelijke onderwijzers, be
doeld in het zevende lid van• artikel 26, wordt 
berekend met inbegrip van de in die wetsbe
paling vermelde tegemoetkominit. 

De bijdrage komt ten voordeele van het Rijk 
en wordt door de zorg der gemeentebesturen 
geïnd en aan 's Rijks schatkist verantwoord. 

42. De bepalingen van de artt. 8, 9 derde 
lid, 12 derde lid, 18 tot en met 31 der wet 
betreffende de burgerlijke pensioenen, zijn op de 
pensioenen der onderwijzers van toepassing. 

42bia. De artt. 6, 26, 27 Jitt. a en 35-42 
gelden niet voor de onderwijzers aan openbare 
scholen , uitsluitend belast met het onderwijs in 
een of meer der vakken, vermeld in art. 2 onder 
k, i, k, IJ, r, r bu en t. 

De artt. 26 en 35-42 gelden niet voor de 
onderwijzers aan openbare scholen die uitsluitend 
in een der vakken of in beide vakken vermeld 
in art. 2 onder j en II onderwijs geven, dan wel 
daarnevens mede onderwijs geven in een of meer 
der vakken, vermeld in art. 2, onder k, i, k, IJ, 
r, rbu en t. 

§ 3. Yan de kosten van ket ond11rwij11. 

43. Elke gemeente voorziet in de kosten van 
haar lager onderwijs, voor zoover die niet komen 
ten laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden. 

44. De kosten zijn : 
a. de jaarwedden der onderwijzers; 
b. de vergoeding aan onderwijzers, aan het 

hoofd van scholen staande, wegens gemis van 
vrije woning; 

c. de toelagen en bijdragen tot opleiding van 
onderwijzers; 

d. de uitgaven ten behoeve van het herha
lingsonderwijs; 

e. die voor het stichten en instandhouden 
of voor het huren der schoollokalen en onder
wijzerswoningen; 
f. die voor het aanschaffen en onderhouden 

der schoolmeubelen en der schoolboeken, leer
middelen en schoolbehoeften; 

g. die voor verlichting en verwarming en het 
schoonhouden der schoollokalen; 

/i. die vnn het plaatselijk schooltoezigt, daar
onder begrepen de commissiën tot wering van 
schoolverzuim, en van het vergelijkend onderzoek; 

i. die voor de schoolbibliotheken, belooningen 
en eereblijken. 

45. Door het Rijk wordt over elk dienstjaar 
aan de gemeente eeue bijdrage verleend: 

1°. a. voor elk hoofd eener school van een• 
honderd negen en negentig en minder leerlingen, 
driehonderd zestig gulden; 

van tweehonderd tot en met driehonderd negen 
leerlingen, vierhonderd zestig gulden; 

vau driehonderd tien tot en met vierhonderd 
negentien leerlingen, vijfhonderd 1.estig gulden; 

van vierhonderd twintig en meer leerlingen , 
zeshonderd zestig gulden; 

il. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, voor zoover die bijstand 
volgens artikel 24 verpligt is, tweehonderd zestig 
golden, doch voor elk dier onderwijzers die den 
leeftijd van drie en twintig jaren volbrsgt hebben 
en den rang van hoofdonderwijzer bezitten, voor 
zoover znlks volgens artikel 24 gevorderd wordt, 
driehonderd zestig gulden ; 

c. indien het aan de school verbonden onder
wijzend personeel het minimnm van onderwijzers, 
bij artikel 24 gesteld, overschrijdt: 

voor scholen van driehonderd negen en minder 
leerlingen, tweehonderd zestig golden voor één 
onderwijzer; • 

voor scholen van driehonderd tien en meer 
leerlingen, tweehonderd zestig gnlden per onder
wijzer voor ten hoogste twee onderwijzers; 

doch omvat het onderwijs behalve de vakken a_:_k 
tevens ten minste twee der vakken onder l, 111, 

en n en het vak onder p van artikel 2 ge
noemd: 

voor scholen van negentig en minder leerlingen, 
driehonderd tien gulden voor één onderwijzer; 

voor Miholen van een en negentiit tot en met 
eenhouderd negen en negentig leerlingen, drie
honderd tien gnlden per • onderwijzer voor ten 
hoogste twee onderwijzers; 

voor scholen van tweehonderd en meer leerlingen, 
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driehonderd tie~ gnlden per onderwijzer voor ten 
hoogste drie onderwijzers; 

d. voor elk der mannelijke sub b en c bedoelde 
onderwijzers, mits zij gehnwd zijn en den leeftijd 
van acht en twintig jaren bereikt hebben, vijf 
en twintig gulden. 

Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar wordt in dienst gesteld, ten gevolge van 
ontslag de school verlaat of overlijdt, wordt de 
bijdrage berekend naar den maatstaf sub a, b, c en d 
vermeld , in evenredigheid van het aantal volle 
maanden dat hij in dat jaar aan de school ver
bonden il geweest; 

2°, vijf en twintig ten honderd van de kosten 
wegens het 1tichten, verbouwen of aankoopen van 
schoollokalen voor zoo ver die niet komen ten 
laste van anderen of op andere wijze worden ge
vonden. Wordt voor het stichten ~an school
lokalen grond gehrnikt, die eigendom der gemeente 
is, dan wordt de waarde van dien grond door 
drie deskundigen op kosten van de gemeente be
paald. Van die waarde wordt vijf en twintig 
ten honderd uitgekeerd, waarop aanspraak wordt 
verkregen in het jaar, waarin de schoollokalen 
voltooid worden opgeleverd. 

Voor de sub 1°. vermelde bijdrage komen niet 
in aanmerking de scholen waarvan de opbrengst 
der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemid
deld tachtig gulden of meer per leetling en per jaar. 

Voor de berekening daarvan dient tot grondslag 
het aantal leerlingen, waarnaar volgens den maat
staf, in artikel 24 vermeld, het aantal onder
wijzen geregeld wordt. 

Voor de snb 1°. vermelde bijdrage komen mede. 
niet in aanmerking de scholen, waar bij vacature 
in het onderwijzend personeel tnsschen het ontstaan 
daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door 
den benoemde een langere tijd verloopt dan: wat het 
hoofd der school betreft, van zes maanden , wat 
de overige onderwijzers betreft van vier maanden. 

Indien niet is voldaan aan den eisch, in het 
voorgaande lid gesteld, kan dooi· Ons voor een 
bepaalden tijd ontheffing worden verleend, indien 
het gemeentebestu nr binnen dertig dagen na het 
tijdstip, waarop in de vacature had behooren te 
zijn voorzien, een daartoe strekkend verzoek aan Ons 
indient en Ons blijkt, dat het gemeentebestnnr 
ondanks het aanbieden van eene behoorlijke jaar• 
wed.de niet hij magte is geweest de vacature 
binnen den gestelden tijd te nrvnllen. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer be
palin~n worden door Ons hij algemeenen maat-

regel van bestnor gegeven, met inachtneming 
van het beginsel, dat behoudens aanvulling of 
terogbetalio!f na afloop van het dienstjaar de 
nitkeeriog der bijdrage geschiedt: 

a. bij voorschot : 
die, snb 1°. a en b bedoeld, naar het aantal 

onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 23 en 24 aan de school moet verbon• 
den zijn; 
· die, snb 1°. c en d bedoeld, voor zoover het 

aantal op 1 Januarij van het dienstjaar aan de 
school verbonden onderwijzers voor de bijdrage in 
aanmerking komt·; 

6. die, snh 2°. bedoeld, in verband met de 
betalingstermijnen , of nadat de aanspraak is ver-
kregen. • • 

45bia. Door het Rijk wordt met inachtneming 
van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel 
over elk dienstjaar aan de gemeente eene bijdrage 
verleend in de aan de onderwijzers nit te keeren 
belooning wegens het geven van herhRlingsonder
wijs van dertig cent per lesnnr, mits: 

1°. voor zooveel bedoeld onderwijs omvat vakken, 
waarvoor wettelijke akten van bekwaamheid ver
krijgbaar zijn, dat onderwijs wordt gegeven door 
onderwijzers in het bezit dier akte; en 

2°. voor zoo veel het bedoeld onderwijs vakken 
om vat, waarvoor geen wettelijke akten van be
kwaamheid zijn te verkrijgen, dat onderwijs wordt 
gegeven door onderwijzers, die zijn benoemd, 
nadat daartoe magtiging is verkregen van den 
arrondinements-schoolopziener. Wordt die mag
tiging geweigerd, dan is van de beslissing van 
den arrondissements-schoolopziener beroep op den 
districts-schoolopziener toegelaten. 

De bij dit artikel bedoelde bijdrage wordt ge
noten voor een ma:i:imnm van honderd twee en 
negentig lesnren per school en per jaar, tenzij 
door Gedepnteerde Staten, den inspecteur van 
het lager onderwijs gehoord, het aantal lesnren, 
dat voor eene Rijksbijdrage in aanmerking kan 
komen, op een hooger cijfer is vastgesteld. Dit 
maximum mag het cijfer van driehonderd vier en 
tachtig lesnren per school en per jaar niet over
schrijden. 

Voorschrif~n omtrent de uitvoering dezer be
palingen worden door Ons bij algemeenen maat
regel van hestunr gegeven. 

46. Ter tegemoetkoming in de kosten, welke 
voor rekening der gemeente blijven, wordt voor 
ieder schoolgaand kind, met nitzon'1ering van 
bedeelden en van hen die, schoon niet bedeeld, 
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onvermogend zijn, een schoolgeld geheven van 
ten minste twintig cents per maand. 

De minvermogenden worden, indien het schoogeld 
voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk is, slechts 
voor een gedeelte aan de heffing onderworpen. 

Vrijstelling van verpligting tot het heffen van 
schoolgeld kan aan eene gemeente door Ons 
worden verleend bij een met redenen omkleed 
besluit, den Raad van State gehoord. Intrekking 
dezer vrijstelling geschiedt op dezelfde wijze. 

Het invoeren, wijzigen of afschaffen van dit 
schoolgeld geschiedt met inachtneming van de 
artt. 282-286 der wet van 29 Junij 1851 
(Staatsblad n°. 85), met dien verstande dat aan 
de verordening tot heffing Onze goedkenring niet 
wordt onthouden dan bij een met redenen om
kleed besluit, den Raad van State gehoord. 

De invordering wordt. geregeld door eene plaat
selijke nrordening overeenkomstig de bepalingen 
van de artt.. 258- 262 dier wet. 

Indien het schoolgeld, beha) ve voor zooveel be
treft de gevallen in het 2de lid van dit artikel en 
in art. 48 vermeld, voor ieder kind van dezelfde 
klasse niet ;i;elijk is, zijn daarop de artt. 264-266 
dier wet, gelijk die gewijzigd is bij de wet van 
28 Junij 1881 (Staatsblad n°. 102), mede van 
toepassing, ?Det dien verstande dat het schoolgeld 
voor geen kind meer bedrage dan hetgeen voor 
het onderwijs van dat kind kan geacht worden 
voor rekening der gemeente te blij ven. 

4 7. Het gemeentebestuur bevordert zooveel 
mogelijk het schoolgaan van kinderen van be• 
deelden, on vermogenden en minvermogenden. 

48. Tenzij bij eene regeling krachtens het 
laatste lid van art. 16 gemaakt, anders is be
paald, bedraagt het schoolgeld voor de kinderen 
uit andere gemeenten niet meer dan dat voor de 
kinderen uit de heffende gemeente. 

Voor twee of meer kinderen uit één gezin, 
gelijktijdig ter school gaande, kan het bedrag van 
het schoolgeld lager gesteld worden dan het, 
berekend voor ieder afzonderlijk , wezen zou. 

49. Indien Wij, Gedeputeerde Staten gehoord, 
oordeelen dat eene gemeente, door de uitgaven 
tot eene behoorlijke inrigting van haar lager 
onderwijs vereischt, in verhonding tot bare mid
delen en andere uitgaven onbillijk zon worden 
bezwaard, kan haar uit 's Rijks kas tijdelijk 
subsidie verleend worden. Ons daartoe strek
kend en met redenen omkleed besluit wortlt, toa 
gelijk met het ad vies van Gedeputeerde Staten , 
in de Staatscourant openbaar gemaakt. 

50. De belli:~kken voor en de gunning van 
den bouw en verbouw van •cholen en onderwij•· 
zerswoningen, ter bekoBtiging waarvan aan de ge
meenten overeenkomstig art. 49 nit 'e Rijke kas 
tijdelijk subsidie worlt verleend, behoeven de 
goedkeuring van Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast; deze beslist , den. 
Jistricts-schoolopziener gehoord. 

In alle overige gevallen worden de bestekken 
· aan de goedkeuring van den districts-schoolopziener
onderworpen. Ingeval deze bezwaar maakt zijne 
goedkeuring te verleenen, kan de beslissing .van. 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, worden ingeroepen. 

· TITEL III. 

VAN HET BUZONDE.R ONDERWIJS. 

51. Tot het geven van bijzonder onderwij& 
wordt vereischt het bezit: 

a. eener akte van bekwaamheid ; 
b. van een gelijk getuigschrift, als in art. 27 • 

litt. 6, ie vermeld en waarop het voorlaatste en 
het laatste lid van dat artikel toepasselijk zijn ~ 

c. van een bewijs, dat deze beide stukken door 
burgemeester en wethouders der gemeente, waar
het onderwijs zal gegeven worden, zijn gezien en. 
in orde bevonden. 

Burgemeester en wethouders geven hiervan den 
dietricts-Pchoolopziener berigt. 

52. Omtrent de afgifte van het bewijs, ver- · 
meld in litt. c van het voorgaand artikel, wordt 
uiterlijk binnen vier weken, te rekenen van den 
dag , waarop de aanvrage daartoe ~schied is • 
door burgemeester en wethouders beslist. 

Van die beslissing, of wanneer binnen dien 
termijn de beslissing aan den belanghebbende 
niet is kenbaar gemaakt, wordt beroep op Gede
puteerde Staten toegelaten. 

Na afwijzing door Gedeputeerde Staten , of 
indien binnen den tijd van zes weken na het · 
ingesteld hooger beroep hunne beschikking aan 
den belanghebbende niet ie kenbaar gemaakt, kan 
bij Ons in beroep worden gekomen. 

53. De onderwijzer, die bij het geven van bij• 
zonder sc~ool- of huisonderwijs leeringen ver
spreidt strijdig met de goede zeden of aanspo• 
rende tot ongehoorzaamheid aan de wetten dei. 

. Iantls, kan op ,;oordragt van burgemeester en 
wethouders of van den districts-schoolopziener 
door Gedepnteerde Staten worden verklaard zijne 
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bevoegdheid tot het geven van onderwijs ver
loren te hebben. 

Deze bepaling is ook toepasselijk op den onder
wijzer, die zich aan een ergerlijk levensgedrag 
schuldig maakt. 

54. De onderwijzer, die de lessen der school 
bestuurt, wordt geacht. aan haar hoofd te staan. 

Hij moet den leeftijd van drie en twintig jaren 
volbragt hebben en den rang van hoofüonder
wijzer bezitten. 

Van deze vereischten wordt vrijstelling ver
leend in geval eener tijdelijke waarneming, mits 
het niet langer dure dan zes m·aunden, dat een 
onderwijzer, die den gevorderden leeftijd of den 
hoofdonderwijzersrang niet bezit, aan het hoofd 
der school staat. 

Aan bijzondere lagere scholen kan onderwijs 
gegeven worden in dezelfde vakken als aan de 
openbare. 

54bis. Door het Rijk wordt over elk dienst
jaar aan de besturen der bijzondere lagere scholen 
eene bijdrage verleend volgens denzelfden mnatataf 
als bij artikel 46 sub 1°. aan de gemeente ten 
behoeve der open bare lagere school wordt toege
kend, mits: 

1°. de school staat onder het bestuur van eene 
instelling of vereeoigiog, die regtspersooolijkheid 
bezit; 

2°. het onderwijs de vakken omvat in artikel 2 
vermeld onder a-i alsmede l:, tenzij, wat dit 
laatste vak betreft, blijke dat de schoolgaande kin
deren daarin elders voldoend onderwijs ontvangen ; 

3°. dat onderwijs gegeven wordt gedurende !en 
minste twintig nreo per week, waarvan ten hoogste 
twee uren in het vak vermeld onder l: van artikel 

. 2, volgens een aan den arrondissements-schoolop
zieoer medegedeeldeo co in een der schoolvertrek
ken op eene zigtbare plaats opgehangen rooster 
van lesuren., waarop tevens de feestdagen en 
vacantietijden zijn vermeld; 

4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de voor 
de open bare scholen gestelde eischen in de artikelen 
23 en 24, het derde lid uitgezonderd. 

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking 
de bijzondere scholen : 

a. waarvan het aantal leerlingen boven zes jaren, 
dat als werkelijk schoolgaande bekend staai, be
rekend naar den mantstaf in artikel 24 vermeld, 
minder dan vijf en twintig bedraagt; 

b, waarvan de opbrengst der schoolgelden eene 
inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per jaar; 

c. wanneer bij vacature in het onderwijzend 
personeel tusschen het ontstaan daarvan en de 
aanvaarding zijner betrekking door den benoemde 
een langere tijd verloopt dan : wat betreft het 
hoofd der school van zes maanden, wat de overige 
onderwijzers betreft van vier maanden, behondens 
de bepaling van het voorlaatste lid van dit 
artikel; 

d. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden als 
winstgevend bedrijf. 

Voor de berekening van het sub b vef!I1elde 
wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bij 
artikel 46 ge~ven. 

De besturen zijn gehouden aan Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast en aan Gede
puteerde Staten der provincie, waarin de school 
is gevestigd , alle inlichtingen te geven, verlangd 

- met betrekking tot litt. a-d in dit artikel ver
. meld, en znlka op straffe vnn verval van aanspràak 

op de bijdrage. 
Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan 

de besturen der bijzondere lagere scholen, die voor 
eene bijdr-ll!(e krachtens het eerste lid van dit 
artikel in aanmerking komen, bovendien verleend : 

A. eene bijd~ ter tegemoetkoming in de 
kosten om te voorzien in de behoefte aan school• 
lokalen voor scholen : 
van 40 en minder leerlingen. f 40.-

41-90 leerlingen 65.60 
91-144 117.50 

145-199 172.-
200-254 227.-
255-309 282.-
310-364 337.-
3611-419 392.-
420-474 447.-
475-529 602.-
530 en meer . 557.-

mits: 
a. de ligchamelijke inhoud van elk school vertrek 

bedraagt 3 M •. of méer voor iederen leerling, 
voor de berekening waarvan tot irrondslag dient 
het aantal leerlingen,. waarnaar volgens den maat
staf in artikel 24 vermeld het aantal onderwijzers 
geregeld wordt ; 

b. de schoolvertrekken voldoende en doelmatig 
verlicht zijn ; 

c. voldoend·e middelen tot verwarming en lacht
verversching in elk schoolvertrek zijn aangebrngt; 

d. bij elk schoolgebouw een voldoend aantal 
privaten is en zoo jongens ter school gaau boven• 
dien een voldoend aantal waterplaatsen, 
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eeu en ander volgena de regelen door Ons bij 
algemeenen maatregel van beetnnr te geven; 

B. eene bijdra~ in de koeten van het ber
balingaonderwije, volgens denzelfden maatstaf en 
op dezelfde voorwaarden ale bij artikel 41i6ia aan 
de gemeente ten behoeve. van dat onderwijs wordt 
toegekend. 

Jaarlijka in de maand Jannarij zendt het be
atnur, dat op Rijksbijdragen krachtens dit &rtikel 
over het voorgaande jaar aanepra.ak maakt, zijne 
daartoe strekkende aanvrage aan de Gedeputeerde 
Staten nn de provincie waarin de echool ie ge
veatigd. 

Deze beslissen vóór 1 Mei daaraanvolgende, of 
de school voldoet aan de eiecben en voorwaarden 
in dit artikel tot het verleenen der aangevraagde 
Rijksbijdragen geateld, bepalen het bedrag dier 
Rijksbijdragen en deelen bnn besluit onverwijld 
mede aan Onzen Minister met de uitvoering dezer 
wet belast, alsmede aan den inapecteur van het 
lager onderwijs, in wiens ambtsgebied de school 
ia gevestigd, en aan het bestnur dat de aan
yrage deed. 

Binnen dertig vrije dagen no. de dngteekening 
van dat besluit kon do.arvan bij One in beroep 
worden gekomen door Onzen Commil!llaris in de 
provincie en door den inspecteur en het beatnur, 
in het vorige lid bedoeld. 

Het bedrag, waarop het beatnur aanspraak 
mocht knnnen maken, wordt alsdan bij Onze 
eindbeslissing vastgesteld. 

Wanneer een bestuur niet beeft vo!J.aan aan 
de voorwaarde , vervat in het tweede lid , sub c, 
van dit· artikel en het daarvan ten tijde dat de 
vacature had behooren te zijn aangevuld den arron
diaaements-echoolopziener in kennis gesteld heeft, 
kan van die voorwaarde door One ontheffing wor
den ,verleend, indien het in de maand Januarij 
na afloop van het kalenderjaar een daartoe atrek
kend verzoek aan Ons indient, en Ons blijkt dat 
het ondanks het aanbieden van eeue behoorlijke 
jaarwedde niet bij magte is iteweeat de vacatnre 
binnen den gestelden termijn te doen vervullen. 
Het bestuur zendt alsdan de· aanvrage, in het 
zesde lid van dit artikel bedoeld, binnen ééne 
maand na de dagteekening ·van One besluit aan 
Gedeputeerde Staten, die daarop binnen drie maan
den beslisseo. 

V oorechriften omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden door One bij . algemeenen maat
regel van bestuur gegeven. 

TITEL IV. 

VAN DE AKTBN VAN BEKWAAKHEID TOT HET 

GEVEN VAN LAGER ONDERW!lS. 

55. De bevoegdheid tot het geven van lager 
onderwijs wordt verkrllf'en door het afleggen 
der in deze wet omschreven examens. 

56. De akten van bekwaamheid zijn: 
a. die, waarvan h_et bezit de bevoegdheid 

verleent tot het geven van huis- en school
onderwijs in de vakken, vermeld in art. 2 onder 
a--,, en tevens bevoegdheid kan verleenen tot 
het geven van hnia- en ·schoolonderwijs in een 
der vakken of in beide vakken , genoemd onder 
jen kin art. 2 der wet; 

6. die, waarvan het bezit met den rang van 
hoofdonderwijzer de bevoegdheid verleent tot het 
geven van hnie- en schoolonderwijs niet alleen 
in de vakken, · vermeld in art. 2, onder a-i, 
maar ook in die, aldaar genoemd onder o en q, 
en tevens bevoegdheid kan verleenen tot het 
geven vnn huis- en schoolonderwijs in een der 
vakken of in beide vakken, genoemd onder jen k 
in art. 2 der wet; · 

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid 
verleent tot het geven van hnisond~rwijs of 
tot het geven vun hnie- en schoolonderwijs in 
bepaalde vakken. 

57. Ter verkrijging der akte, vermeld in arti
kel 66 onder a, wordt vereiecht: 

a. de volbragte leeftijd van achttien jaren; 
6. het afleggen van een e:ranien , waartoe ten 

minste eenmaal '1 jaan de gelegenheid wordt open• 
gesteld voor eene commissie, zamengesteld nit 
een inspectenr v11n het lager onderwijs of een 
dietricts-schoolopziener als voorzitter en ten hoogste 
vijf in functie zijnde of gewezen districte- of 
arrondiasemenu-schoolopzieners. 

Het aantal dezer oommissiën bedraagt ten minste 
negen. Onze Minister, die met de uitvoering dezer 
wet ie belast, wijst de arrondissementen aan , 
waarvoor elke dier oommieeiën zitting hondt, 
benoemt de leden der oommi•siën en bepaalt den 

. tijd waarop zij vergaderen. 
De leden dezer commissiën genieten uit 's Rijb 

kas vacatie-gelden en vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten. 

58. De oommiHiën, genoemd in het voor
gaande artikel onder 6, houden zitting in een 
der arrondissementen , waaJ"voor zij anngewezen 
zijn'. De bepaling der plaats geschiedt voor elke 
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commissie door Onzen Minister, die met de uit
voering dezer wet is belast. 
' De tijd, gedurende welken de examens worden 
afgenomen , wordt door de . inspecteurs van het 
lager onderwijs bij openbare aankondiging ter 
algemeeoe kennis gebragt. 

De commissie kan zich door deskundigen doen 
bijstaan. 

De examens, behalve die van onderwijzeressen, 
worden in het openbaar gehouden. 

59. Hij, die zich aan het examen wenscht te 
onderwerpen , meldt . zich tijdig aan bij den 
schoolopziener van het district zijner woonplaats, 
of, komt hij vnn buiten 's lands, van de plaats, 
waar hij voornemens is zich te vestigen. 

Hij legt daarbij een of meer get uigschriften 
over van zijn zedelijk gedrag en zijne geboorte
akte. 

De dag en de plaats van het examen worden 
hem door den . districts-schoolopziener bekend 
gemaakt. 

Hij legt het examen af voor de commissie, welke . 
is aangewezen voor het arrondissement zijner woon- ' 
plaats of, komt hij van bnitenslands, der plaats 
waar hij voornemens is zich te vestigen. 

60. Het examen omvat: 
goed lezen en schrijven ; 
de kennis der zinsontleding, der spelregels . 

en de eerste gronden der Neder]aD{lsche taal; 
vaardigheid om zich, zoo wel mondeling als 

schriftelijk , juist en gemakkelij-k uit te drukken; 
de cers'te oefen_ingen van het handteekenen ; 
het rekenen , zoowel met geheele getallen als 

met gewone en tiendeelige breuken en kennis 
van de leer der ·evenredigheden en van het 
Nederlandsch stelsel vnn maten en gewigten; 

de beginselen der aardrijk&kunde, inzonderheid 
van Nederland en zijne overzeesche bezittingen ; 

de grondtrekken der vaderlimdsche geschiedenis; 
de beginselen van de kennis der natuur; 
de theorie van het zingen ; 
de beginseltn vnn onderwijs en opvoeding. 
Ann allen , ·die hiertoe bij hunne aangifte het 

verlangen hebben kenbaar gemaakt, wordt, nadat 
tot hunne toelating is besloten , .de gelegenheid 
~geven , bewijzen van bekwaamheid in de vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek, aan onder
wijzeressen bovendien bewijzen van bedrevenheid 
in de nuttige handwerken voor meisjes te leveren. 

Aan ieder, die •oldaan heeft, wordt eene akte 
'van bekwaamheid als onderwijzer kosteloos uit

gereikt. Op de akte vau bekwaamheid van hen, 

die bij het examen in de vrije en orde-oefenîngen 
der gymnastiek of ió• de nuttige handwerken of 
in die beide vakken hebben voldaan, wordt da,;r_
van aanteekening gedaan: 

Van het examen in de eerste oefeningen van 
het handteekenen zijn -mjgesteld zij, die in het 
bezit zijn eener akte van bekwaamheid in het 
vak 9. volgens art. 65bi8. 

61 . Ter verkrijging der akte, vermeld in a~ 
56 onder b, wordt vereiscbt : 

a. het beût der akte, vermeld in art. 66 
onder a; 

b. het bewijs van minstens tweejarige werk• 
zaamheid als onderwijzer of, na aflegging van 
het examen, vermeld in art. 66 onder a , ali~ 
kweekeling aan eene of meer open bare of bijzon" 
dere scholen van lager onderwijs of als onderwijs 
zer aso eene of meer scholen voor doofstommen, 
blinden , spraakgebrekkigen of idioten , afgegeven 
door het hoofd of de hoofden dier scholen , of 
het bewijs afgegeven door den bestuurder eener 
door Ons aangewezen kweekschool voor onder
wijzers, van gedurende twee jaren aan die school 
de le88en ter yoorbereiding van dit examen na 
aflegging van het examen, vermeld in art. 51> 
onder a, te hebben gevolgd; 

c. het afleggen van een examen , loopende • 
beha! ve over de vakken, in art. 2 vermeld, onder 
a-g, over die, aldaar genoemd onder o en 9., en 
over de methode van onderwijs en opvoeding 
voor eene der com missiën , in art. 62 bedoeld. 

Van dit examen zijn, voor zooveel het vak q 
betreft, vrijgesteld zij , die in het bezit zijn eener 
akte van bekwaamheid ill dit vak volgens art. 65bi.,. 

62. Jaurlijks worden door Onzen Minister• 
met de uitvoering dezer wet belast, een of meer 
commisaiën tot het afnemen der e:i:amens, in het 
voorgaand artikel bedoeld , benoemd en de tijd 
wanneer en de plaatsen waar zij hare zittingen 
zullen houden, tijdig aangewezen. 

De voorzitters en leden dezer commissiën ge
nieten uit 's Rijke kas vacatiegelden en vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten. 

De voorzitter der commissie brengt den tijd, 
gedurende welken de examens worden afgenomen, 
bij openbare aankondiging ter algemeene kennis. 

De examens, behalve die van onderwijzeressen, 
worden in het- openbaar gehouden. 

63. Hij, die zich aan het examen wenscht te 
onderwerpeu, meldt zich tijdi~ aan bij den voor• 

· 'zitter der commissie• voor welke hij wenscht te 
· verschijnen, en legt daarbij over: 
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a. zijne geboorte-akte; 
b. een of meer getnigschriften van zedelijk 

gedrag; 
c. zijne akte van bekwaamheid als onderwijzer, 

bedoeld in art. 56 onder a; 

d. het bewijs, vermeld in art. 61 onder b. 
De dag en de plaats van het examen worden 

hem door den voorzitter bekend gemaakt. 
De omvang van het examen , de wijze van 

afneming en wat verder tot dit e:rnmen betnsk
kinp: heeft, worden door Ons bij algemoonen maat
regel van inwendig bestnnr geregeld. 

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte 
van bekwaamheid kosteloos nitgereikt. · 

De aanteekeninp:, bedoeld in het voorlaatste lid 
nn art. 60, wordt op de akte van bekwaamheid 
als hoofdonderwijzer overgeschreven. · 

64. Ter verkrijging eener akte, die de be
voegdheid verleent tot het geven van huisonder
wijs in enkele vakken , vermeld in art. 2 onder 
a-g, wordt vereischt: 

a. de volbra![te leeftijd van achttien jaren; 
b. het aflep:p:en van een examen in de vakken; 

waarvoor de bevoegd.heid verlangd wordt, voor 
eene der commiasiën, in art. 57 vermeld. 

De bepalingen van artt. 58 en 59 zijn ten 
deze toepasselijk. 

Aan ieder,die voldaan he~ft, wordt kosteloos eene 
akte van bekwaamheid uitgereikt als huisonder
wijzer, waarin de vakken, over welke het examen 
met goed gevolg is afgelegd , worden nitgedrnkt. 

65. Ter verkrijging eener akte van bekwaam
heid voor hnis- en schoolonderwijs in een of meer 
der vakken, vermeld in art. 2, onder l, ,n, n, p, 
r, rbi.r_ en 8, wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56, onder ,, ; 
b. het afleggen van een examen voor eene der 

eommissiën , bedoeld in art. 69 der wet van 
2 Mei 1863 (Staat8blad n°. 50). 

Al wat verder de in dit artikel bedoelde exa
mens betreft, wordt door Ons bij algemeenen
maatregel van bestunr geregeld. 

65/Jis. Van tijd tot tijd wordt gelegenheid ge• 
geven OD} door het afleggen van een examen vooi: 
bijzondere commissiën , daartoe benoemd door 
Onzen Minister, met de nitvoering dezer wet 
bèlut, eene akte van bekwaamheid te verkrijgen 
Yoor hnis- en schoolonderwijs in een of meer der · 
vakken, Termeld in art. 2 onder j, k, q en t. 

AI wat de in dit artikel bedoelde examens be

treft, wordt door Ons bij -algemeenen maatregel 
van bestnnr geregeld. 

&Ster. Voor het afle~n der examens worden 
de navolgende sommen bij voornitbetaling vol
daan: 

voor het examen, vermeld in art. 57, onder b, 
vijf golden; 

voor het examen, vermeld in art. 61, onder c, 
tien gnlden ; 

voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, 
loopende over één vak, twee gulden; 

voo? het examen, vermeld in art. 64, onder b,. 
loopende over meer dan één vak, vier golden; 

voor het examen, vermeld in art. 65, onder b, 
in elk der vakken, genoemd onder l, m, n, p, r, 
r bi., en 8, in art. 2, vijf p:ulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65/Ji.r, in elk 
der vakken, genoemd onder j en k, in art. 2, 
twee gulden; 

voor het examen vermeld in art. 65/Ji.r, in elk 
der vakken, genoemd onder q en t, in art. 2, vijf 
golden. 

Deze gelden worden in 's Rijksschatkist gestort. 
66. De akten van bekwaamheid, volgens de 

voorschriften dezer wet verkregen, gelden, wat 
de daaraan verbonden bevoegdheid betreft, voor 
het geheele Rijk en zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen. 

De akten van bekwaamheid alti onderwijzer 
en als hoofdonderwijzer, in Nederlaudsch-Iodië 
afgegeven, - voor zooveel die zijn verkregen 
wegens het met goed gevolg afleggen van examens, 
afgenomen met gelijke eisehen en, zooveel doen
lijk volgens dezelfde regelen , als voor die examens 
in Nederland volgens deze wet zijn vaatgesteld -
worden gelijkgesteld met de gelijksoortige akten, 
die iQ. Nederland worden nitgereikt. 

TITEL V. 

VAJI HKT TOEZIGT OP HET LA.GER ONDERWUB, 

67. Het toezigt over het lager onderwijs in 
het geheele Rijk is opgedragen aan Onzen Minister, 
die met de nitvoering dezer wet .is bele.st. 

Dat toezigt wordt onder zijne bevelen uitge
oefend door de inspllCtenrs, de districts-sehool
opzieners en de arrondissements-sehoolopzieners. 

68. Het ambtsgebied van iederen inspectenr 
: omvat een of meer provinciën, dat van iederen 

districts-schoolopziener een der districten, waar
in de provinciën door Ons worden verdeeld. 

De inspecteurs en de districts-sehoolopzieners 
worden door Ons benoemd, geschorat en ont
slagen. Zij genieten, behalve eene ve.ste jaar• 
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wedde, vergoeding voor reis- en verblijfkosten · in handen van Onzen Minister, met de uitvoering 
uit 's Rijks kas. · dezer wet belast. 

Zij bekleed.en geene ambten of bedieningen zonder 
Onze toestemming. 

In geval van ziekte, afwezigheid, schorsing 
of ontstentenis wordt een inapeetenr door een 
districts-schoolopziener, een ·districts-schoolop· 
ziener door een arrondisaementa-schoolopziener 
vervangen. 

Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, wijst den plaatsvervanger aan. 

69. Elk 11ehooldistrict wordt door ons verdeeld 

in minstens twee arfondissementeil . 
In ieder arrondissement ia een arrondissements

schoolopziener. 
Die schoolopzieners worden door Ons benoemd 

voor den tijd van zea jaren. 
De aftredenden zijn weder benoembaar. 
Zij kunnen ten allen tijde door Ons worden 

ontslagen. 
Zij genit>ten, boven en behalve vergoeding voor 

reia- en verblijfkosten, eene toelage nit 's Rijkskas. 
Ter zake van het genot dier toelage heeft geene 
korting plaats op pensioen, uit de inkomsten van 
den Staat of uit die van zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen gekweten. 

Zij staan den districts-schoolopziener ter zijde. 
De verdeeling der werkzaamheden tnssohen de 

district&• en arrondissementa-schoolopzieners wordt 
door Ons ~regeld. 

70. Het plaathelijk toezigt wordt uitgeoefend 
door burgemeester en wethouders. 

De gemeenteraad kan ter nadere verzekering 
van het plaatselijk toezigt eene commissie 
instellen, welke de bevoegdheden bezit, in de 
artt. 7 3 en 7 4 dezer wet omschreven. 

Eene plaatselijke verordening r~lt hare samen
stelling en inrigting. 

71. De leden· der plaatselijke commissiën , de 
arrondissements-schoolopzienera, de districts-school
opzieners en de in~pecteurs leggen bij de aan• 
vaarding hnnner bediening den eed of de belofte 
af, dat zij hunne pligten getronw en naar be
hooren znllen waarnemen. 

De afleltging van den eed of vau de belofte 
geschiedt door de leden der plaatselijke commissie 
in handen van den burgemeester en door den 
burgemeester, is deze zelf tot lid der commissie 
benoemd, in handen van den kantonregter; . 
door de arrondissements-schoolopzieners en de 
districts-schoolopzieners in handen van Onzen 
Commissaris in de provincie ; door de inspecteurs 

Bij herbenoeming wordt de eed of belofte niet 
op nieuw afgelegd. 

72. Behalve de ambtenaren, in art. 8, n°. 1-6, 
van het Wetboek van Strafvordering genoemd, 
zijn tot het opmaken van proces-verbaal van de 
overtredingen dezer wet en van andere verordenin• 
gen op het lager onderwija bevoegd de leden 
van het collegie van bnrgemeester en wethouders, 
de voorzitten en leden der plaatselijke commis.• 
siën van toezigt, de arrondiaaem ents-schoolop• 

zieners en de districts-schoolopzieners en de 
inspecteurs, ieder binnen de grenzen van zijn 
ambtsgebied. 

73. Voor leden van het collegie van bnrge
meester en wethonders, voor de voorzitters en 
leden der plaatselijke oommiBBiën van toezigt , 
voor de arrondissements-schoolopzieners; voor de 
districts-sohuolopzieners en voor de inspecteurs, 
ieder binnen de grenzen van zijn ambtsgebied, 
moeten alle scholen , waar lager onderwijs wordt 
gegeven, zoo openbare als bijzondere, steeds· toe
gankelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld 
worden geopend. De hoofden dier scholen en 
de overige onderwijzers zijn gehouden aan hen 
of aan Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, de verlangde inlichting omtrent de 
school en · het onderwijs te geven. Zij zijn 
hiertoe verpli~ in elkeu vorm , waarin de 
inlichtingen gevraagd worden, hetzij schriftelijk , 
hetzij mondding, en zoowel bij gelegenheid van 
het schoolbezoek, als op andere tijdstippen. 

74. De plaatselijke commiBBiën houden een 
naanwkeurig toezi~ op alle scholen in de ge• 
meen te, waar lager onderwijs gegeven wordt ; 
bezoeken die ten minste twee malen 's jaars , 
hetzij gez.amenlijk, hetzij door commissiën uit 
haar midden ; zorgen dat de verordeningen op 
het lager onderwijs ati pt nageleefd worden ; 
honden aanteekening van het onderwÎjzend per• 
soneel, van hd getal leerlingen en van den 
staat van het onderwijs; doen jaarlijks v6ór 
1°. Maart aan den gemeenteraad een beredeneerd 
veralag van den toestand van het onderwijs in 
de gemeente en zenden daarvan afschrift aan 
den nrrondissements-schoolopziener ; deelen aan 
dezen de belangrijke veranderi ogen mede , die 
het school wezen heeft ondergaan ; geven hem , 
den diatrictHchoolopziener en den provincialen 
inspecteur alle inlichtingen die deze verlangen ; 
verleenen den onderwijzers, die hare voorlich-
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ting, hnlp of medewerking vragen, bijstand en 
beijveren zich den bloei _van het onderwijs no.ar 
vermogen te behartigen. 

75. De arrondissements-schoolopzienen zorgen 
voortd nrend bekend te blijven met den toestand 
van het school wezen in hun arrond issement; be
zoeken twee malen 's jaars alle daarbinnen gelegen 
scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven, en 
honden van dat schoolbezoek ne.anwkenrig e.an• 
t~kening; we.ken dat de verordeningen op het onder
wijs stipt nageleefd worden; treden in overleg 

met de plaatselijke schoolcommissiën en de ge• 
meentebesturen; doen zoo wel aan dezell. als aan 

de districts-schoolopzieners de voorstellen die zij 
in het belang van het onderwijs achten; doen ~an 
den districta-schoolopziener na verloop van elke 
drie m~den opgave van de door hen gedurende dat 
tijd vak bezochte scholen; geven hem kennis van 
al hetgeen hun bij het schoolbezoek belt\llgrijk ia 
voorgekomen en verstrekken hem alle inlichtingen 
die hij verlangt; behartigen de belangen der onder• 
wijzen, bevorderen hunne bijeenkomsten en wonen 
die zooveel mogelijk bij. 

76. De districts-schoolopzienera zorgen, zoo door 
schoolbezoek als door mondeling en schriftelijk 
overleg met de arrondiasementa-schoolopzieners, 
plaatselijke commiasiën en gemeentebesturen, voort
durend bekend te blijven met den toestand van 
het lager schoolwezen io hun district en de ver
betering en den bloei daarvan te bevorderen; zij 

oefenen het hno opgedragen toezigt met naauw
lettendheid nit en waken , dat de verordeningen 

op het lager onderwijs stipt worden nageleefd; 
zij doen aan den inspectenr de voorstellen, die 
zij in het belang. van het onderwijs achten, en 
geven hem alle inl ichtingen die hij verlangt. 

Elk hnnner doet jaarlijks vóór 1°. Mei een 
beredeneerd verslag van den toestand van het lager 
onderwijs in zijn district aan den inspecteur toe• 

komen en zendt daarvan afschriCt e.an G-edepn• 
teerde Staten der proviiicie. 

77. De iuspectenm trachten, zoo door school• 
bezoek als door mondeling en schriftelijk overleg 
met de districta-achoolopzien~rs en arrondiaae
menta-schoolopzieners, plantselijke commiaaiën en 
gemeentebeatnren, de verbetering en den bloei 

van het lager school wezen te bevorderen; zij 
lichten Onzen Minister, met de nitvoering dezer 
wet belast, voor omtrent alle onderwerpen, waar• 
over hno oordeel gevraagd wordt; zij vervaardi
gen uit de jaarlijksch~ venlo,gen der districta

sohoolopzienera en uit hnnne eigene aanteekenin-

gen jaarlijks een beredeneerd verslag omtrent den 
toestand van het onderwij■ iil de provincie of 
provinciën en zenden dit" vóór 1°. Jnlij aan Onzen 
Minister voornoemd. 

78. De inspectenrs, districta-schoolopzienem.en 
aTl'Ondissementa-schoolopzienera hebben toegang tot 
de vergaderingen van alle plaatselijke commisaiën 
binnen h n ambtsgebied en knnnen zoodanige 
verg:i.derin en beleggen. 

In de rgadering hebben zij eene raadgevende 
atem. 

79. B" het ontbreken eener plaatselijke com• 
mi&Bie ku neo burgemeester en wethondera, in 
overleg m t den arrondissementa-schoolopziener , 
geschikte ersonen , buiten hnn collegie gekozen , 
met het d en van schoolbezoek belasten. 

Op zoo enige gecommitteerden ia de eerste zin
snede van art. 73 toepasselijk. 

TITEL VI. 

VAN BB ORDBRING VAN HET SCHOOLBEZOEK. 

80. (Ve vallen.) 
81. (Ve allen .) 

82. De gemeenteraad kan , voor zooveel dit niet 
bij de wet is geschied, verbodsbepalingen omtrent 
het arbeiden van kinderen beneden de twaalf 

' jaren vaststellen. 
Door ht,t uitloven van openbare belooningen . 

en eereblijken kan het getrouwe schoolbezoek 

van wege het gemeentebestuur worden aange

moedigd. 
Ten einde de aanspraak op die belooningen 

en eereblijken te kunnen beoordeelen, kan aan 
de hoofden der openbare en bijzondere scholen 
het in voeren van schoolboekjes , waarin VBD het 
schoolbezoek aanteekening gehouden wordt, bij 
plaatselijke verordening worden :voorgeschreven. 

TITEL VII. 

0 VER & AN G S BEP ALI N GE 1!1. 

83. Allen, die op het tijdstip, waarop deze 
wet in werking treedt, wettig in betrekking 
zijn als onderwijzers of kweekelingen, ot ale 
voorzitters en leden van plaatselijke commiHiën, 
behoeven geene herbenoeming of erkenning om 
hunne betrekking te blijven bekleeden. 

84. Tot 1°. Januarij 1883 knnnen kweekelingen, 
op den· voet der wet van IS Angnstna 1857 
(Staatablad n°. 103) worden aangenomen. · 

Ten behoeve van deze en van de kweekelingen, 
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die er op het tijdstip van het in werking treden 
-der.er wet zijn , blijven de bepalingen van laatst

.genoemde wet toep88selijk tot 1°. Jannarij 1886. 
De toelagen voor genoemde kweekelingen, die 

.aan openbare scholen zijn verbonden , worden 
in dat tijd vak tot geen minder bedrag geregeld 

-dan waarop zij bij het i:n werking treden dezer 
-wet waren vnstiresteld. De toelagen voor kwee• 
kelingen, die in het bij deze wet toegestaan 
-overgangstijdperk aan openbare scholen worden 
geplaatst, worden door den gemeenteraad ~re 
.geld; zijn besluit wordt aan de goedkenring van 
-Gedeputeerde Staten onderworpen. 

85 . Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld 

in art. 56 dezer wet onder a, geeft die van 

hulponderwijzer en hnlponderwijzerr.s na 1°. Janu
.arij 1858 en de akte van algemeene toelating van 

den derden rang vóór dat tijdstip verkregen. 

Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in 
oart. 56 dezer wet onder b, geert die van hoofd

-onderwijzer of hoofdonderwijzere~ · na 1°. Jann• 
.arij 1858 en de akte van nlgemeene toelating 
van den eersten en tweeden rang vóór dat tijd• 
-1tip verkregen. 

Hetzelfde geldt van de akte als schoolhonderes, 
vóór 1°. Jannarij 1858 verkregen, doch alleen 

''binnen de gemeente of . provincie, waar zij is 
.afgegeven 

Zij, die in het bezit zijn eener akte van hnis
-onderwijzer of hnisonderwijzeres, na 1° . Jann-
11.rij 1858 verkregen voor h~t geheele Rijk, of 
vóór 1°. Jannarij 1858 binnen de gemeente, be• 
honden de bevoegdheid, welke zij op het tijdstip, 

waarop deze wet in werking treedt, bezitten. 

De vóór dit tijd.atip op de akten van bekwaam
.heid tot het geven van schoolonderwijs gestelde 

aanteekeningen wegens het met• gnnstig gevolg 
.afgelegd examen in een of meer -der vakken, ver• 
·meld onder 1'-p van art. 1 der wet van 13 Aogus
tns 1857 (Staat4blad n°. 103), geven g,ilijke 

bevoegdheid met opzigt tot die vakken als de 

liijzondere akten, vermeld in art. 56 onder c. 
De vrijstelling, bedoeld in de laatste zinsnede 

van art. 61 , geldt ook voor hen , die in het 
bezit zijn eeoer akte van bekwaamheid of aantee

'k:ening voor het vak· vermeld onder o van art. 1 
-der wet van 13 Augustus 1857 (Staat,blad n°. l0S). 

86. Alle op het tijdstip, waarop deze wet in 

werking treedt, dienstdoende openbare onder• 
wijzers en onderwijzeressen blijven , zoolang zij 
hunne betrekking bckleedeo , in het genot eener 

jaarwedde, minstens gelijk aan die, welke op dat 

tijdstip aan hunne betrekking verbonden was, 
vermeerderd met de d!)Or hen genoten wiBBelende 
inkomsten. Ter bepaling van het bedrag dezer 
inkomsten wordt tot grondslag genomen het 
gemiddeld cijfer van hetgeen in de laatste vijf 

jaren voorafgaande nan het jaar , waarin deze 
wet in werking treedt, of voor de onderwijzers 
of onderwijzeressen , die korter in dienst zijn 

geweest, over het k"rtere tijd vak, jaarlijks nit 
dien hoofde is genoten. 

De bij· art. 29 der wet van 13 Aogostos 1857 
(Staat,6/ad n°. 108) bedoelde vergoedingen, die 

bij het in werking treden dezer wet nog over 

eenig aan dat tijdstip voorafgegaan tijd vak ver• 

sclioldigd zijn of worden, blijven na dit tijdstip 
invorderbaar. 

87. Bij den algemeeneo maatregel van in wen
dig bestuur, bedoeld in art. 4 dezer wet, worden 

tevens de noodige voorschriften gegeven omtrent 
de lokalen, welke bij het in werking treden daar• 
van voor het geven van lager onderwijs in ge
bruik 1ijn. 

88. De termijn tot het in werking brengen der 
voorschriften van art. 24, dezer wet toe~staan , 

eindigt voor de openbare school 1 Jannarij 1892. 
De termijn tot het in werking brengen van de 

voor~chriften van art. 23 der.er wet eindigt voor 
de bijzondere scholen die voor de Rijksbijdrage 

bedoeld bij art. li4bi.r in aanmerking komen op 

1 ~annarij 1891, en die tot het in werking 
brengen der voorschriften van art. 24 der wet 

eindigt voor deze scholen op 1 Jannarij 1899. 

Voorschriften ter verzekering der geleidelijke 
uitvoering worden door Ons gegeven, 

89. De bestaande bepalingen omtrent de examens 
en vergelijkende examens blijven gelden, tot dat 

die on:l.erwerpen overeenkomstig deze wet op 

nienw zijn geregeld, Joch niet langer dan 1°. Ja
nnarij 1883. 

90. Thans genoten sobsidiën, welke na het 
tijdstip , waarep deze wet in werking treedt, 

niet meer voor het eerst zonden kunnen worden 
verleend, kunnen na dat tijdstip nog gednrende 

tien jaren, doch tot geen hooger bed.rag, noch 
op andere voorwaarden, worden genoten. 

91. Onderwijzers, niet in het bezit van den 

hoofdonderwijzenrnng, die op het tijdstip waarop 
deze wet in werking treedt, nit kracht van de 
artt. 20 of 51 der wet v:an 13 Augnstus 1857 
(Staattblad n°. 103), wettig aan het hoofd eener 

school staan, blijven bevoegd die betrekking 
waar te nemen. 
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92. De aistrict1-11Choolopzienel'11 en !Ie inspec
teul'11, die op het in art. 93 vermelde tijdstip 
in betrekking 1ijn, worden door het in weJkiug 
treden dezer wet van reghwege eervol ontsloireu. 

De inspecteun, die op dat tijdati p den ouder
dom van vijf en ze1tig jaren hebben bereikt, be· 
bonden leveuslanp; hunne volle wedde als wacht
geld; de inspecteurs die op dat tijdatip dien 
ouderdom niet hebben bereikt, hebben aanspraak 
op wachtgeld volgens de bepalinp;en van Ons be
sluit van 21 Julij 1869 (Staaûblad n•. 142). 

93. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijd1tip. · 

Behoudens de voorachri ften van dezen titel ver
vallen met hare invoering de wet van 18 Augue
tua 1857 (Staatiólad u0

• 108) en alle andere het 
lager ouderwije betreffende alp;eweeue, provinciale 
en plaatselijke verordeningen, voor zoover zij met 

de voorschriften dezer wet in strijd zijn. 

Àrtiiel 4 tkr wet i-an 11 Jwlif 1884 
(Stnatsblad n°. 128J. 

De wijziging, bij deze wet gebragt in art. 46 
der wet van 17 Augu■tna 1878 (Staaû6lad u0

• 127), 
wordt voor het eerst toegepast op het dienet
janr 1885. 

Over de vooraf!Olande dienstjaren blijft art. 46, 
ZOOIIIB dat thans luidt, van kracht, doch met dien 
verstande, dat over het dienstjaar 1884 met be
trekking tot die kosten waarvoor in het vervolg 
geen vergoeding meer :r.al worden uitgekeerd, der
tig ten honderd zal worden vergoed hoogst~ns 
over de sommen, voor die kosten uitgetrokken 
op de gemeentebegroot,ingeu voor dat dienstjaar, 
zooala die vó6r 1 Jnnij 1884 door Gedepnteerde 
Statee zijn goedgekeurd of aan Gedepnteerde Staten 
ter goedkeuring zijn áangeboden. 

Hetgeen over de dienstji.ren 1883 en 1884 te 
veel door eene gemeente mogt zijn genoten, wordt 
in de schatkist ternggebragt binnen drie maanden, 
nadat het juiste cijfer der uitgaven ingevolge de 
artt. 222 en 228 der wet van 29 Jouij 1861 
(Staatsblad 1:1•. 86) ia vastgesteld. 

Voorschriften tot uitvoering van dit artikel 
noodig, worden door Ons bij algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur gegeven. 

.Arti1'11/ 5 der wet van 11. Jwlii 1884 
(Staatsblad n°. 128). 

Deze wet treedt in werking op den laten Sep
tember 1884. 

1901. 

Àrtikel 5 der wet van 8 1Jecem6er 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

De wijziging, bij deze wet gebragt in art. 45 der 
wet van 17 Augn,tu.e 1878 (Staat,blad n°.127), 
zooals dat artikel I uid t volgen■ de wet van 
11 Jul ij 1884 (Staat16lad n•. 123), wordt voor 
het eent toep;epaat op het dienstjaar 18111. 

Onr de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 46, zooals het thau1 luidt, van kracht, met 
dien verstande evenwel dat over het dienstjaar 
18110: 1°. in de kosten wegens het stichten; ver
bouwen of aaukoopeu van schoollokalen, eene 
Rijksbijdrage van · vijf en twintip: ten honderd 
zal worden uitgekeer<l: 2•. de kosten wegens 
het stichten, verbouwen of aankoopeu Vllll onder
wijzerswoningen en die wegens het aanschaffen 
van noodzakelijke schoolmeubelen voor eerste 
inrigtiug van nieuwe schoollokalen bij de vast
stelling der Rijksvergoeding niet in aanmerking 
komen, ten ware de bestekken voor den bouw 
en verbouw van scholen en onderwijzenwoniu
geu vó6r 24 September 1889 nau de bij artikel 
60 der wet van 17 Augustus 1878 (Staat,ólad 

n°. 127), zooals dat artikel luidt volgens de wet 
van 11 Jnlij 1884 (Staat,ó/.ad n°. 123), gevor
derde goedkeuriuv; zijn onderworpen ,. in welk 
geval dertip: ten honderd van het bedrog dier 
kost.en :r.al worden vergoed. 

Indien de bijdrage in de j•arwedden van 
onderwijzers, volgens het bij deze wet gewijzigd 
art. 45 der wet van 17 A11ttnstus 1878 tStalli•• 
6/ad n°. 127), over eeuig dienstjaar ,oor eene 
gemeente minder mogt bedrogen dan de som 
der Rijksvergoeding in de kosten van het lager 
onderwijs, niet medegerekeud die- voor het 
■tichteu van schoollokalr.u en onderwijzers
woningen en het aauschafl"en van noodzakelijke 
school men beien bij eerste inrigtmg van nieuwe 
lokalen, waarop die gemeente krachten■ even
genoemd wetsartikel, zooala dat luidt volgens 
de wet van 11 Jnlij 1884 (Staataólad n°. 123), 
over 1889 aanspraak kan doen gelden, zal het 
Rijk aan zoodanige gemeente iu plaat■ van de 
bijdrage in de jaarwedilen van onderwijzen, 

hierboven vermeld , nitkeereu het bedrag, waarop 
zij, naar den regel van het aangehaald art. 45 
der wetten van 1878/84, nis Rijksvergoeding in 
de kosten van het lager onderwijs, niet mede
gerekend die voor het stichten van schoollo
kalen en onderwijzerswoningen en het aanschaf• 
fen van do noodzakelijke schoolmenbeleu bij 

27 
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eerste inrigting van nien we lokalen, over dat 
dienstjaar aanspraak zoude hebben gehad, doch 
in geen geval tot een hoo~r bedrag dan haar 
dienovereenkomstig over 1889 toekwam. 

De nitkeering_ dezer v~rgoeding geschiedt met 
inacbtneming van het gestelde maximum en 
behoudens aanvulling of terugbetaling , na vast· 
stelling der gemeenterekening, bij wijze van 
voorschot op den grondslag der goedgekeurde 
begrootingscijfers. 

Zoodra over eenig dienstjaar de bepaling van 
het derde Jid op eene gemeente niet behoeft toe
gepast te worden, houdt zij voor die gemeente 
op voor den vervolge te gelden. 

Artikel 64bia wordt voor het eerst toegepast 
op het dienstjaar 1890, doch met dien verstande 
dat indien over dat. jlll!r het aantal onderwijzers 
aan de school verbonden niet voldoet aan de 
eiachen voor de openbare scholen gesteld in de 
ar~t. 23 en 24, het 3de Jid uitgezonderd , de 
oonspraak op de Rijksbijdrage voor de aan die 
scholen verbonden onderwijzers daardoor niet 
verloren gaat. Over de jaren 1891 tot en met 
1898 gaat wegens het niet voldoen aan het 
voorschrift van art. 54bi.r, sub 4°., de aanspraak 
op de Rijksbijdrage eerst dan verloren wanneer 
de bijzondere scholen ten aanzien van het onder
wijzend personeel niet voldoen aan art. 23, of 
voor zoo ver art. 24 betreft, niet voldoen aan de 
door Ons krachtens art. 88 der wet te geven 
voorschriften. 

Met afwijking van het bepaalde bij het voor• 
laatste Jid van art. 24, zooals dat artikel bij 
deze wet wordt gewijzigd, geldt, voor de bij 
het in werking treden dezer wet bestaande bij
zondere ~re scholen die voor de Rijksbijdrage 
bedoeld bij art. 54bia in aanmerking komen, 
voor het jaar 1890, tot grondslag voor de toe
passing van art. 24, het aantal kinderen dat op 

. 81 December 1889 als werkelijk sdhoolgaande 
bekend stond. 

Het aantal onderwijzen bij het in werking 
treden dezer wet aan de gemeentescholen ver
bonden, mag niet worden verminderd, behou
dens voor zoover het volgens het bij deze wet 
gewijzigd art. 24 gevorderd aantal ia over
schreden, 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen 
111aatregel van bestuur. 

.Jrt. 6 der wet flan 8 J)ecember 1889 (Staats• 
blad n•. 175), gewijzigd bij de wetten t1an 

30 J)ecem/Jer 1892 (Staatsblad n°. 292) en 
28 J)ecem/Jer 1896 (Staatsblad n°. 230}. 

Het bij deze wet lievolen onder wijs in het vak, 
genoemd in art. 2 onder j, wordt ve rpligtend 
op 1 Jan~rij 1897. 

Zij, door wie vóór of op l September J 889 
overeenkomstii,; art. 15a en art. 42bi.r der wet 
van 17 Angustn1 1878 (Staatsblad n°. 127), zoo
als die ia gewijzigd bij de wet van 11 Jnlij" 1884 
(Staat•·ólad n°. 123), onderwijs gegeven werd in 
het vak in art. 2 vermeld onder litt. 8, kunnen 
met het geven van dat onderwijs voortgaan op 
den voet, waarop het door hen werd gege~en. 

Zij, die vóór het in werking treden dezer wet., 
de akte, vermeld in art. 56 onder a of b hebben 
verkrei,;en of in het bezit zijn der d11armede 
gelijkgestelde akten of toelatingen , zijn bij het 
afleggen van het in art. 65bia vermelde examen 
in het vak j vrijgesteld van het in art. 65ter 
daarvoor bepaalde -examengeld. 

Árt. 7 der wet t1an 8 J)ecember 1889 
(Staatsblad n° 175). 

Su bsidiën thans genoten krachtens art. 8, 3de lid, 
der wet van 17 Aognatna 1878 (Staatablad n°. 127), 
kannen nog nn het tijdstip, waaror deze wet in 
werking treedt doch tot geen hooger bedrag, noch 
op andere voorwaarden worden uitgekeerd. 

Andere snbaidiën welke onder de werking der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatablad n°. 127) 
door gemeenten zijn verleend, doch na het tijd
stip w11arop deze wet in werking treedt niet 
meer verleend kunnen ·worden , kunnen nog 
gedurende vijf jaren na dat tijdstip, doch tot 
geen hooger bedrag, noch op andere voorwaarden 
worden uitgekeerd. 

Árt. 8 der wet t1an 8 J)ecember 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Onderwijzeressen, welke de akte, vermeld in 
art. 56, onder a der wet van 17 Angnstns 1878 
(Staatsblad n°. 127), of die, vermeld onder /J van 
dat wetsartikel, v66r het in werking treden dezer 
wet hebben verkregen of in het bezit zijn der 
daarmede in art. 85 der wet van 1 T Angnstus ~878 
(Staata/Jlad n°. 127) gelijkgestelde akten of toe
latingen, bebonden de bevoegdheid tot het geven 
van huis- en schoolonderwijs io het vak, genoemd 
onder k in art. 2 dier wet, binnen den kring 
waarin zij die bevoegdheid bezaten. 
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Allen die de akte, vermeld in art. 66 .- onder 
6, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 

11,0. 127) v66r het in werking treden dezer wet 
hebben verkregen of in het bezit tijn der daar
medé in art. 86 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127) gelijkgestelde akten of toe
bltingen, behonden de bevoegdheid tot het geven 
van huis- en schoolonderwijs in het vak, ge
noemd onder 'P in art. 2 dier wet, binnen den 
kring waarin zij die bevoegdheid bezaten. 

De akt1i, vermeld io art. 66, onder a, der 
wet val! 17 Augustns 1878 (Staat86latl n°. 127), 
v66r het in werking treden dezer wet verkregen, 
geeft, tot het geven van hnis- en schoolonder
wij1 in de eerste oefeningen 'fan het hand.tee. 
kenen, gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld 
in art. 56 , onder a , zooals dat artikel bij deze 
wet is gewijzigd. 

.J.rt. 9 der wet van 8 Decerrwer 1889 
(Staatsblad i1°. 176). 

De bestaande bepalingen omtrent de examens 
ter verkrijging der akten van bekwaamheid, ver: 
meld in art. 56 onder a en 6, en omtrent de 
vergelijkende examens blijven gelden, totdat die 
onderwerpen overeenkomstig deze wet opnienw 

· zullen zijn geregeld, doch niet langer dan 1 Ja
noarij 1891 en met dien verstande, dat de voor
schriften in art. 66ter met het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet voor alle in dat artikel 
bedoelde examens van kracht zijn. 

.J.rt. 10 der wet van 8 Dectrmber 1889 
(Staatsblad n°. 17 6). 

Deze wet treedt in werking op 1 ,Jannarij 1890. 

.J.rt. 4 der wet van 24 Jrmij 1901 
(Staatsblad n°. 187). 

De artikelen 24, zesde lid, 26, eerste lid, sub 3° 
en het r.esde en zevende lid, 41 , tweede lid , 
67, 58 en fi9, vierde lid, der wet van 17 Au
gnstns 1878 (Staatsblad n°. 127) tot regeling van 
het lager onderwijs, gewijzigd bij de wetten van 
27 Jnlij 1882 (Staatsblad n°. 117), 11.Julij 1884 
(Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 (Staatablad 

n°. 64), 8 December 1889 (Staat8blad n°. 175), 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), 30 December 1892 
(Staatsblad n°. 292), 13 September 1895 (Staatsblad 

n°. 159), 2~ December 1896 (Staatsblad n°. 230) 
en 7 Jnlij 1900 (Staatsblad n°. 111), treden, 
zooals zij zijn vastgesteld bij deze wet, in werking 
op 1 Janoarij 1902; de artikelen 39 en 69, 
zesde lid, zooals zij bij deze wet zijn vastgesteld, 
op 1 Jnlij 1901. 

Artikel 26, eerste lid, treedt voor zooveel be
treft het bepaalde snb 1°. en 2°., in werking op 
1 Jannarij 1902, doch indien de jaarwedde van 
hoofden van scholen of onderwijzers van bijstand, 
op die dagteekening aan openbare lagere scholen 
verbonden, meer dan een honderd vijftig gulden 
lager is dan cle som waarop krachtens die wets-· 
bepalingen aanspraak kan worden gemaakt, wordt 
de jaarwedde verhoogd met ingang van l Jano
arij 1902 met ten minste een honderd vijftig 
1t11lden en uiterlijk 1 ,Janoarij 1903 met het dan 
nog aan het wett,elijk minimum ontbrekende bedrag. 

De wijziging bij dez_e wet gebracht in artikel 45 
wordt voor het eerst toegepast op het dien~tjanr 1902. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 45, zooa.ls dat thans luidt, van kracht. 

Indien de bijdrage voor onderwijzers volgens 
het bij dete wet gewijzigd artikel 45 der wet van· 
17 Aogustns 1878 (Staatsblad ,n°. 127), over 
eenig dienstjaar voor eene gemeente minder mogt 
bedragen dan de som der Rijksvergoeding iii de 
koaten van het lager onderwijs, niet medegerekeod 
die voor het stichten van schoollokalen en onder
wijzerswoningen en het aanschaffen van noodzake
lijke. schoolmeubelen bij eerste inrigting van 
nieuwe lokalen, waarop die. gemeente krachtens 
evengenoemd wetsartikel, zooals dat luidt volgens 
de wet van 11 ,Jnlij 1884 (Staatsblad n°. 123), 
over 1889 aanspraak kon doen gelden, zal het 
Rijk aan zoodanige gemeente in plaats van de 
bijdrage voor onderwijzers, hierboven vermeld, 
nitkeeren het bedrag, waarop zij, naar den regel . 
van het aangehaald artikel 45 der wetten van 
1878/84, als Rijksvergoeding in de kosten van 
het lager onderwijs, niet medel(erekend die voor 
het stichten van schoollokalen en onderwijzer&
woningen ~n het aanschaffen van de noodzakelijke 
schoolmeubelen bij eerste inrigting van nieuwe· 
lokalen, over dat dienstjaar aanspraak zouden 
hebben gehad, doch in geen geval tot een hooger 
bedrag dan haar dienovereenkomstig over 1889 
toekwam. 

De nitkeering dezer vergoeding geschiedt met 
inachtneming van het gestelde maximnm en be
houdens aanvulling of terugbetaling, na vaat
itelling der gemeente-rekening , bij wijze van 
voorschot op den grondslag der goedgekeurde be
grootingcijfers. 

Zoodra over eenig dienstjaar de bepaling ~an 
het vijfde lid op eene gemeente niet behoeft toe
gepast te worden, houdt zij voor die gemeente 
op voor den vervolge te gelden. 

l 
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.Art. ó46i.t der wet tot regeling van het Jager 
onderwijs, zooals dat artikel bij deze wet is ge
wijzigd, wordt voor het eerst ·toegepast op het 
dienstjaar 1902, doch met d_ien verstande, dat 
de bijdrage bedoeld in het vijfde lid snb B voor 
het eerst .wordt genoten van aJ 1 November 1902. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 54bia, zooals dat thans 1 nidt, van kracht. 

De artikelen 26óia en 41ibia treden in werking 
op 1 November 1902. . 

De termijn van tien jaren, bedoeld in de tweede 
zinsnede van het voorlaatste lid van artikel 26, 
begint voor alle op 1 Jannarij 1902 geldige ver
ordeningen te ioopen met dien dag. 

Behoort bij Koninklijk bealnit van den l0den 
September 1901 (Staataólaá n°. 208). 

Mij bekend, 
De llfiniater van Binnmlantbc"4 Zak,m , 

(get.) KUYPll:R. 

_12 September 1901. BE8LUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staat.r/Jlaá n°. 80), 

· aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staats/Jlaá n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
van de wet van 15 April 1886 (Staatfblaá 
n°. 64), tot vaststelling van buitengewone 
mnatregelen tot af.wending van eenige be
smettelijke ziekten en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 209. 

W rJ WILHELMINA, ENZ. 

0 verwegende , dat toepassing der wet van 26 
. April 1884 (.Staat,blaá n°. 80), llBilgevnld door 

de wet van 20 Juli 1884 (Staatsólaá n°. 164) 
en gewijzigd bij nrtikel 19 van de wet van lö 
April 1886 (Sfaataólaá n°. 64), tot vnststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot werinp; harer 
uitbreiding en gevolgen , noodzakelijk is wegens 
het voorkomen van pest en andere der bedoelde 
û ekten op enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Angnstns 1901 , 
n°. 1998 , afdeeling Medische Politie, en van 
Financiën van den 9den Augustus 1901, n°. 62, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gelet op Ons beslnit van ló September 1900 
(Staatsólaá n°. 160) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
27 Angnstns 1901 , n•. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 6 September 1901, 
n°. 2148, afdeeling Medische Politie" en van 

Onzen Minister van l!'inanciën van 9 September 
1901, n°. 28, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, ge

bruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed zijn verboden nit landen of plaatsen 
door Onze Ministers van Binnen)andsche Zaken 
en Financiën aan te wijzen. . 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
één dag voordat zij in werking treden door pl~atsing 
in de Neáerlatuûc"4 Staatscoura,at ter algemeene . 
kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers ,:ijn bevoegd, die aan
wijzingen te veranderen zoo dikwijle de omstandig
heden dit gedoogen of noodig maken, al~mede te 
bepalen of en in hoever de bagage&, door reizigers 
medegebracht, onder het verbod zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onderwerpen worden 
ook in de Nl!derlantbche StaatJcourant geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de .lziatische 
cholera ten doel, dan gedragen zich onze genoemde 
M inisten bij aan wijzingen betreff'ende den in- en 
doorvoer nit landen, die toegetreden zijn tot de 
op ló April 1898 te Dresm gesloten en bij de 
wet van 9 J nli 1894 (Staat,ólaá n°. 94) goed
gekeurde internationale overeenkomst tot wering der 
cholera , naar de bepalingen van die overeenkomst. 

Heeft het verbod afwending van de peet ten 
doel, d11,n gedragen zich Onze genoemde Ministers 
bij aanwijzingen betreff'ende den in- or doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 19 Maart 
1897 te Y e,utië gesloten en bij de wet van 14 

. Jnli 1898 (Staatsólaá n°. 17ó)goedgekeurdeinter
nationale sanitaire conventie, naar de bepalingen 
van die conventie. 

3. Het tegenwoordig beslnit, dat gedurende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsólad en van de Staatscourant waarin 
het ia geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiël!. zijn belast met de nitvoering van 
dit bealnit, dat in het Maatsólad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den September 1901. 
(gi!t .) WIL HEL MINA. 

De Min. 11an Bimrenl. Zak,m, ($et.) KuYP:n. 
De Minuter 11an Financiën, 

V,l!t,) HARTB VAN TECKLENBURG. 

(Uif!1e!1, 21 Sept. 1901.) 
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13 September 1901. BESLUIT van den _~inister 
van Oorlog, houdende wijziging van het voor
schrift nopens het verleenen van medewerking 
11an vereenigingen tot vrijwillige oefening in 
den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog , 
Het wenschelijk achtende, uitbreiding t.e geven 

aan het Yoor8c!,rift ,wpe,u "4t flerlee,ce,, 11an 

medewerking aa• flereelligingllll tot 11rijwillige 

oefni"!I i• den ,oapen/11adel, vastgesteld bij Be
schikking van 29 Jnni 1900, IV de Afd., n°. 16 
en aangevuld bij de Beschikkingen van 1 De• 
cember 1900, IVde Afd., n°. 43 en 14 Juni jl., 
IVde Afd., n°. 88. 

Heeft goedgevonden: 
1 °. 11an § 8 van gemeld voorschrift als laatste 

alinea toe te voegèn : 
.Deagewenscht zullen voor het onderhoud der 

wapenen aan de leden der vereenigingen en aan 
de vereenigingen zelve worden verstrekt: kamer
geleiders M 96, (dienende zoowel voor kilrabijnen 
M 96 ah voor geweren M 96), mondinggeleiden 
tot geweren M 96 en mondinggeleiden tot kara• 
bijnen M 95, n°. 1 en 3, elk dier voorwerpen 
tegen den prijs van dertig ceict (f 0.80)"; 

2°. in § 10, lste alinea tn,schen de woorden 
.geweerriemen" en .tegen" in te Jaeschen: 

.alsmede om kamergeleiders en mondingge• 
leiders"; 

3°. te bepalen , dat voor het onderhoud der 
geweren M 96 , opgevolgd moet word.en het 
• Wapenvoorschrift der Infanterie 1901"; en 
mitsdien: 

4°. kennis te geven, dat genoemd voorschrift 
bij rechtstreekscbe aanvragen aan den gonvernenr 
der Koninklijke Militaire Academie voor Konink
lijk goed~keurde vereeniginl(en verkrijgbaar gesteld 
zal worden tegen den voor h~t leger vastgestelden 
prijs, zijnde thans f 0.18. · 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

14 September 1901. BESLUIT, waarbij met ver• 
nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 28 April 1901, 
n°. 98, op de aanvrage van het bestnnr der 
bijzondere lagere school, geTeetigd in de ge
meente Groenlo, Nieuwstraat , A n°. 294, 
om de Rijksbijdrage bedoeld in artikel 646u 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
over 1900, het bedrag dier bijdrage wordt 
vastgesteld op f 825. S. 210. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door het 
beatonr der bijr.oodere lagere school, geveetigd in 
de l(emeente Groenlo, Nienwstraat, A n•. 294, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderkzt1d d.d. 23 April 1901, n°. 98, genomen 
op de aanvrage van genoemd beatnur om de Rijks
bijdrage, bedoeld in art. ó46u der wet tot rege
ling van het lager onderwijs over 1900; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van Bestunr, gehoord (adviee van 14 A.ngnstn1 
1901, n•. 135); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 September 1901, 
n°. 8074 afdeeling Algemeene Zaken en Comp• 
tabilitl-it; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij hnn aan hoofde dezes vermelde 
beslnit hebben besfist dat genoemde school niet 
voldoet aan de eischen en voorwaarden, in art. 54óu 
der wet op het lager onderwijs tot het verleenen 
een er Rijkabijd rage geateld, en daarvoor alzoo geen 
aanspraak kan worden gllmaakt op die bijdral(e 
over 1900; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij overwogen: dat 
wel door het schoolbestnnr wordt beweerd , dat 
de bijzondere lagere school en de_ kostschool 
Nienwstraat, A n•. 294 te Groenlo slechts één 
school vormen, aan het hoofd. waarvan E. ANTO· 
NISSEN 1taat, doch dat, blijkens het daaromtrent 
nader ingewonnen bericht v~n den district88Chool
opziener, op de kostschool onderwijs werd gegevelt 
in de vakken a--i, ,l- en l, terwijl op de bijzon~ 
dere lagere school de vakken a-i en .l- werden 
onderwezen , r.oodat hier niet van één, maar van 
twee scholen sprake ia; dat blijkens de opgave 
van principieele bés)i88iugen omtrent de toepassing 
Yan art. 546i.r der wet op het Jager onderwijs, 
behoorende bij den brief van Onzen Minister van 
Bioneolandsche Zaken van 18 Januari 1898, litt. A, 
afdeeling A. Z. C. eeoe bijzondere lagere school 
haar aanspraak op de hier bedoelde bijdrage ver• 
lieet, indien haar hoofd tevens is hoofd van eene 
andere lagere school , en dat voor de onderwer• 
pelijke bijzondere lagere school derhalve geen 
aanspraak kan worden gemaakt op de Rijk&• 

· bijdrage over 1900; 
dat het bestnnr der bijzondere lagere school, 

Nienwstraat , A n•. 294 te Groenlo van boven• 
vermeld besluit van Gedeputeerde Staten in beroep 
i■ gekomen bij Ons, op grond dat de feiten door 
Gedeputeerde Staten onjuist zijn voorgesteld, en 
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dat hno bestre4en be~luit met vroe~ere Konink

lijke besluiten in strijd is ; 

Overwegende, dat de wet tot regeling van het 
lager onderwijs van 13 Angnstus 1857 (Staau 
blad n°. 103) blijkens haren inbond en hare 

geschiedenis ten aanzien van het bijzonder onder

wijs is nitgegaan van het beginsel, om aan dat 
önderwijs in alle opzichten zooveel vrijheid te 
laten, als met de bepaling van het vierde lid 

van art. 194 (thans 192) der Grond wet bestaan
baar zonde zijn; 

dat de latere wetten op hetzelfde onderwerp 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en 

van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) dit 
beginsel en de daaraan in de wet van 13 .!ngna
tus 1857 gegeven toepassing onaangetast hebben 

gelaten; 
dat wel is waar het verleenen der Rijksbijdrage bij 

htt krachtens de wet va11 8 December 1889 nieuw 

ingevoegde artikel 54bis aan de bijzondere school 
toegekend, is afhankelijk gemaakt, zoowel van de 

voldoening aan eenige bij dat artikel gestelde 
voorwaarden , wat het bestuur der school , den 

omvang van het daarin gegeven onderwijs, het 
getal en den rooster der lesuren, het aantal der 
Qnderwijzers en der leerlingen, de opbrengst der 

schoolgelden, den duur der vacatures in het onder

wijzend personeel en de geldelijke zijde der zaak 

betreft , als van de nakoming van eenige mede 
bij genoemd artikel geiteven voorschriften ten 

11
aanzien van het doen der aanvrage en het ver-

)l;rekken van inlichtingen, maar dat aan het 
"testuur eener bijzondere school, hetwelk aan deze 

voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, terwijl 
in die school de in de voorgaande artikelen voor 

het bijzonder onderwijs in het algemeen gemaakte 
bepalingen niet worden overtreden, geene eische11 
of voorwaarden ten aanzien van de inrichting der 
sch~ol kunnen worden gesteld, welke, althans 
voor zoo veel het bijzonder onderwijs aangaat, in 
de wet niet te vinden zijn ; 

dat nu de wet tot regeling van het la~r onder• 
wijs, waarin zelfs geene definitie van het belll"ip 
.school" wordt aangetroffen, niets vaststelt, wat 
de verdeeling der leerlingen iu .klassen" of -
.afdeelingen" bttreft, waaraan eene bijzondeTe 
school zoude moeten voldoen om als ééne school 
aanp:emerkt te knnnen worden; 

dat dus ook eene verdeeling der leerlingen van 
af de derde klasse in twee afdeelingen , in de 
eene waarvan zijn geplaatst de leerlingen aan wie 
het onderwijs ko•teloos of tegen gering schoolgeld 

wordt gegeven en de andere bestemd voor meer 

betalende leerlingen en welke nfdeelingen zijn 

gevestigd in een zelfde gebon-w, doch in verschil

lende lokalen, gelijk dit een en ander in de school, 

welke het hier geldt, het geval is, aan de door 
het schoolbestnnr voorop gestelde éénheid dier 
school geen afbreuk kan doen; 

dnt mitsdien het ingesteld beroep gegrond is ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onderwijs ; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan: 

met vernietiging nn het ·bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Gelderlalld van 23 April 
1901, n°. 98, het bed~ der Rijksbijdrage over 
1900 toekomende aan het Roomsch-Katholiek 
kerkbestuur te Groenlo als bestuur der bijzondere 

lagere school Nienwstraat, A n°. 294 aldaar vast 
te stellen op f 825. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister in de Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 

aan den Raad van State, .A.fdeeling voor de ge

schillen van bestuur. 

Het Loo, den 14den September 1901. 
(get.) WILHELM I N A. 

De Minister van Binnenlandacke Zaken, 
( get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1901.) 

17 SeptemfJer 1901. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit vnn den raad der gemeente 
Roermond van 3 September 1901, waarbij 

H. J. H. DREHMANNS is benoemd tot wet
houder. S 211. 

Gesckorat tot 1 Februari 1902. 

17 SeptemlJet: 1901. BESLUIT, houdende bekend 
making van den tekst vau de wet van 19 Au
gustus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk 

de Nationale Militie, zooals die lnidt na de 
daarin-, laatstelijk bij de wet van den 
24sten Juni 1901 (Staatablad n°. 159), ge• 
brachte wijzigingen en aaovnllingen. S. 212 ." · 

WIJ WILHELMlNA , ENZ. 

Op fde voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van den 9den September 1901, Kabinet, 
litt. C• ', van Onzen Minister van Marine van 
den 9den September 1901, Bureau B, n°. 34, 
en van Onzen Minister van Bionenlaodsche Zaken 

van den 13den September 1901, Afdeeling Militie 
en Schntterijen, n°. 1691 M. ; 
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Gelet op artikel 5 der wet van den 24sten 
Juni 1901 (Staatablad n•. 159); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De tekst van de wet van 111 Angnstna 1861 

(Staatablad n°. 72) met de daarin door of ten 
gevolge van de wet van 24 Juni 1901 (Staah
blad n°. 159) en andere wetten gebrachte wijzi
gingen en plaats gehad hebbende aanvullingen, 
in eene doorloopend gennmmerde reeks van hoofd-· 
stukken en artikelen samengevat en, met wijziging · 
dienovereenkomstig nn de aanhaling daarin von 
hare artikelen of gedeelten van artikelen , en met 
inachtneming voorts van hetgeen in den tweeden 
volzin van het eerste Jid van artikel 5 der aan
gehaalde wet van 24 Juni 1901 (Staatabladn°.159) 
is bepaald , algemeen bekend te maken door bij
voeging van dien tekst, met tabel, bij dit bealuit. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 17den September 1901. 
(get.) WIL H EL M I N A. 

De Minuter oan Oorlog, (get.) J. W • .BnoANSTUS. 

De Minuter van Marine, • KauYS. 
De Miniater van Binnenlan<kcl,e Y,au,,, 

(get.) KuYPll:R. 
( Uitgeg. 9 Oct. 1901.) 

TEKST van de roet van lil .Jugu.rtu.rl861 
(Staatablad a0 • 72), betrekkelijk de Na
tionale Militie, zooala deze luidt volge,u 
de daarin door o.f ten gnolge van de 
wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°.169) 
en andere wetten gebrachte wijzigingen en 
plaata geluzd hebbende aantl'Ullingen. 

HOOFDSTUK I. 

ALO E )1 EEN E BEP ALI NO Il N. 

Art. 1. De militie wordt overeenkomstig de 
regelen bij deze wet gesteld, zamengesteld door 
loting uit de Nederlanders en de ingezetenen niet
Nederlanders, die voor de ligting van het volgend 
jaar of krachtens art. 18 voo~ die Jigting voor 
de militie zijn ingeschreven. 

2. Jaarlijks worden bij de militie ingelijfd: 
l 0

• ter volledige oefeninl.l', ten hoogsie 12,300 
• man; 

2°. tot .korte oefening, ten hoogste 5200 man 
De hoegrootheid van elke ligting en van het 

daarin door elke provincie te dragen aandeel 
:wordt jaarlijks door 0111! bepaald bij een in het 
Staatablad te plaatsen besluit, met bepaling tevens 

van het aantal ter volledige oefening en van het 
aantal tot korte oefening in te lijnn manschappen. 

Dit aandeel wordt bepaald in evenredigheid 
tot het getal der in de provincien vóór den lsten 
September van het loopend jaar voor de lijfting 
van het volgenc\ jaar voor de militie ingeschre
venen, voor zoover zij op den 31sten Augustus 
van eerstgenoemd jaar in leven waren. Daarbij 
worden niet in rekening gebragt zij, die vóór den 
lsten Januarij vnn evenbedoeld jaar bij de zee
magt, de marine-reserve en het corps marinien 
hieronder begrepen • bij het leger hier te lande 
of bij de koloniale troepen in dienst getreden zijn 
en zich nog in dienst bevinden. 

3. Het door elke gemeente in het aandeel der 
provincie t.e dragen gedeelte wordt door Gedepu• 
teerde Staten bij een in het PrlltJineiaal blad te 
plaatsen beslnit bepaald in evenredigheid tot het 
getal der in de gemeenten vóór den laten Sep• 
tember van het loopend jaar voor de ligting van 
het volgend jaar voor de militie ingeschrevenen, 

, voor zoover zij op den 3lsten Angnstns van 
· eerstgenoemd jaar in leven waren. Daarbij worden 

niet in rekening gebragt zij, die vóór den laten 
J anuarij van evenbedoeld jaar bij de zeem•gt, de 
marine-reserve en het corps mariniers hieronder 
begrepen, bij het leger hier te lande of bij de 
koloniale troepen in dienst getreden zijn en zich 
nog in dienst bevinden. 

Ter bepaling van dat gedeelte knnnen zoo noodig, 
twee of meer gemeenten, voor elke îigting afzon
derlijk, door Gedeputeerde Staten worden zamen• 
gevoegd. 

Bij het in de eerste zinsnede van dit artikel be
doel<le besluit wordt tevens bepaald hoevelen van 
dat gedeelte ter volledige en hoevelen tot korte 
oefening znllen worden ingelijfd. 

4. Een ieder, die tot de dienst bij de militie wordt 
verpligt, is, overeenkomstig de bepalingen dezer wet, 
gehouden zijne dienst in persoon waar te nemen. 

5. Een deel van het gedeelte van elke ligting, 
in art. 2, eerste zinsnede 1°., vermeld, kan voor 
de dienst ter zee worden bestemd. 

Het wordt door Ons bepaald· en bedraogt niet 
meer dan zes honderd man. 

6. Behoudens de uitzonderingen bij de wet 
gemaakt, duurt de dienst: 

a. voor de ingelijfden bij de militie te land. 
.ongeacht het tijdstip, waarop de inlijving plaats 

ad, tot den laten A ngnstns van het jaar, waui_n 
ene achtjarige dienst is of zou worden volbragt ; 

IJ. voor de inl.l'llijfden bij de zeemilitie, on11e-
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acht het tijdstip, waarop de inlijving plaat& had, 
tot den laten A ngnatns van het jaar, waarin eene 
vijfjarige dienst is of zou worden volbragt. 

Is de Staat in oorlog of in andere buitenge• 
wone omat~ndigheden, zoo kan eene wet, jaarlijks 
te veroienwen, hen tot langere dienst verpli~n. 

Voor hen , die uit de dienst bij de militie 
ontslagen werden wegena de inlijving van anderen, 
strekt, indien zij op nieuw bij de militie inge
lijfd zijn, de tijd, dien zij als gevolg hnnner 
vroegere inlijving bij de militie gediend hebben, 
in mindering van den diensttijd, tot het vervullen 
waarvan hunne nadere inlijving hen verpligt. 

7. In elke provincie is een militieraad en een 
militie-commi888ria, 

In zeer bevolkte ofoitgeatrekte provincien kunnen 
twee of meer militieraden en militie-commissarissen 
zijn. 

8. Hij, die op den laten Jaooarij vau het 
jaar zijn l 9de jaar woa iugetredeo , maar zijn 
40ate niet had volbragt, wordt niet tot het aan
gaan van een huwelijk of van eeoc verbiodteois 
tot uitoefening van de boiteolaudsche zeevaart 
toegelaten , dan na te hebben bewezen, tot op 
het tijdstip van de aangifte tot het aangaan van 
een huwelijk of van eene verbindtenis voor de 
buitenlandsche zeevaart, zijne pligten ten aanzien 
van de militie te hebben vervnld, of tot geene dien,t 
bij de militie gehouden te zijn of geweest te zijn. 

Op de bij de militie ingelijfil.eo zijn bovendien 
de artt. 116, 123 en '14,5 ·toepasselijk. 

9. Elk, die voor de militie ia ingeschreven , 
en ieder, die daarbij is ingelijfd, kan, overeen• 
komatig de daaromtrent bestaande voorschriften , 
tot eeoe vrijwillige verbindteois worden toege
laten bij de zeemagt, de marine-reserve en het 
corpa marinien hieronder begrepen, bij het leger 
hier te lande of bij de koloniale troepen. 

Hij, die bij het aangaan van zoodanige ver• 
verbindteoia reeds bij de militie ia ingelijfd, of 
daartoe later wordt opgeroepen, strekt altijd in 
mindering van het aandeel in de ligting, te dragen 

door de gemeente, binnen welke hij is ingeschreven. 
10. Alle volgens deze wet en de voorschriften, 

door Ons te harer uit voering geg.:ven , in te 
,lieoen verzoekschriften, over te leggen of ge
vorderde stukken en uit te reiken beschikkingen 
zijn vrij van het regt van sege\ , van leges• 
heffing, van de formaliteit van registratie, van 
kosten van legalisatie, van de regten, bedoeld in 
art. 2 der wet van 23 April 1879 (Sfaaublad 

-u•. 72), en van griffiekosten. 

11. Het geneeskundig onderzoek omtrent de 
geschiktheid voor de krijgsdienst, dat ingevolge 
deze wet moet plaats hebben, geschiedt naar 
regelen door Ons geeteld. 

Door Ons worden ook bepalingen vaatgesteld 
ten aanzien van het geneeskundig onderzoek van 
zich niet binnen het Rijk bevindende personen, 
omtrent wier vrijstelling nn of wier ongeschikt
verklaring voor de dien1t wegens ziekelijke ge
steldheid of gebreken door den militieraad of door 
Gedepnteerde Staten nitepraak moet worden gedaan 
en die door ziekte of gebreken buiten staat zijn 
voor den militieraad of voor Gedeputeerde Staten 
te vel'llChijnen. 

12. Waar in deJe wet met betrekking tot 
minderjarigen gesproken wordt van • vader", 
.moeder" of • ,.~,, , strekt : 

de uitdrukking • vnder" voor het geval, dat 
de vnder de onderlijke magt uitoefent; 

de uitdrukking .moeder" voor het geval, dat 
de vader overleden ia, de ouderlijke magt mist 
of in wettelijken zi~ ontbreekt; 

de uitdrnkking • voogd" voor het geval , dat 
de beide ooden overleden zijn, de ouderlijke magt 
mi!lllen of iu wett.ilijkèn zin ontbreken. 

Waar in deze wet met betrekking tot meerder
jarigen gesproken wordt van .cnrator", strekt 
deze nitdrukking voor het geval, dat het iemand 
geldt, die onder coratele staat, om het even of 
zijne onden nog in leven zijn of een van beiden 
nog in leven ia. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE INSCHR!lVING VOOR DE llllLITIE. 

13. Voor de militie wordt ingeschreven: 
1°. ieder minderjarig wannel~k Nederlander, 

die binoen het Rijk, in het Dniteche Rijk of in 
het Koniogrijk Bel~ie verblijf houdt, 

2°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, 
wiens vnder , moeder of voogd binnen het Rijk, 
in het Dnitache Rijk of in het Kooingrijk Belgie 

woonplaats heeft, 
3°. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, 

die binnen het Rijk, iu het Doitache Rijk of in 
het Koniogrijk Belgie woonplaats heeft, 

4°. ieder mannelijk ingezetene niet N ederlnnder, 
zoo hij op den laten Jan narij van het jaar 

het 19de levensjaar was ingetreden en niet ver• 
keert in een der bij art. 15 omschreven gevallen. 

Ingezetene is , voor !ie toep888ing van het be
paalde hierboven onder 4,0.: 
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A. de binnen het Rijk verblijfhoudende minder• 
jarige niet-Nederlander: 

a. wiene vader, moeder of voogd binnen het 
Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de 
voorafgaande achttien maanden in het Rijk of 
d& kolonien of bezittingen des Rijka in andere 
werelddeeleo gehad heeft; 

ll. ,an wiens ouders de langstlevende bij zijn 
of haar overlijden in het hierboven onder a om
schreven geval verkeerde, al verkeerl zijn voogd niet 
in d11t geval of al ia deze bniten '• lands gevestigd ; 

c. die door zijn vader, moeder of voogd ver
laten ia, of die ouderloos ia of in wettelijkeo 
zin geen vader of moeder heeft en van wien niet 
bekend ia dat hij een voogd heeft, indien hij 
gedurende de voorafgsande achttien maanden in 
het Rijk verblijf gehouden heeft; 

B. de meerderjarige niet-Nederlander, die 
binnen het Rijk woonplaats heeft en haar ge
durende de vooraf~de achttien maanden in 
het Rijk of de kolonien of bezittingen de■ Rijk■ 
in andere werelddeelen gehad heeft. . 

Voor minderjarig wordt ~oor de toepasaioir 
van het bepaalde hierboven onder A gehouden 
hij, · die' minderjarig ie iu den zin der Neder
landache wet. Voor meerderjarig wordt voor de 
toepassing van het bepaalde hierboven onder B 
gehouden hij, die meerderjarig is in den zin van 
voormelde wet. 

14. De inschrijving geschiedt: 
1°. van hem, bedoeld itt art. 13, eerste sin

snede 1°.: 
zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn 

vader, moeder of voogd aldaar woonplaats · heeft, 
in de e;emeeota der woon plaats van vader, moeder 

of voogd; 
zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn 

vader, moeder of voogd elders dan binnen het 
Rijk woonplaats heeft, in de gemeente, waar hij 
verblijf houdt; 

zoo hij · door zijn vader, moeder of voogd 
verlaten ia, ouderloos ia of in wettelijken zin 
geen vader of moedf.r heeft en het niet bekend 
is dat hij een voogd heeft, in de gemeente, waar 
hij verblijf houdt; 
· zoo hij in het Dnitsche Rijk verblijf houdt, 
in de gemeente .J.nuterdam; 

zoo hij in het Konio11:rijk Belgie verblijf houdt, 
in de gemeente Rotterdam; 

2°. van hem, bedoeld in art. 18, eerste zin
snede 2°.: 

zoo zijn vader, moeder of voogd woonplaats 

heeft binnen het Rijk, in de gemeente der woon• 
plaats van vader, moeder of voogd ; 

is de woonplaats van vadu, moeder of voogd 
in het Doit&che ·Rijk, in de gemeente.Á.,ukrda•; 

is zij in het Koningrijk Belgie, in de gemeente 
Ilotterdam; 

3°. van hem, bedoeld in art. 18, eerste zin• 
aned~ 8°. : 

zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk, in 
de gemeente zijner woonplaata ; 
· zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Rijk, 

in de gemeente .J.m,terdarn; 
zoo hij woonplaats heeft in het Koningrijk 

Belgie in de gemeente Rotterdam; 
4°. A. van hem, bedoeld in art. 13, eerste 

sinsnede 4°., indien hij minderjarig is: 
zoo hij verkee1·t in het geval, in de tweede 

zinenede van dat artikel onder Aa omschreven• 
in de gemeente, waar zijn vader, moeder of voogd 
woonplaats heeft; 

zoo hij verkeert in het geval, in die zinsnede 
onder All omechreven , in de gemeente, waar siju 
v~ woonplaats heeft; is de woonplaats van 
dezen buiten '•lande, dan geschiedt de inschrij• 
ving in de gemeente, waar de minderjarige v.&r• 
blijf houdt; 

zoo hij verkeert in een der gevallen, in even
bedoelde zinenede onder Ac omschreven , in de 
gemeente, waar hij verblijf houdt; 

B. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zin■nede 
4,0 ., indien hij meerderjarig ie: 

in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. 
De in de vori11:e zinsnede al, plaats van inachrij• 

ving aangewezen gemtt-nte i, die, waar het ver
blijf of de woonplaats gevettigd ia of was op den 
laten Januarij van het jaar, volgende op dat_. 
waarin de in te schrijven persoon het 18de levem
jaar vol bragt, tenzij het iemand geldt, wiene 
inschrijving te À-terda• of te Rotterdam moet 
geschieden wegen, verblijf of woonplaats onder-
2cheidenlijk in het Dnitsche Rijk of in het Koning• 
rijk Belgie. 

15. Voor de militie wordt niet ingeschreven: 
1 °. de ingezetene niet-Nederlander, die bewij1t 

te behooren tot een Staat, waar de Nederlander, 
niet aan de verpligte krijgsdienst zijn onderworpen 
of waar ten aanzien van den dienstpligt het be
ginael van wederkeerigheid i1 aangenomen; 

i 0
• hij, die bewij1t io de kolonien of bezittingen 

des Rijks in andere werelddeelen verblijf te houden 
of woonplaats te hebben, al heeft zijn vader, moe• 

. der, voogd of curator woonplaats binnen het Rijk. 
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16._ Hij, die volgens art. 13 behoort te worden 
ingeschreven , is verpligt zich daartoe bij bnrge
meester en wethouders der gemeente, WMr volgens 
art. 14 de inschrijving moet geschieden, aa_n te 
geven tusschen den lsten en_ den Slaten Jannarij 
van het jaar, volgende op dat , waarin hij het 
J8de levensjaar vo)bragt. 

Bij ongesteldheid of afwezigheid van hem, die 
zich ter inschrijving moet nangeven, alsmede in 
een der gevallen, hierna in de vierde zinsnede 
omschreven, rust de verpligtinp: tot het doen der 
aangifte: 

indien het een minderjarige betreft, op zijn 
-v:ader, moeder of voogd ; 

indien het een meerderjarige betreft, die onder 
curatele gesteld is, op zijn curator. De verplig
ting van vod er, moeder of voogd geldt even wel 
alrchts zoo hij of zij binnen het Rijk, in het 
Dnitsche Rijk of in het Kooingrijk Belgie woon
plaats heeft. 

Behoudens de uitzonderingen bij de volgende 
zinsnede gemnakt, rost de zorg voor het doen 
der aangifte uitslnitend op den in te schrijven 
minderjarige : 
~ ndien zijn vader, moeder of voogd niet binnen 
2i" Rijk, in het Dnitscbe Rijk of in het Koning
rijk Belgie woonplaats heeft ; 

indien zijn vader of moeder of beiden de onder• 
lijke magt missen ; 

indien hij door zijn vader, moeder of voogd 
verlaten id, of 

indien hij ouderloos is of in wettelijken zin 
geen vader of moeder heeft en het niet bekend 
is dat hij een voogd heeft. 

Hij, die door de bestnorden, in art. 22 ver
meld, ter inschrijvinp: moet worden opgegeven 
of die in dienst is bij de zeemagt, de marine
reserve en het corps mariniers hieronder begrepen, 
bij het leger hier te Jonde of bij de koloniale troe• 
pen, is tot het doen van de aangifte niet verpligt. 

Voor hem of _haar , die tot het doen der aan
gifte verpligt is, kan de aangifte geschieden door 
een ander, daartoe ~chriftelijk geruagtigd. De 
volmagt blijft onder burgemeester en wethouders 
berusten. 

De wijze, waarop van de gedane aongifte moet 
blijken, wordt door Ons bepaald. 

17. Jaarlijks in den loop der maand December, 
geachiedt, ten minste twee malen, door bnrgemeester 
en wethouders eene openbare kennisgeving, wnar
liij de verpligting tot het doen van de aangifte 
in de volgende maand Jannarij wordt herinnerd. 

18. Voor de militie wordt ook ingeschreven of 
wordt op nieuw ingeschreven: 

1°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, 
die na den lsten J anuarij van het jaar, volgende 
op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbmgt, 
en vóór het intreden van het 21ste levensjaar 
zijn verblijf binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk 
of in het Koningrijk Belgie gevestigd heeft; 

2°. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, 
wiens vader, moeder of voogd na den laten Jannarij 
van het jaar, volgende op dat, waarin de minder
jarige het 18de levensjaar volbmgt, en vóór het 
intreden van diens 21ste levensjaar zijne of hare 
woonplaats binnen het Rijk, in het Dnitsche Rijk 
of in het Koningrijk Belgie gevestigd beeft; 

S0
• ieder mannelijk minderjarige, die na den 

laten Jannarij vi.o het jaar, volgende op dat , 
waarin hij het 18de levensjaar volbragt, en vóór 
het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander 
of op nieuw Nederlander is geworden, zoo hij in 
een der hierboven onder 1°. omschreven gevallen 
verkeert, of wiens vader, moeder of voogd ver
keert in een der gevallen, hier~ven onder 2°. 
omschreven ; 

4°. ieder meerderjarip: mnnoelijk Nederlander , 
die na den laten Jan narij van het jaar , volgende 
op dat, waarin bij het 18de levensjaar vo)bragt, 
en vóór het intreden van het 2lste levensjaar 
zijne .woonplaats binnen het Rijk, in het Dnitsche 
Rijk of in het Kooingrijk Belgie gevestigd of er 
woonplaats verkregen heeft; 

5°. ieder mannelijk meerderjarige , die na den 
laten Jan narij van het jaar, volgende op dat , 
waarin hij het 18de levensjaar volbragt, en vóór 
het intreden van het 2lste levensjaar Nederlander 
of op nienw Nederlander ia· geworden, zoo hij in 
een der hierboven onder 4°. omschreven gevallen 
verkeert; 

6°. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na 
den lsteo Janoarij van het jaar, volgende op 
dat, wnario hij het 18de levensjaar vo)bragt, en 
vóór het intreden van het 21ste \evenejaar iuge• 
zetene of op nieuw ingezetene is geworden in den 
zin der tweede zinsnede van art. 13. 

Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat ar
tikel en art. 15. 

Ten aanzien van de gemeente, waar de io
schrijvi11g of de inschrijving op nieuw moet ge
schieden en van de verpligting tot het doen van 
aangifte ter inschrijving of ter inschrijving op 
nieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en -c-
de laatste vijf zinsneden van art. 16. 
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De aangifte ter inschrijving of ter inschrijving 
op nieuw van hem, die volgens de eerste zin
snede vnn dit artikel moet worden ingeschreven , 
geschiedt binnen dertig da~n na het verkrijgen 
of, werd hij reeds v~r ingeschreven doch van 
het registtr afgevoerd, na het terul'i erlangen van 
het Nederlanderschap of van het ingezetenscbáp, 
of na de vestiging van verblijf of de vestiging 
of het verkrijgen van woonplaats binnen het Rijk, 
in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie. 

De inschrijving geachiedt in het register be
treffende de ligting van het jaar, waartoe de in 
de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon 
volgens z~nen leeftijd behoort. 

19. Hij, wiens aangifte ter inschrijving ver
zuimd is, wordt door burgemeester en wethouders, 
zoo zij het ontdekken, ambtahal ve ingeschreven. 
Zij geven daarvan terstond aan hem of aan zijn 
vader, moeder, voogd of curator kennis. 

20. Hij, die zich na den Slsten Jannarij, doch 
vóór den Sleten Augustus ter inschrijving anngeeft, 
wordt alsnog ingeschreven. · 

21. Hij, die te regt in eene gemeente is inge
schreven, blijft tot de voor de militie inlli88chrevenen 
van die gemeente behooren, al verandert hij van 
woon• o( verblij fplaats, behondeus het bepaalde 
bij de derde zinsnede van art. 23. 

22. Behoudens de be11alingen in art. 16 zenden 
bestnnrders van krankzinnigen-, doofstommen- en 
blindengestichten, alsmede die der kolonien van 
weldadigheid, van lli8vangenisseo, van Rijkswerk
inrigtingen en van Rijksopvoedingsgestichten jaar
lijks, vóór den IOden Jai:riarij , eene opgave van 
de daarin opgenomen mannelijke personen, die 
op den laten Jannarij bon 19de jaar zijn inge
treden, aan On~n Commis,aris in de provincie, 
in welke de inschrijving van die personen voor 
de militie moet plaats hebben. 

Deze opgave is inp;erigt in den door Ons te 
bepalen vorm. 

23. Het register van inschriJving wordt jaar
lijks op den 31sten Jannarij voorloopig en op 
den 31Bten Angll8tna voor goed gesloten, op beide 
dagen des namiddaga ten 4 ure. 

Na de aluitinl'i, die op het r.egiater vermeld 
en door de onderteekening van den burgemeester 
en den secretaris bekrachtigd wordt, worden 
geene pel'l!Onen meer ingeschreven dan de in art. 18 
bedoelde. 

Hij, die bewijst na zijne insehrijving en vóór de 
sluiting voor ~ed van het register, hetzij opge
houden te hebben Nederlnnder te zijn, zonder 

. inl(ezetene te wezen; hetzij opgebonden te hebben 
ingezetene te zijn; hetzij geraakt te zÎJn in een 
der gevallen, in art. 16 vermeld, wordt van 
het register afgevoerd , zoo hij het vraagt vóór 
den afloop van den tijd, bij de laatste zinsnede 
van art. 24 bepaald. 

24. Het register wordt met eene daaruit opge• 
maakte . alphabetische naaml(ist, vóór den 7 den 
September van het jaar der inschrijving, door 
den bnrgemeeater gezonden aan Onzen Commissaris 
in de provincie, die deze stukken onderzoekt, zoo 
noodig verbetert en vóór den 22aten September 
aan den burgemeester terugzendt. 

Register en lijst worden daarn11, uiterlijk den 
27sten September, gedurende ten minste acht 
dagen, op de secretarie der gemeente voor elk 
ter lezing nedergelegd. 

Van di" nederlegging geschiedt openbare ken
niageving. 

Tegen register en lijst kan binnen den tijd der 
nederlep:giog op de wijze, in art. 83 vermeld, 
bezwaar worden ingebragt bij Onzen Commissaris 
in de provincie, die dnaromtrent ten spoedigste 
eene nitapraak doet. 

HOOFDS'fUK III. 

VAN DE LOT ELI li GEN. 

i 1. Ya• de loting. 

25. De loting der vóór den hten September 
van het jaar voor de ligting van het volgènd jaar 
voor de militie ingeschrevenen geschiedt tusschen 
den 7den October en den 7den November van 
eerstbedoeld_ jaar. 

26. Onze Commissaris in de provincie bepaalt 
de plaatsen, dagen en uren voor de loting. 

Hiervan geschiedt in elke gemeente door bur
gemeester en wetbonders, twee malen vóór den 
bepaalden dag , openbare kenn iagevinp:. 

TnBBCheu de eerste eu de tweede openbare 
kennisgevi ng moeten ten minste drie dagen ver• 
loopen, en d~ tweede ten minste drie dagen vó6r 
den dag der loting plaats hebben. 

27. Van . wege ile gemeente, waar de loting 
plaats heeft , wordt 1.org gedragen voor ~en daar
toe geschikt vertrek. 

28. De loting geschiedt ten -overstaan van 
den militie-commissaris of van een ven de militie
commi888risaen in de provincie, voor elke gemeente 
afzonderlijk. 

Gemeenten, kiachtena de slotbepaling van nrt. 3 
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zamengevoegd, worden voor ééne gemeente ge
houden. 

De burgemeester of een lid van den rnad vun 
elke gemeente is tegenwoordig, wanneer er voor 
zijne gemeente wordt geloot. 

De bnrgemeeaters of raadsleden, die zich tot 
het bijwonen van de loting bniten hunne woon
plaats begeven, genieten reis- en verblijfkosten uit 
'• Rijks kas, volgens het door On1 te bepalen bedrag. 

De aeeretaris van den militieraad H tot bijstand 
VRD - den militie-commissaris bij de loting tegen
woordig. 

De militie-commissaris is bevoegd, tot hand
having der orde bij de loting, de sterke band in 
te roepen. 

29. Bij de loting zijn voorhanden de inscbrijvings
regiaten en alpbabetische naamlijsten van al de 
gemeenten waarvoor wordt geloot. 

30. De militie•commisBBris telt in het open
baar zoo veel nummen of loten voor, als het 
getal der ingeschrevenen bedraagt. 

Hij doet die nummen ve"olgens in eene bna, 
waarvan de vorm en de wijze van plaatsing door 
Ona worden voorgeschreven. 

31. De ingeschrevenen, in alphabetiscbe orde 
Gp te roepen, trekken zelven hnnne nummers. 

Voor den ingeschrevene, die niet is opgekomen 
of, hoezeer opgekomen, buiten staat of onwillig 
ia zelf zijn nummer te trekken, kan bet nummer 
getrokken worden door zijn vader, moeder, voogd 

--el- \!11Tat-0r. 

Ia ook deze niet opgekomen, dan geschiedt het · 
trekken dOQr den burgemeester of het lid van 
den raad der gemeente, waar de loteling is in
geschreven . 

Nadat het getrokken nummer door den militie
commissaris overluid ia voorgelezen, wordt _het 
den loteling teruggegeven. 

32. De opgekomen ingeschrevene wordt dadelijk 
na het trekken van zijn nummer gemeten en ~ft 
de redenen van vrijstelling op, die hij meent 
te hebben. 

Het OPJ'llVen van der.e redenen kan door zijn 
nder, moeder, voogd of curator geschieden, zoo 
deze tegenwoordig en de ingeschrevene niet op
gekomen of, hoezeer opgekomen , buiten staat is 
zelf de opgave te doen. 

De gealachu- en voornamen van iederen loteling, 
de dag, de maand, het jaar en de plaats zijner 
geboorte, zijn beroep, de namen zijner ouden 
of, zoo zijn ouden overleden zijn, die van zijnen 
voogd of, zoo hij onder curatele staat, die van zijnen 

curator, de niteldg der loting, de lengte van den 
loteling en de opgegeven redenen van vrijstelling, 
wonlen in een daartoe bestemd lotingsregister ver
meld. Elk getrokken nummer wordt onmiddellijk 
bij den naam van den loteling, wien het geldt, op de 
al pbabetische lijet ingevuld. 

33. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den 
dag waarop de loting heeft plnats gehad, knnnen 
tegen de wijze waarop zij is geschied, bij Gedepn• 
teerde Staten bezwaren worden ingebragt door 
belanghebbende lotelingen, of door hou vader, 
moeder. voogd of curator. De twee eerste zin
sneden van art. 88 zijn hierbij van toepassing. 

34. Gedeputeerde Staten onderzoeken de bij 
ben iugebrogte bezwaren zonder uitstel ·en doen 
ten spoedigste eene nitepraak , met redenen om
kleed , hetzij tot handhaving, hetzij tot vernieti
ging van de plaat■ gehad hebbende loting, naar 
gelang eene gepleegde onregelmatigheid op den 
uitslag der loting 111 dan niet van invloed heeft 
kunnen zijn. Hnnne uitspraak wordt terstond 
medegedeeld aan burgemeester en wethouders der 
betrokken gemeente, aan den militie-commissaris 
en aan hen die de bezwaren inbragten. 

Strekt de uitspraak tot vernietiging van de 
loting , dan beveelt Onze Commissaris in de pro
vincie het houden eener nieuwe loting. Hierbij 
gelden de artt. 26-32. 

35. Van de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
kan gedurende vijf dagen, te rekenen van den 
dag waarop de uitspraak ter kennis van de be
l11nghebbenden i1 gebragt, bij Ons in beroep worden 
gekomen door belanghebbende lotelingen, of door 
hnn vader, moeder , ,oogd of curator. Hierbij 
geldt art. 88. 

De uitvoering van de uitspraak van Gedepn• 
teerde Staten , wurvan bij Ons in beroep ie ge
komen, blijft tot aan Onr.e beali88ing geschorst. 

36. De kosten van de gedrukte registers, van 
de lengtematèu en van hetgeen verder bij · de 
loting noodig ie, komen ten laste van '• Rijks. kus. 

§ 2. ra. de uloti119. 

37. Ter ualoting wordt toegelaten. : 
1°. bij die door verzuim van de betrokken 

overheid of van de in art. 22 bedoelde personen 
aan de gewone loting geen deel heeft genomen ; 

2°. bij die, nadat de in art. 26 bedoelde tijd 
der loting i1 ventreken, ingeschreven is vol
gens art. 18. 

Is de- ligting, waarvoor de sub 1°. bedoelde 
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penoon volgen■ zijnen leeftijd had moeten loten, roepen, of, reeds ingelijfd zijnde, niet uit de 
niet meel' in dienst , dan loot hij niet na, dienst wordt ontslagen, of aan zijn vader, moeder, 
maar wordt door den militieraad, of, zoo de voogd of cnrator. 
zitting van dien raad ia a fgeloo pen , door Gede- Indien een geneeaknndig onderzoek nood.ig ia, 
puteerde Staten van de dienst vrijgesteld. worden Gedepnteerde Staten bijgestaan door een 

38. Het honden van eene naloting wor:lt be- burgerlijk geneeskundige en een officier van ge
't'olen door Onzen Commissaris in de provincie. zondheid. 

39. De naloting geschiedt op de wijze, in de De burgerlijke geneesknndige wordt door Onzen 
artt. 26-S2 bepaald.. Commia88ria in de provincie en de officier van 

40. Nadat door of voor hem, die naloot, nit gezondheid door den chef van de geneeskund ige 
al de nummers, welke in de loting der betrokken dienst van de zee- of van de landmagt aangewezen. 
gemeente en van het jaar, waarvoor de naloting Zij leggen in handen van Onzen Commiaaaris 
geschiedt, zijn begrepen geweeat, er een ia nitge- den in art. 67 bedoelden eed or belofte af. 
trokken, worden op nieuw twee biljetten in de Is geen officier van gezondheid beschikbaar, 
-bna gedaan, ieder vermeldende hetzelfde nnmmer, dan wijst Onze Commissaris een tweeden bnrger• 
dat getrokken is, doch van elkander onder- lijken geneeskundige aan. 
scheiden door A en B. De tot bijstand van Gedeputeerde Staten aan-

Daarvan wordt door of_ voor hem, die naloot, gewezen bnrgerlijke geneeskundigen zijn verpligt 
er wederom een uitgetrokken tot aanwijzing van den van hen gevorderden bijstand te verleenen 
de volgorde van oproeping. Het nummer, ge- op den tijd en de plaats, hun door Onzen Oom. 
merkt A, wordt gerekend het laagste der beide misSAl'ia in de provincie bekend gemaakt, en den 
gelijke nnmmers te zijn. . voorgeaehreveo eed of belofte af te leggen. 

41. Tegen de wijze, waarop de naloting is Op het geneeskundig onderzoek zijn de laatate 
geschied, kan bezwaar worden iogebragt bij Gede- drie zinsneden van art. 85 van toepassing. 
puteerde Staten en van de uitspraak van Gede- Op de burgerlijke geneeskundigen ia art. 68 
pnteerde Staten bij Ons in beroep worden geko- van toepasaing. 
men. De artt. 33, S4i en 85 zijn hierbij van Gedeputeerde Staten zijn niet verpligt, in het 
toepassing. . doen van hunne oitapraak het gevoelen der bur• 

42. Hij, die nageloot h·eel\ en redenen van gerlijke en militaire geoeeskoodigen te voliten, 
vrijstelling meent te hebben, brengt die, zoo de 43. Tegen de oitaprl!Bk van den militie~ 
zitting no den militieraad ia nfgeloopen , in bij kan bezwaar worden iogebragt bij Gedeputeen!.e 
Gedeputeerde Staten van de provincie, binnen Statrn, op de wijze en door de peraooen , in de 
welke hij is ingeschreven. artt. 81-83 bedoeld. 

Gedeputeerde Staten doen daaromtrent en in Van de uitspraak van Gedeputeerde Staten kan 
het algemeen omtrent het al of niet aanwijzen bij Ons in beroep worden gekomen. Hierbij 
voor de dienst van hem, die nageloot heeft, ten gelden de artt. 87-89. 
spoedigste eeoe uitspraak. Verkeert hij in een 44. Hij, die uageloot heeft en voor de dienst 
der gevallen in art. 55 vermeld, dnn wordt, ia aangewezen , wordt, indien het door hem ge• 
voor zoover hij niet krachtens de laat~te zinsnede trokken nummer in de termen van oproeping 
van art. 37 van de dienst moet worden vrijgesteld, valt, ingelijfd ten behoeve van de ligting, voor 
de behandeling van zijne zaak aangehouden tot on welke hij had moeten loten, of, ia deze ligting 
zijne invrijheidstelling of tot dat de tijd· ver- niet meer in dienat, ten behoeve van de ligting 
streken ÎI, waarvoor hem het regt werd ontzegd van het jaar, · waarin hij voor de dienst is aan
om bij de gewapende mnp;t of als militair ge• gewezen. 
employeerde te dienen. l1 de ligtiog, in mindering waarvan hij komt, 

Hunne uitspraak wordt terstond medegedeeld rèeda afg1:leverd, dan wordt, bij zijne inlijving, 
aan burgemeester en wethouders der gemeente, de houder van het hoogste van de voor die 
..-aartoe hij, wien de uitspraak geldt, behoort. ligting in dienst geatelde nummers uit de gemeente, 

Strekt de nitspraak tot vrijstelling of nitalui- voor welke de naloting plaats had, ontslagen, zoo 
ting van de dienst, dan geven burgemeester en l laatatbedoelde het verlangt. 
wethouders daarvan dadelijk kennis aan den 
loteling, die dien ten gevolge zal worden opge-
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HOOFDSTUK IV. 

VAN VRIJSTELLING VAN DE DIJliNST. 

45. Vrijstelling van de dienst bij de militie 
wordt verleend aan de~ loteling: 

1 °. die kleiner is dan l.öö meter; 
2°. die door ziekelijke gesteld.heid of gebreken 

voor de kr ijgsdienst ongeschikt wordt geoordeeld; 
3°. d,ie vó6r den laten Januarij van het jaar, 

waarin hij voor de militie werd ingeschreven, bij 
de zeemagt, de marine-reserve en het corps 
mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier 
te lande of bij de koloniale troepen in dienst is 
getreden en zich nog in dienst bevindt krochten& 
eene voor den tijd van viji jaren of langer aan• 
gegane verbindtenis; 

4'>. die adelborst of adspirant-administrateur is 
bij de zeemagt, de marine-reserve en het corps 
mariniers hieronder be~pen, of kadet is bij de 
landmagt; 

5°. die van Rijkswege of in eene van 's Rijke 
inrigtirigen, hetzij voor de militaire geneeskundige 
dienst, hetzij tot militairen paardenarts wordt 
opgeleid; 

6°. die vijf jaren in een legeren rang dan dien 
van officier bij de zeemagt, de marine-reserve en het 
corps mariniers hieronder begrepen, bij het leger 
hier te lande of bij de koloniale troepen als vrij
williger gediend heeft. 

46. Vrijstelling van de dienst bij de militie 
word~ insgelijks verleend aan den loteling, wiens 
wettige broeder of halve broeder dient of gediend 
heeft bij de militie, bij de marine-reserve, bij het 
reserve-personeel bij de landmagt ofin een lageren 
mng dan dien van officier al& vrij williger bij de 
zeemagt, het corps mariniers hieronder begrepen, 
bij het leger hier te lande of bij de koloniale 
troepen. 

47. De vrijstelling wordt zoo verleend, dat van 
een even getal broeders de helft en van een oneven 
de grootere helft diene. 

Eene bij deze wet gevoegde tabel wijst aan , 
hoe de vrijstelling wegens broederdienst wordt 
verleend, wanneer drie of meer zonen in een gezin 
aanwezig zijn. 

Tot de in de vorige zinsnede bedoelde zonen 
worden gerekend niet te behooren de niet-Neder
landers, die op ilen lsten Jannarij van het jaar, 
volgende op dat, waarin zij het 18de levensjaar 
volbragten, en v66r het intreden van het 2lste 

levensjaar behoord hebben tot een Staat als bedoeld 
in urt. 16, 1 °., en uit dezen hoofde niet voor de 
militie werden ingesehreven. Dit gelJt evenwel 
niet, indien zij, ofschoon niet voor de militie 
ingeschreven , als vrijwilliger in dienst zijn of 
als zoodanig gediend hebben en hunne dienst in
geroepen wordt en in aanmerking komen kan tot 
het verkrijgen van vrijstelling op grond van 
art. 46. 

Moet van twee of meer in hetzelfde jaar geboren 
broeders aan één of meer vrijstelling wegens 
broederdienst worden verleend, dan wordt, tenzij 
zij onderling anders overeenkomen, hij die het 
laagste nummer heeft getrokken, of worilen zij, 
die de laagste nummers hebben getrokken, voor 
de dienst aangewezen. Tot het aangaan der hier 
bedoelde overeenkomst behoeven minderjarigen de 
toestemming van hem of haar, die de ouderlijke 
magt of de voogdij over hen uitoefent. Deu toe
stemming wordt staande de zitting van den militie
raad mondeling gegeven, zoo niet een schriftelijk 
bewijs van toestemming wordt overgelegd. 

48. Ue vrijstelling wegens broederditnst wordt 
slechts verleend , wanneer de broeder: 

}q. alsnog in dienst is, voor zoo veel vrij
willige dienst betreft , krachtens eene voor den 
tijd van vijf jaren of langer aangegane verbind
tenis; 

2°. a. gedurende v~f jaren als vrijwilliger bij 
de zeemagt, de marine-reserve en het corps 
mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier 
te lande of bij de koloniale troepen gediend 
heeft; 

IJ. vóór het in werking treden van deze wet 
uit de dienst is ontalagen na gedurende vijf jaren 
bij de militie te land te hebben gediend; 

c. na het in werkiqg treden van de2e wet uit 
de dienst is ontslagi,n na gedurende acht jaren· 
bij de militie te land te hebben gediend; 

3°. a. vóór het in· werking treden van deze 
wet uit de dienst is ontslagen na gedurende vier 
jaren bi) J.e zeemifitie te hebben gediend ; 

IJ. na het in werking treden van deze wet uit 
. de dienst is ontslagen na gedurende vijf jaren bij 
de zeemilitie te hebben gediend; 

4°. wegens ziekelijke gesteld.heid of gebreken, 
door de dienst bekomen, ontalaflen of gedurende 
zijn diensttijd overleden is; 

5°. na drie jaren te hebben gediend, wegens 
ziekelijke gesteldheid of gebreken , aiet door de 
dienst bekomen , is ontslagen ; 

6°. na drie jaren bij de militie te hebben ge-
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diend, ten gevolge van eerie nitspraak van den 
militieraad of van Gedepnteerde Staten of van 
Onze beslissing nit de dienst is ont.slagen. 

49. Als broederdienst komt niet in aanmerking: 
1 °. die vóór het voleindigen van het zestiende 

levensjaar; 
2°. die van adelborst dei· 2de of der 3de klasse 

of van adspirant-administratenr bij de zeemagt, 
het corps mariniers hieronder begrepen , en die 
van kadet bij de landmagt ; 

3°. die van kweekeling voor de militaire ge
neeskundige_ dienst; 

4°. die ter opleiding tot militairen paardenarts; 
5°. die van den loteling, welke krachtens 

art. ll3, voor de tweede maal
0 

van de werkelijke 
dienst ontheven is geweest; 

ö.'!. die van den loteling, welk~ op het oogen
blik, dat de militieraad omtrent zijnen broeder 
uitspraak doet, krachtens datzi:_lfde artikel van de 
werkelijke dienst is ontheven, 

50. Indien twee of meer in hetzelfde jaar ge
boren broeders tot de dienst moeten worden aan
gewezen, dan geschiedt nie aanwijzing alleen ten 
aanzien van de helft van hnn getal, of, is dit 
oneven, alleen ten aanzien van de grootere helft, 
en wordt de andere helft of wordt de kleinere 
helft van de dienst vrijgesteld . Hierbij geldt de 
laatste zinsnede van art. 47. 

51. Om vrijstelling wegens eigen militaire 
dienst of die van b1·oederR te verkrijgen, moet 
men overleggen een paspoort of ander bewijs van 
ontslag, of een uittreksel nit het stamboek of een 
bewijs van werkelijke dienst. 

Ter bekoming van vrijstelling wegens broeder
dienst moet men bovendien overleggen een getnig
schrift van den burgemeester, waarnit het getal 
zonen, tot het gezin behoorende, blijkt. 

Dit getnigschrift is ingerigt in den door Ons 
te bepalen vorm. 

52. Elke der in art. 45 onder een ander 
nummer dan 1°, of 2°. vermelde reden van vrij
stelling, alsmede de reden van vrijstelling, in 

. art. 46 genoemd, moet bestaan hebben -op den 
laten October van het jaar, volgende op dat, 
waarin hij, voor wien vrijstelling wordt gevraagd, 
het 18de levensjau volbragt. 

Vrijstelling, aangevraagd wegens ziekelijke ge
steldheid of gebreken of wegens gemis aan lengte, 
wordt niet verleend, wanneer de loteling, die haar 
vraagt, niet voor den militieraad is verschenen, 
behoudens het geval, bedoeld in art. 7 6. 

53. Vrijstelling van den• dienst bij de militie 

wegens broederdienst wordt verleend, wanneer de 
wettige · broeder of wettige halfbroeder van de 
loteling vóór 1 September 1898: 

1 °. eenen diensttijd van ten minste vijf jarell 
bij de militie heeft doen volbrengen of aanvullen 
door plaatsvervanging; 

2°. een plaatsvervanger bij de militie heeft 
gesteld, die : 

a. alsnog in dienst is; 
b. wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, 

door den dienst bekomen, ontslagen of gedurende 
zijn diensttijd overleden is; 

c. na drie jaren te hebben gediend, wegens 
ziekelijke gesteldheid of gebreken, niet door den 
dienst bekomen, is ontslagen ; • 

d. na drie jaren te hebben gediend, ten gevolge 
van eene uitspraak van den militieraad of van 
Gedeputeerde Staten of van Onze beslissing nit 
den dienst is ontslagen, 

Ten aanzien van het aan vragen van boven be
doelde vrijstelling , het bewijzen van het regt 
daarop en het verleenen van die vrijstelling, 
gelden de bepalingen, welke toepasselijk ·zijn in 
de gevallen waárin aanspraak wordt gemaákt op 
vrijstelling van de dienst bij de militie op grond 
van artikel 46. 

Dienst als plaatsvervanger of. als nummer.vers 
wisselaar bij de militie geldt niet tot vrijstelling 
van den wettigen broeder of wettigen halfbroeder 
van hem, tl.ie als zoodanig optrad, al heeft deze 
laatste eene verbindtenis aangegaan als bedoeld 
in artikel 9. 

HOOFDSTUK V. 

VAN UITSLUITING VAN DE DIENST. 

54. Tot de dienst bij de militie wordt niet 

toegelaten de loteling: 
1 °. die veroordeeld is tot de doodstraf, tot 

eene onteerende straf, tot krniwagenstra( of tot 
de straf van cassatie met ontzetting van hef regt 
om nooit weder bij de gewapende magt of als 
militair geëmployeerde te dienen, of die als eer
looze schelm weggejaagd of van den militairen 
stand of van de betrekking van militair geëm
ployeerde vervallen verklaard is, al heeft hij 
gratie verkregen; 

2•. die krachtens art. ll der wet van d~n 
14den November 1879 (Staatablad n°. 194) of 
op grond . van het Reglement van krijgstucht 
voor het krijgsvolk te lande, met een briefje van 
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ontslag uit de dienst bij de zee• of landmagt is 

weggezonden ; 
3°. die tot eene gevangenisstr_af of militaire 

gevangenisstraf van één jaar of langer onherroepelijk 

is veroordeeld. 
55. Tot de dienst bij de militie wordt voor

loopig niet toegelaten de loteling: 
1°. die zich in verzekerde bewaring bevindt 

en omtrent wiens zaak , bij het sluiten van de 
zitting van den militieraad, bij in kracht van 
gewijsde gep:ane- nitspraak. niet is beslist; 

2°. die wegens een strafbaar feit is veroordeeld 
en zich bij het slniten van de zitting van den 
militieraad nog in verzekerde bewaring bevindt, 
tenzij de veroordeeling onherroepelijk is en grond 
oplevert tot toepassing van art. 54, aanhef en 
1°. of 3°. 

3°. wien tijdelijk het regt is ontzegd om bij 
de· gewapende magt of als militair geëmployeerde 
te dienen, voor zoover de tijd, waarvoor de ont• 
zegging is uitgesproken, bij het sluiten der zitting 

van den militieraad niet is verstreken , tenzij de 
veroordeeling onherroepelijk is en grond oplevert 
tot toepassing van art: 64, aanhef en 1°. of 3°. 

56. Hie, die in een van de gevallen, in het 
voorgaande artikel bedoeld, heeft verkeerd, ver• 
schijnt binnen acht dagen nadat hij in vrijheid 
is gesteld of nadat de tijd is verstreken, waarvoor 
hem het. regt werd ontzegd om bij de gewapende 
magt of als militair geëmployeerde te dienen , 
voor den burgemeester der gemeente, voor welke 
hij heeft geloot , en geeft de redenen van vrij
stelling op, die hij vermeent te hebben. Van dit 
verschijnen wordt hem een bewijs afgegeven. 

De burgemeester geeft daarvan dadelijk kennis 

aan Onzen Commissaris in de provincie, die den 
loteling ten spoedigste voor Gedeputeerde Staten 
doet verschijnen. 

Gedeputeerde Staten doen omtrent het al of 
niet aanwijzen van den loteling voor de dienst 
ten spoedigste eene uitspraak. 

De lanl&te t.ien ziósneden van art. 42 en art. 43 
zijn hierbij van toepassing. 

5 7. Is de loteling krachtens het voorgaand arti
kel bij de einduitspraak voor de dienst aange
wezen en zou het bij de loting voor hem ge
trokken nummer zijn opgeroepen geweest, dan 
wordt hij , welke ook zijn leeftijd zij , voor den 
'in· de eerste zinsnede van art. 6 onder a be
' 1>aalden tijd ingelijfd. 

Hij komt in mindering van de ligting, voor 
welke voor hem is geloot, of is die ligting reeds 

ontslagen, in mindering van de ligting van het 

jaar, waarin hij voor de dienst is aangewezen. 
Is de ligting in mindering waarvan hij komt, 

reeds afgeleverd, dan wordt bij zijne inlijving de 
houder van het hoogste van de voor die ligting 
in dienst gestelde nummers uit de gemeente , 
waartoe hij behoort, ontslagen, zoo de houder van 
evenbedoeld nummer het verlangt. 

De loteling echter, bedoeld bij de eerste alinea 
van art. 55, zal, zoo hij werd vrijgesproken of 
van vervolging ontslagen, in elk geval worden 
,:erekend te behooren tot de ligting, voor welke 
hij geloot beert en met deze worden ontslagen 
De dienst, alzoo door hem volbragt, wordt voor 
de toepassing van art. 48, sub. 2°. b en van 
art. 48, snb 2°. c onderscheidenlijk voor vijfjarige 
en voor achtjarige dienst gerekend. 

58. Indien het blijkt, dat een lo~ling, die in 
het geval van art. ö4 verkeert , tot de dienst i• 
aangewezen , of wanneer een tot de dienst ver~ 
pligt loteling na zijne aanwijzing tot de dienst 
en v6ór zijne inlijving bij de militie in dat geval 
is geraakt; dan wordt dit terstond ter kennis 
gebragt van Gedepnteerde Staten der provin
cie, binnen welke hij voor de militie is inge

schreven. 
Gedeputeerde Staten onderzoeken het geval en 

doen daaromtrent ten spoedigste eene uitspraak, 
en brengen die terstond ter kennis van bur• 
gemeester en wethonders der gemeente, waartoe 
hij, wien de nitspraak geldt, behoort. 

Burgemeester en wethouders geven van de uit
spraak dadelijk kennis aan den loteling, die ten 
gevolge daarvan zal worden opgeroepen , of aan 

zijn vader, moeder, voogd of curator. 
Van die uitspraak kan bij Ons in beroep 

worden gekomen. Hierbij gelden de artt. 87-89. 
Is de loting, in de eerste zinsnede van dit 

artikel bedoeld, ingelijfd en wordt hij bij de 
eindnitspraak van de dienst uitgesloten, dan wordt 
hij terstond daaruit weggezonden. 

Geschiedt de wegzending vóór den 15den Octo
ber Vkn 'het jaar, waartoe de ligting behoort, 
voor welke hij is iogelijfd, dan wordt de houder 
van het aan de benrt liggend hooger nummer der 
ligting van dat jaar en van de gemeente, voor 
welker aandeel hij is opgetreden , ter inlijving 
op~eroepen. Is de houder van dat nummer tijde
lijk het regt ontzegd om bij de gewapende mogt of 
als militair geëmployeerde te dienen, dan worJt de 
oproeping uitgesteld tot na afloop van den · tijd, 
waarvoor de ontzegging is uitgesproken. 
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59. De nnmmerverwieseling wordt nietiiten de 
loteling is dien ten gevolge verpligt zelf in dienst 
te treden, wanneer de opgetreden nummerver
wisselaar krachtens art. 60 uit de dienst wordt 

ontsli1gen. . 
60. ·Een ingelijfde plaatsvervanger of unmmer

verwisselnnr wordt, zoolra blijkt dat hij in strijd 
met de wet is onngenomen, nit de dienst ontslagen. 

61. De loteling, die de met zijn plaatsver

vanger of nnmmerverwis~laar gnloten overeen
komst niet naleeft, wordt, zoo die overeenkomst 
door een re[tterlijk vonnis, in kracht van gewijsde 
gegnan, is vernietigd, tegen ontslag vnn zijn plnats
vervanger of nummerverwisselaar z~lf in dienst 

gesteld. 
Hij wordt dnartoe onmiddellijk of, ia hem tijde

lijk het regt ontzegd om bij de gewapende mllj!t 
of als militair geëmployeerde te dienen, zoodra 
de tijd, · waarvoor de ontzegging is uitgesproken , 

verstreken is, opgeroepen , en voldoet hij niet 
aan die oproeping, dan zijn art. 168 en de twee 
eerste zinsneden ven art. 169 van toepassing, 
doch geaehiedt de inlijving slechts voor den nog 
onvervulden dienstt ijd. . 
, Wordt de loteling voor de dienst ongeschikt 

bevonden, daa belet dit het ontslag vnn den 
plantsv.ervanger of den nnmmer verwisselanr niet. 

HOOFDSTUK VI. 

V A N D EN MI L H' I E .8 .!. À D. 

i l. Van de zamenatelliug van den militieraad. 

62. De militiemad is zamengesteld uit: 
een lid van de Provinciale Stnteu, niet tot de 

Gedeputeerde Staten behoorende, als voorzitter; 

een lid vnn den raad van eene van de onder 
het regtsgeb ied van den militieraad behoorende 

gemeenten ; 
een hoofdofficier van de landmaitt, of, ingeval 

geen hoofdofficier buchikbaar is, een officier von 
minderen rang. 

Aan den militieraad wordt een secretaris toe

gevoegd. 
63 . De voorzitter en de leden van den r-..ad 

worden jaarlijks door . Ons benoemd. 
Tevens wordt door Ons benoemd een lid van 

de Provinciale Staten , niet tot de Gedeputeerde 
Staten behoorende, om den voorzitter, een raads
lid om het raadslid, en ee11 officier om den hoofd· 
officier, in geval -van ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis, te vervanp;en. 

1901. 

64. De · secretaris wordt jaarlijk~ door Onzen 

Commissaris in de provincie benoemd. 

65. De militie-commissnris heeft zitting in den 
raad en eene ra11dgevende stem. 

66. De militieraad wordt bijgestasn door een 

burgerlijk geneeskundige en een officier vnn ge
zondheid. 

De burgerlijke geneeskundige wordt door den 
raad en de officier van gezondheid door den chef van 
de geneeskundige dienst van de zee- of van de 
landmagt aangewezen. 

Is geen officier van gezondheid beschikbaar , dnn 
wijst de militierand een tweeden bur!(erlijken ge
neesknnd ige aan. 

De bnrgerlijke geneeskundigen worden zooveel 
mogelijk dagelijks afgewisseld. 

De tot bijstand van den militieraad aangewezen 
bn ryterlij ke geneeskundigen zijn verpligt den van 
hen gevorderden bijstand te verleenen op den tijd 
en de plaats hno door den voorzitter van den 
militieraad bekend gemaakt, en den ingevolge art. 
67 voorgeschreven eed of belofte af te leggen. 

67. De burgerlijke geneeskundigen en de offi
cieren van gt:zondheid le!l'gen, eenmaal voor elke 
lig1ing, alvorens hnnne werkzaamheden bij den 
militieraad nan te vangen, in handen van .den 
voorzitter van den raad een eed of belofte af, 
volgens een daarvan door Ons te gev~n voor
schrift. 

68. De voorzitter en het burgerlijke lid van 
den militieraad rn de in art. 66 bedoelde burgerlijke 
geneesk undigen genieten voor elke vergadering, 
die zij bijwonen, een door Ons te bepalen pre
sentiegeld en de secretaris eene jnarlijksche be
zold iging. 

Zij ontvanp;en voorts, zoo zij zich ter behandeling 
der zaken van den militieraad boiten bonne 
woonplaats moeten begeven, reis- en verblijf

kosten uit 's Rijks kas, volgens het door Ons te 
bepalen bedrag. 

§ 2. Van de ,cer/czaaml,eden en de óet1oegdneid 
t1an den militieraad. • 

69 . Zoo Wij nuodig achten, dat in eene 
provmc1e meer dan één militieraad zij, wordt 
het regtsgebied van eiken van die raden door 
Ons bepaald. 

70. De · militieraad vergadert in de hoofdplaats 
der provincie, of, bestaat er in de provincie meer 
dan een militiernnd, in de daartoe · door Ons 
aan te wijzen gemeente. , 

28 
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Hij kan in meer dan ééne gemeente vergaderen, 

indien Wij dit noodig achten. 
Zijne ve~derinj!;en worden in het openbaar 

gebonden. 
De · voorzitter van den militieraad is bevoegd 

tot handhaving van de orde bij de vergaderingen 
de sterke hand in te roepen , en , ingeval die 
orde op eenigerlei wijze wordt gestoord, hen, die 
dit doen, het vertrek te doen verlaten. 

71. Van wege de gemeente waar de militienad 
vergadert, wordt zorg gedragen v~r een daartoe 
geBChikt vertrek, voor de noodip;e schrijfbehoeften 
en voor eene bewaarplaats van het archief, zoo
mede dat er in een afzonderlijk vertrek gelegen
heid zij tot het geneesknndig onderzoek van de 
manBChappen. 

72. De zitting van den militieraad wordt ge
opend den tweeden Maandag in December. 

Tot het doen van uitspraak omtrent .zaken, 
waarin ten dienenden dage geen uitspraak kan 
pcb.ieden, bepaalt de militieraad een anderen 
dag vóór 1 Februarij. 

De .;erkzaamhedeo worden dagelijks gedurende 
ten minste zes uren , zoolang personen te onder
zoeken of zaken te behandelrn zijn, voortgezet, 
oitg~zonderd op Zon- en algemeene Christelijke 
feestdagen. 

73. Ten minste acht dagen vóór het openen 
van de zitting van den militieraad , geschiedt 
door burgemeester en wethouders van elke betrokken 
gemeente eeoe openbare kennisgeving, waarbij de 
tijd en de plaata der zitting worden vermeld. 

Die tijd en plaats worden, ten minste drie 
dagen vóór het openen van de zitting, bovendien 
aan elke loteling bekend gemaakt. 

Dit geschiedt door burgemeester en wethouders 
door middel van oon aan aijne ·woning of aan 
die van zijn vader, moeder, voogd of curator te 
_bezorgen biljet. Zijn de woning van den loteling 
en die van zijn vader, moeder, voogd of curator 
niet binnen het Rijk gelegen, dan wordt het 
biljet door burgemeester en wethouders, bij aan
geteekenden brief gezonden. 

De t1ree voorgaande zinsneden gelden ook in 
het geval, in de tweede zinsnede van art. 72 
bedoeld, voor zoo veel betreft den loteling, omtrent 
wien nog nitspraak moet worden gedaan, en de 
gemeente, waar deze voor de militie is ingeschreven. 

Het niet ontvangen van dit biljet ontheft niet 
van de verpligting tot het verschijnen voor den 
militieraad of tot het indienen van de tot staving der 
rei.enen van vrijstelliog gevorderde bewijsstukken. 

74. Voor dtn militieraad moet verschijnen de 
loteling, die vrijetellin11: verlangt wegens ziekelijke 
11:esteldheid of gebreken of wegens gemis van de . 
gevorderde lengte. 

75. De loteling, die wrgens ziekte of gebreken 
buiten staat ie voor · den rand te verschijnen, 
wordt onderzocht op de plaate, waai: hij zich 
bevindt, mita deze binnen het Rijk gelegen zij. 

Dit ge11Cbiedt door een daartoe door den militte
raad aan te wijzen b!J,rgerlijk geneeskundige en 
door den aan · den raad toegevoegden officier van 
gezondheid, te zamen of afzonderlijk. De burger
lijke geneeskuodigr en de officier van gezondheid 
zenden elk eene door hem onderteekende, omstandige 
verklaring omtrent den toestand van den loteling 
aan den voorzi lter van den raad. 
. De bnrgerlijke geneesknndige legt, indien hij 

den in art. 67 bedoelden eed of belofte nog niet 
heeft afgelegd, dien alsnog mondeling of schriftelijk 
in handen van den voorzitter af. 

Ieder daartoe door den militieraad aangewezen 
burgerlijk geneeskundige is verpligt het hem op
gedragen onderzoek te doen binnen den tijd en 
op de plaats, hem door den voorzitter van den 
militieraad bekend gemaakt; den voorgeschreven 
eed of belofte mondeling of schriftelijk af te 
leggen, zoo bij dien nog niet heeft afgelegd, en 
de omstandige verklaring, in den. tweeden volzin 
van de tweede zinsnede bedoeld, binnen den door 
den voorzitter van den militieraad bepaalden tijd 
uan dien voorzitter te zenden. 

76. Elk loteling moet verschijnen voor den 
militieraad, binnen wieoa regtsgebied hij voor de 
militie heeft geloot, tenzij op zijn verzoek Onze 
Commissaris in de provincie, waarin hij beeft 
geloot, het venchijnen voor een anderen militie
raad heeft toegestaan. 

77. Alle beslniten van den militieraad worden 
bij meerderheid van stemmen genomen. 

De voorzitter en de leden onthouden zich van 
medestemmen over zaken, waarin personen, hun 
in bloed- of aanverwantschap, tot den derden 
graad ingesloten, beataa11de, betrokken zijn. 

Tot het doen van nitspraak in zoodanige zaken 
worden hnnne plaatsvervangers opgeroepen. 

78. Omtrent elien lotelinir wordt afzonderlijk 
eene uitspraak gedaan ; zij luidt: 

of: vrijgesteld wegens (de redenen daaracbier 
bij te voegen) ; 

è,f: tot de dienst aangewezen ; 
of: voor altijd nitgesloten, volgens art. 54 

der wet; 
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of: voorloopig uitgesloten, volgens art. 55 aer wet. 
De uitspraak wordt in het lotingsrtgister achter 

den n1111m van den loteling, wien zij geldt, opge• 
teekend en elke uitspraak staande de zitting door 
de haudteekeniog van den voorzitter gewaarmerkt. 

79. De militieraad is niet verpligt, in het 
doen van zijne uitspraken, het gevoelen van de 
geneesknndigen, die hem bijstaan, te voliren, 

80. De voor den gerep;elden loop der werk
zaamheden van den militieraad noodige voor• 
achriften worden door One gegeven. 

; 3. Yan het bero6JJ van de uitspraken van dl!tl 
militieraad. 

81 . Gedurende tien dagen, te rekenen van 
den dag, waarop de militieraad eene uitspraak 
heeft gedaan , kunnen tegen die uitspraak bij 
Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebragt: 

1°. door den loteling, omtrent wien de uit
spraak is iredaan, of door zijn vader, moeder, 
voogd of cnrator; · 

2°. door den loteling, wiens nummer ten ge
volge van de nitapraak zou worden opgeroepen , 
of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 

3°. door den reeds ingelijfden loteling, die ten 
gevolge van de uitspraak niet nit de dienat zon 
worden ontalagen, of door zijn vader, moeder, 
voogd of curator; 

4°. door den betrokken militie-commissaris. 
82. Geene bezwaren kunnen worden ingediend 

tegen eene uitspraak, waarbij , 
1 °. eene loteling voor de dienst ia aangewezen 

zonder dat door hem eenige reden van vrijstelling 
was ingebragt; 

2°. vrijstelling van dienst is verleend of ge
weigerd op grond van het niet of al bezitten van 
de gevorderde lengte. 

83. De bezwaren worden bij Gedeputeerde 
Staten ingediend door middel van een door de 
noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift, 
onderteekeod door hem of haar, die ze inbrengt. 

Deze brengt het verzoekschrift in, tegen bewijs 
van ontvang, bij den burgemeester . der gemeente, 
waar de loteling voor de militie ia ingeschreven, 
die het terstond aan Gedepnteerde Staten opzendt. 

De militie-commissaris dient zijne bezwaren in 
door een brief aan Gedeputeerde Staten. 

84. Gedeputeerde Staten onderzoeken de bij hen 
ingebragte bezwaren zonder uitstel en doen omtrent 
elke zaak afzonderlijk ten spoedigste eene uitspraak, 
met de redenen omkleed. Hnnne uitapraak wordt 
terstond medegedeeld ann burgemeester en wet-

houders der iremeante, waartoe de loteling, wien 
de uitspraak geldt, behoort, en aan hemofhaar 
die de bezwaren inbragt. 

Strekt de uitspraak tot vrijstelling of uitsluiting 
van de dienat, dan geven burgemeester en wet• 
honden daarvan dadelijk kennis aan den loteling, 
die dien ten gevolge zal worden opgeroepen , of 
nan zijn vader, moeder, voogd of curator" 

85. Ingeval de bezwaren zijn ingebragt op grond 
van het al of niet verleenen van vrijstelling wegens 
ziekelijke gesteldheid of jlebreken, doen Gedepu
teerde Staten geene uitspraak dan na den be· 

trokken loteling voor zich te hebben doen ver• 
schijnen en geneesku.ndig onderzoeken. 

Gedeputeerde Staten worden in dat onderzoek 
bijgestaan door een ander burgerlijk geneeskundige 
en een ander officier van gezondheid dan die den 
militieraad bij het doen van de uitspraak, waar
tegen bezwaar ia ingebragt, hebben bijgestaan. 

Daarbij geldt hetgeen in de laatste zeven zin
sneden van art. 42 ia bepaald. 

Gedeputeerde Staten kunnen den loteling, die 
wegens ziekte of gebreken buiten staat ia, voor 
hen te verachijnen, doen onderzoeken op de plaata 
waar hij zich bevindt, mits deze binnen het Rijk 
gelegen zij. 

Dit geschiedt op de in art. 7 5 voorgeschreven 
wijze. 

leder daartoe door Onzen Commissaris in de 
provincie aangewezen bo,irerlijk geneeskundige ia 
verpligt het hem opgedragen onderzoek te doen 
binnen den tijd en op de plaats, hem door Onzen 
Commissaris in de provincie bekend gemaakt; den 
voorgeschreven eed of belofte mondeling of eehrif
telijk af te le~n, zoo hij dien nog niet heeft 
afgelegd, en de omstandige verklaring, in den 
tweeden volzin van de tweede zinsnede van art. 75 
bedoeld, binnen den door Onzen Commissaris 
in de provincie bepaalden tijd aan dezen te 
zenden. 

86. Wanneer een loteling weigert of nalaat aan 
de, krachtens art. 85, door Gedeputeerde Staten 
gedane oproeping te voldoen, wordt hij, op laat 
van Onzen Commissaris in de provincie, door den 
bnrgemeeater zijner woon- of verbli;j fplWLt&, zoo 

deze binnen het Rijk ia gelegen, onder verzekerd 
geleide naar Gedeputeerde Staten opgezonden. 

87. Van de uitspraken van Gedeputeerde Stuten, 
.met uitzondering van · die betreffende het al of 
niet verleenen van vrij stelling wegens ziekelijke 
gesteldheid of gebreken , kan gedurende tien 
dagen, te rekenen van den dag, waarop de nit-

28• 
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spraken ter kennis van de belanghebbenden zijn 

gebragt., bij Ons in beroep worden gekomen : 
l 0 • door den loteling, wiens bezwaren door de 

uitspraak niet zijn weggenomen, of door zijn ,ader, 
moeder, voo!(d of curator ; 

2°. door den loteling, wiens nummer ten ge
volge ,an de uitspraak van Gedeputeerde Staten· 

· zon worden opgeroepen, of door zijn vader, moeder, 
voogd of curator. 

8°. door den reeds ingelijfden loteling, die ten 
gevolge van de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
niet uit de 1lienst zou worden ontslagen, of door 

-zijn vader, moeder, voogd of curator; 
4°. door Onzen Commissaris in de provincie. 
88. Onze beslissing, zoo apoediglnogelijk nudat 

het beroep is ged11nn, bij een met redenen omkleed 
bealuit, den Raad van State gehoord, te nemen, 
wordt gezonden aan Onzen Commissaris in de 
provincie, die voor de uitvoerinp: zorgt. 

89. De uitvoering van de uitspraak, waartegen 
be&waren zijn ingebra!ft, blijft tot aan de eind
uitspraak geschorst. 

H O O 1'' D S T U K VII. 

VAN DEN MILITIE·COMMISSARIS. 

90. De militie-corumissarie wordt door Ons be• 
noemd en ontslagen. 

Niemand is tot militie-commissaris benoem
baar dan die Nederlender, in het volle genot der 
-burgerl ijke en bnrp:erschapsregten is en den leeftijd 
van dertig jaren heeft vervn)d. 

91. De militie-commissaris heeft den rang van 

luitenant-kolonel, tenzij hij een hoogeren rang 
ale gepensionneerd officier mogt hebben. 

Hij heeft zijne vaste woonplaats in de door Ons 
aan te wijzen ~meente. 

92. Hij begeeft zich tot het onderzoeken van 
de met onbepaald verlof gezonden manschappen 
van de militie te land naar de dnartoe aan te 
wijzen plaatsen. 

Hij is bevoegd, tot handhaving van de orde, 
bij dat onderzoek de sterke hand in te roepen. 

93. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
van den militie-commissaris wordt. hij , zoodra 
noodig, ver-rangen door een door Onzen Commis
saris in de provincie aan te wijzen persoon. 

94. De bevoegdheid en de werkzaamheden vnn 
den militie-commi888ris worden door Ons, in over
eenstemming met deze wet, geregeld. 

H O O F D S T U K VllL 

'14N HEl' OPROEPEN EN HET AFL!i:VEREN VAN Dli: 

BIi DE Jl'ILITIE IN Tli: LilVEN MANSCHAPPEN. 

95. De voor de dienst aangewezen lotelingen 
!Worden tot zamenstelling van het aandeel van elke 
-gemeente in de ligting opgeroepen naar de volg
orde der door of voor hen getrokken nummers, 
te beginnen met het laagste. Ten aanzien van 
hen, aan wie tijdelijk het rep:! is ontzegd om bij 
de gewapende magt of ale militair geëmployeerde 
te dienen, wordt de oproeping uitgesteld tot na 
a11.oop van den tijd , waarvoor de ontzegging is 
uitgesproken. 

Bij de oproeping, in de vorige zinsne<le ver
,neld, wordt het bepaalde bij de tweede zinsnede 
van art. 104 in acht genomen. De tijd, waarop 
.het bewijs, dat nan de in de tweede zinsnede van 
.dat artikel bedoelde eischen is voldaan, bij Onzen 
Commissaris in de provincie, tot welke de loteling 
behoort, moet zijn ingeleverd, wordt door Ons 
bepaald. 

Elke loting, in het in de eerste zinsnede be
doeld aandeel bep:repen, ontvangt, ten minste tien 
dagen vóór den dag, w~arop hij zal worden af
geleverd, een nan zijne woning of aan die van 
zijn vader, moeder, voogd of curator door tosschen• 
komst van den burgemeester der gemeente, waar 

hij voor de militie werd ingeschreven, te bezorgen, 
door Onzen Commissaris in de provincie uitge
vaardigden brief van oproeping, vermeldende den • 

·dag, het uur en de plaats, voor de a11.evering 
bepaald. Zijn de woning van den in het aandeel 
begrepen ioteling en die van zijn vader, moeder, 
voogd of cnrator niet binnen het Rijk gelegen, 
dan wordt de brief van oproeping door den bur

gemeeester van bovenvermelde ~meente bij aan
geteekcnden brief gezonden. 

96. Belloudens de uitzonderingen bij de wet 
. gemaakt, geschiedt de a11.evering van de tot de 
dienst aangewezen en in de ligting van het jaar 
begrepen lotelingen jaarlijke: 

1°. in Maart van ben, die ter volledige oefening 
. moeten worden ingelijfd; 

2°. tusschen den 15den Mei en den lóden Junij 
van hen, die ter korte oefening moeten worden 
ingelijfd, 

Voor de toepassing van art. 107 worden de 
aldus it.fgeleverden der onbereden corpsen gerekend 
onder de wapenen te zijn gekomen: de onder 1°. 
bedoelde op den lóden Maart, de onder 2°. be
doelde op den !sten J unij, 
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97. De aflevering geschiedt ann de daartoe door 
Ons aan te wijzen militaire antoriteit door of 
van wege Onzen Commissaris in de provincie, die 
daarvoor dog, uur en plaats bepaalt. 

98. De bnrgemeeeter ven elke gemeente zorgt 
voor het verzamelen van de tot het nandeel zijner 
gemeente behoorende manschappen en voor hunne 
overbrenging naar de voor de aflevering be
stemde plaats. 

Algemeene voorschriften omtrent het verzamelen 
en de overbrenging worden door Onzen Commissaris 
in de provincie gegeven. 

99. Onze Commissaris in de provincie zorgt, 
dot ter inlijving worden opgeroepen : 

1°. zij, die ingevolge art. 44, 57, 58 of 101 
moeten worden ingelijfd; 

2°. de hond ers van de aan de benrt liggende 
hoogere nummers, ter vervulling van de plaatsen ' 
der manschappen, die op den 15den October van 
het jaar der aflevering aan het nandeel van elke 
gemeente in de ligting oot.breken . 

De afleverinic van de hier bedoelde personen -
wat de onder l 0 • vermelden betreft, voor zoo ver 
zij niet in Maart kon plaats hebben - geschiedt ! 
overeenkomstig art. 96, in Maart, Mei of J nnij 1

1 
van het vol~nd jaar met inachtne111ing van het 
bepaalde in de tweede zinsnede van art. 104; 
met betrekking tot de toepassing van art. 6 , 
eerste zinsnede, of van art. 100, eerste zinsnede, 
worcleu de dan afgeleverden niettemin beschonwd 
te zijn ingelijfd in Maart, Mei of J unij van het 
vorig jaar. Ten aanzien van hem, wien tijdelijk 
het regt is ontzegd om bij de gewapende magt 
of als militair ~ëmployeerde te dienen, wordt 
de oproeping uitgesteld tot na afloop van den 
tijd, waarvoor de ontzeggi ng is uitgesproken. 
Hierbij geldt niet de tijd van aflevering, bij den 
eer8ten volzin van deze zinsnede bepaald. 

100. Wanneer een loteling binnen vier maanden i 

na zijne afte.vering blijkt voor de dienst ongeschikt 
te zijn , wordt zijne herkeuri ng bij Gedeputeerde 
Staten der provincie, voor welke hij heeft geloot, 
aangevraagd. 

Binnen veertien dngen na die aanvreJg doen 
Gedeputeerde Staten den loteling voor zich ver
schijnen eu, is de herkeuring aangevrnagtl wegens 

, ziekelijke gesteldheid of gebreken, door genees
kundigen onderzoeken. 

Gedeputeerde Staten worden in dat onderzoek 
bijgestalln door een burgerlijk 11:eneesknndige en 

• een officier van gezondheid. 
De !natste zeven zinsneden ,·an art. 42 en de 

laatste' drie zinsneden van art. 85 zijn hier!,ï 
van toepassing. 

Vaó de nitsprnak van Gedeputeerde Staten, 

krachtens dit artikel tP. doen, is geen beroep 
toegelaten. 

101. Indien de loteling , in het voorgaand 
artikel bedoeld, door Gedepnteerde Stnten wordt 
afgekeurd, wordt hij uit den dienst ontslagen. 

Geschiedt die afkeuring vóór den l5den Oc
tober· van het jaur, waartoe de ligting behoort, 
voor welke hij is ingelijfd, dan wordt de houder 
van het aan de beurt liggend hooger nummer 
der ligting van dat jaar en van de gemeente, 
voor welker aandeel hij is opgetreden, ter inlij
ving opgeroepen. 

102. Het ter inlijving of ter indienststelling 
bij rle militie oproepen, het overbrengen en 
het afleveren van hen, die bij uitspraak van 
Gedepntcerde Staten of in hooger beroep tot de 
dienst zijn nangewe;,;en, en in het algemeen van 
alle op een ander tijdstip dan dat in art. 96 
bedoeld, bij de militie in te "lijven of in dienst 
te stellen manschappen geschieden overeenkomstig 
de artt. 95 , tweede zinsnede, eersten volzin en 
derde zinsnede, !17 en 98. 

103. Zoodrn de manschappen, die ter aflevering 
worden opgezonden, hunne woonplaats verlaten, 
komen de kosten vau hunne reis , voeding en 
hnisvesting, voor zooveel de reis is geschied 
binnen het Rijk, en de reis- en verblijfkosten ' 
hunner geleiders ten laste van ' s Rijks kas. 

H O O F D S T UK IX. 

VAN DE DIF.NST, HET VERLOF EN HET ONTSLAG 

DER BIJ DIi MILITIE INIJELIJ.FDEN. 

§ 1. 1' an de dienst. 

104. De .afgeleverde voor de militie te land 
bestemde manschappen worden ,. volgens de door 
Ons gegeven voorschriften , bij de corpsen van 
het leger ingelijfd. 

Voor de zamenstelling van het gedeelte tot 
korte oefening in te lijven, worden ïn de eerste 
plaats in aanmerking genomen de lotelingen , die 
aan door Ons te stellen eischen van miÜtaire be
kwaamheid en ligchamelijke geoefendheid voldoen. 
Indien het 11antal van hen, die aan deze eischen 
voldoen, niet overeenkomt met het lot korte 
oefening in te lijven gedeelte, heeft hij, die een 
hooger nnmmer bezit, den voorrang tot de toelating 
daarbij . 

De lotelingen, die aan door Ons te stellen 
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eitlchen van militaire bekwaamheid of ligchamelijke 
:geoefendheid voldoen , worden, voor zoover zij 
daartoe geschikt bevonden . zijn en dit met de 
belangen van de dienst is overeen te brengen, 
ingelijfd bij het corps en geplaatst in het garnizoen 
hnnner kenze. 

105. De bij de militie te land ingelijfden dienen 
te gelijk met en op dezelfde wijze als de vrij willigere 
bij het leger. 

De- lotelingen ingelijfd bij de militie te land 
mogen echter niet, dan met hunne toestemming, 
naar de · kolonien en bezittingen van het Rijk in 
andere werelddeelen gezonden worden. 

106. Ingelijfden bij de militie te land knnnen 
naar door Ons te stellen regelen worden aange• 
wezen om tot een graad te worden opgeleid, 
voor zoover zich van de ligting geen voldoend 
aantal geschikte personen daartoe aanmeldt. 

107. Bij de militie te land worden onder de 
wapenen gehouden: 

1°. de ingelijfden ter volledige oefening: 
a. bij de on bereden corpsen , ten hoogste acht 

en een_ halve maand; 
/J. bij de bereden corpsen, ten hoop;ste achttien 

maanden, 
tenzij Wij zulks niet noodig achten. 
Voor de ingelijfden bij de onbereden corpsen, 

die ua eene 8 ½ maandsche eerste-oefening blijken 
niet te voldoen aan de eischen van practische 

· en theoretische bekwaamheid, door Ons te be-
palen, kan de eerste oefeningstijd tot ten hoogste 
twaalf maanden worden verlengd ; 

2°. de ingelijfden tot korte oefening vier 
maanden, tenzij Wij zulks niet noodig achten. 

108. Om in de eischen van de dienst van· 
het leger, met inbegrip van de kadervorming, te 
voorzien, wordt beschikt over de manschappen: 

l•. die krachtens art. 151 oeder de wapenen 
zijn en den bij art. 107 bepaalden tijd onder de 
wapenen hebben doorgebragt, voor zoo ver zij niet 
ten aanzien van het verlof met de lotelingen 
zijn geli,jk gesteld; 

2°. die krachtens art. 167 of art. 169 onder 
de wapenen zijn en den bij art. 107 bepaalden 
tijd onder de wapenen hebben doorgebragt, voor 
zoover omtrent hen is beslist, dat zij gedurende 
twee of vijf jaren onder de wapenen zullen wor• 
den gehonden. 

3°. die, na den bij art. 107 bepaalden tijd 
onder de wapenen te hebben doorgebragt, ver• 
langen ingevolge art. 112 onder de wapenen te 
blijven of te komen. 

109. Voor zoover op de in art. 108 bedoelde 
wijze geen genoegzame manschappen te verkrijgen 
zijn tot het verrigten van de daarin vermelde 
dienst, knnnen, ter aanvulling van het ontbre
kende, de ingelijfden bij de militie te land, die 
laatstelijk den bij art. 107 bepaalden tijd onder 
de wapenen hebben doorgebragt, onder de wape• 
neo worden gehonden of geroepen : 

bij de bereden corpsen voor niet langer dan 
zes maanden ; 

bij de overige corpsen voor niet langer dan 
vier maanden; _ 

tot ten hoogste 7 600 man te p;elijk, daaronder 
begrepen de ingelijfden bij de militie te land 
bij art. 108 bedoeld. 

De aanwijzing van de manschappen, die inge
volge de vorige zinsnede onder de wapenen wor
den gehonden of geroepen, geschiedt, voor zoo
veel noodig, door loting, op de door Ons te 
bep11len wijze te houden. 

Het is aan de manschappen van hetzelfde corps 
vergnnd , binnen dertig dagen na de loting on
derling van nnmmers te verwisselen. Na dien 
tijd kan de nnmmerverwisseling worden toegestaan 
door den kommandant van het corps. 

De ingelijfden echter, die zich voor kadervor
ming hebben aangemeld en volgen■ het door hen 
bij de loting getrokken nummer voor het verrig
ten van de in het vorig artikel bedoelde dienst 
in aanmerking komen, en zij die krachtens art. 
106 voor kadervorming zijn aangewezen, behooren 
steeds tot het eerst onder de wapenen blijvende of 
het eerst onder de wapenen komende gedeelte 
der ligting. 

110. Wanneer het ter handhaving of tot her
stel van de openbare rust en orde, tot nitvoering 
van wettelijke voorschriften of om andere over
wegende redenen noodig is, kan door Ons worden 

· bevolen, dat de ingelijfden bij de militie te land, 
die overeenkomstig art. 107, 108 of 109 onder 
de wapenen zijn of laatstelijk geweest zijn, onder 
de wapenen worden gebonden of geroepen. Hier
bij geldt de tweede zinsnede van art. 109. 

In de gevallen in de vorige zinsnede genoemd, 
wordt, zoodra bovenbedoelde ingelijfden zes weken 
onder de wapenen hebben doorgebragt, onverwijld 
een voorstel van wet aan de Staten-Generaal ge
daan, om het onder de wapenen blij ven van die 
ingdijfden zooveel noodig, te bepalen. 

111. De ingel(ifden bij de militie te land, 
die den bij art. 107 bepaalden tijd onder de 
wapenen hebben doorgebragt, en zich overeen-
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komstig art. 118 met verlof bevinden , kolllllll 

voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst: 

1°. bij de onbereden corpsen in het geheel 

voor twaalf weken, ve_rdeeld over ten hoogste 

drie perioden ; 
2°. bij de bereden korpsen v~or niet langer 

dan acht weken, verdeeld over ten hoogste twee 

perioden. 

Door Ons kunnen de duur en het aantal der 

herhalingsoefeningen worden verminderd voor de 

ingelijfden bij de ndministratietroepen, voor de 

telegraphisten van de genietroepen, voor hen, 

die krachtens art. 109 onder de wapenen zijn 

gebonden of geroepen, alsmede voor hen, die, 

om tot een rang of graad te worden opgeleid, 

krachten& art. 112 der wet vrijwillig onder .de 

wapenen zijn gebleve11 of gekomen. 

112. Aan de bij de militie te land ingelijfden, 

die verlangen na volbragte eerate-oefening voor 

den door Onzen Minister van Oorlog te bepalen 

tijd onder de wapenen te blijven, of te komen, 

zonder zich als vrijwilliger te verbinden, wordt 

zulks vergund. 

113. A·an den geestelijke , den bedienoar van 

de godsdienst, den zendelingleeraar en den broeder

diakoon van eene godsdienstige vereeniging, als

mede aan den student in de godgeleerdheid en den 

zendelingkweekeling, die aan eene inrigting van 

onderwijs tot geestelijke , tot bedienaar van de 

godsdienst of tot zendiogleeraar wordt opiceleid, 

aan den proefbroeder, die tot broeder-diakoon van 

eene godsdienstige vereeniging wordt opgeleid, en 

aan den Roomsch-Katholieken ordebroeder, die tot 

eene binnen het Rijk gevestigde kloosterinrigting 

behoort, wordt door Ons, op zijne aanvrage, telkens 

voor één jur, of, is het on vervuld gedeelte van 

den diensttijd minder dan een jaar, voor dat ge• 

deelte ontheffing van de werkelijke dienst ver
leend. 

Bij algemeenen maatregel van bestnnr worden 

de in de vorige zinsnede bedoelde inrigtingen van 

onderwijs aangewezen, en wordt tevens bèpaald, 

wie voor de toepassing der bepaling van die zin• 

snede voor geestelijke, bedienaar van de gods

dienst, zeouelingleeraar, broeder-diakoon, student 
in de godgeleerdheid, zendeling-k,veekeling, proef
broeder of Roomsch-Katholieke ordebroeder wordt 

gehouden. 

Ook in ander bijzondere gevallen kan door Ons 
aan de overige bij de militie in'ge\ijfden ont• 
heffing van de werkelijke dienst worden toegekend. 

Van deze ontheffing wordt telkens mededeeling 

gedaan in de· Staatuourant, met opgave van de 

redenen, die daartoe geleid hebben. 

Tot de bijzondere gevallen in de vorige zin• 

snede bedoeld, behoort het geval, dat de inge

lijfde bij de militie geacht wordt onmisbaar te 

zijn hetzij voor het ·gezin waartoe hij behoort of 

waarin hij is opgenomen hetzij voor perwnen, in 

wier levensonderhond hij voorzag. Zoolang dat 

gezin of zulk een persoon, ook zonder zijne aun• 

wezigheid , in eigen onderhoud kan voorzien; 

wordt hij niet als onmisbaar beschouwd. 

Wordt de ontheffing niet op nieuw verleend en 

heeft de ingelijfde nog niet, krachtens art. 107, 
zijn eersten oefeningstijd volbragt, dan is hij 

daartoe alsnog verpligt. 

Indien krachtens art. 49, ten gevolge der ont

heffing, een broeder van dengene, aan wien zij 

verleend was, bij de militie was ingelijfd, dan ' 

wordt die broeder, zoo deze het verlangt, uit ·de 

militie ontslagen, zoodra de ontheffing niet wordt 

vernieuwd. 

Indien aan den ingelijfde bij de militie, bedoeld 

in de vierde zinsnede, geene ontheffing wordt ver

leend, of de hem verleende ontheffing niet wordt 

vernieuwd, wordt aan het in die zinsnede be

doelde gezin of aan de in die zinsnede bedoelde 

personen, voor zoo ver dit gezin of die personen, 

zonder zijne aanwezigheid, niet in eigen onderhoud 

kunnen voorzien, naar door Ons te stellen rel(elen, 

voor elk tijdvak van dertig dagen, of minder, dat 

hij krachtens art. 107, art. 109, art . l 10 of 

art. 111 onder de wapenen is, of krachtens art. 141 
of art. 142 in werkelijke dienst is, op hun ver• 

zoek, uit 's Rijks kas eene vergoeding toegekend, 

waarvan het bedrag door Ons wordt vnstges.teld . 

De nitbetalin!( geschiedt naar voorschriften van 

Onzen Minister van Oorlog, zoo de ingelijfde tot de . 

militie te land behoort, van Onzen Minister van 

Marine, zoo de ingelijfde tot de zeemilitie behoort. 

114. Ann de bij de militie ingelijfden kan op 

hunne aanvrage in bijzondere omstandigheden 
'uitstel van eerste oefening of van verblijf onder 

de wapenen worden verleend voor den tijd van 

een jaar. Dat uitstel kan des gevraagd tweemaal 

met een jaar worden verlengd. 
De wijze waarop· en de tijd birinen welken de 

aaiavra,,<>e om uitstel of om verlenging van nitstel 
geschiedt, en de voorwaarden, aan de in willip:iog 
vç de aanvrage te verbinden, worden door Ons 

.bepaald. 
Zij aan wie uitstel is verleend, worden na aflcop 

daarvan voor wat betreft de toepassing der be-
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palingen, vervat in de artt .. 107, 108, 109, 110, · 
ll 1 , 141 en 142 , ireacht te behooren tot de 
ligting vitn het jaar waarin hunne eerste oefening 

of hnnne werkelijke dienst is aangevangen. Zoolang 

het nitste) dnnrt vallen zij onder de toepassing 

van de artt. 118-124, 133 en 145. Zij ont• 

vangen het bewijs van ontslag uit de dienst, be· 

doeld in de artt. 134 en 146, zooveel later als 
het uitstel heeft gedunrd. 

Voor de toepassing van art. 46 worden zij ge
durende het uitstel gelijk gesteld met hen die 

verkeeren in het geval, omschreven in het laatste 
nummer van art. 49. 

Indien ten gevolge van het verleende uitstel , 

krachtens de bepaling der voorgaande zinsnede , 

een broeder van dengene aan wien het uitstel was 

verleend, bij de militie waa ingelijfd, d11n wordt 
die broeder nit de militie ontslap;en , zoodra het 
uitstel niet wordt vernieuwd, tenzij hij het tegen• 
deel verlangt, 

115. Ingelijfden bij de militie te land knnnen, 
mits zij Nederlander zijn, door Ons in den rang van 

tweede-luitenant tot militie-officier worden benoemd, 

Hebben de militie-officieren volgens de:r.e wet 
regt verkregen op ontslag uit de dienst, dan worden 

zij door Ons ontslagen. 

Overigens worden zij bevorderd en ontslagen 
volgens regelen bij de wet p:eateld. 

De opleiding van ingelijfden bij de militie te 
land tot den officiersrang en die voor bevordering 

van de militie-officieren geschieden volgens regelen 

door Ons gesteld. 

116. De bij de militie te land ingelijfden worden 

niet tot het aangaan van eene verbindtenfa voor 
de buitenlandsche zeevaart · toegelaten , zonder 

schriftelijke toestemming vnn wege Onzen Minister 

· van Oorlog. 

Die toestemming wordt in gewone tijden niet 

geweigerd aan de lotelingen, die reeds vóór hnnne 

inlijving bij de militie hun beroep van de bniten

landsche zeevaart maakten en die zich overeen
komstig art. 188 voor de zeemilitie hebben aan• 
geboden, doch daarbij niet hebben knnnen worden 
aangenomen. 

117. Het Crimineel Wetboek en het Reglement 
van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn 
op de manschappen der militie te land, die zich 
onder de wapenen bevinden, van toepassi og, en, 
met opzigt tot de verschillende gevall~n van 
desertie, op al de bij de militie te land ingelijfden. 

Die manschappen worden ii:eacht onder de 
wapenen te zijn: 

1°. 1.oo)B11g zij zich bij hun corps bevinden; 

2°. gednrende den tijd, dien het in art. 12ó 
bedoeld onderzoek duurt; 

8°. in het algemeen, wanneer zij in uniform 

zijn gekleed. 

§ 2. Yan !ut f!erloj'. 

118. De bij de militie ingelijfden worden, 

wanneer zij niet meer krachtens de artt. 107,108, 
109, 110 en 14,J in werkelijke dienst behooren 
te blijven, met verlof huiswaarts gezonden. 

119. De verlofganger geniet gedurende zijn 
verloftijd geene soldij, nog toelnge uit 's Rijks kas. 

120. Hij meldt zich binnen dertig dagen na 

den dap:, waarop hem de verlofpas is uitgereikt, 

bij den but~meester zijner woonplaats ·aan, ten 

einde deze zijn verlofpas voor gezien teekene, 

Voor hem bedoeld in de eerste zinsnede van 

art. 14, onder 1°., voorlaatsten volzin, onder 2•., 
voorlaatsten volzin, en onder 3°., voorlaatsten 

volzin , wordt de gemeente Ám.aterdam , en._ voor 

hem, bed~ld in de eerste zinsnede van genoemd 

artikel onder 1°,, laatsten volzin, ouder 2°,, 

laatsten volzin, en onder 8°., laatsten volzin, wordt 
de gemeente Rotterdam voor woonplaats gehouden, 

tenzij hij zich binnen eene andere gemeente des 

Rijke vestigt. 
121. De verlofganger, die zich in eene andere 

gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis 11an 

den burgemeester zijner woonplaats. Hierbij geldt 

de tweede zinsnede van art. 120. Binnen dertig 

dagen na den dag, waarop hij komt in de gemeente, 
waarin hij zich veatigt, meldt hij zich aan bij 

den burgemeester dier gemeente, ten einde deze 

zijn verlofpas voor gezien teekene. 

122. De bnrgemeester ..-an elke gemeente houdt 

een afzonderlijk register van de in zijne gemeente 

gevestigde verlofgangers en teekent dnarin r.an 
wie van hen de gemeente hebben verlaten of 

overleden zijn. 
123. De verlofganger van de militie te land 

mag zich zonder toestemming vau Onzen Mini&ter 
van Oorlog niet langer dan gednrende drie achter

· eenvolgende maanden buiten 's lands ophouden. 
Aan den verlofganger der militie te land, die 

niet in verzuim is, wordt deze toestemming , 
wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig te 
zijn ter zake van uitoefening van of opleiding 
tot landbouw, handel of nijverheid, in gewone 
tijden niet géweigerd. 

; Bij de toestemming kan de verlofganger worden 

vrijgesteld van de verpligting tot deelneming uan 



17 SEPTEMBER 1901. 44 1 

de oefeningen in art. 111 vermeld, tot het bf· 
wonen van het bij art. 125 voorgeschreven ondei:,
zoek en tot het komen in werkelijke dienst in 
gen! van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden. 

Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige 
voorwaarden worden verbonden als in het belang 
van de wienst noodig worden geoordeeld. 

124. De verlofganger, die art. 120, 121, 123 
of 145 niet naleeft, wordt in werkelijke dienst 
geroepen en daarin gedurende ten hoogste twee 
maanden gehouden. De duur van deze dienst 
wordt bepaald door den Minister van Oi>rlog zoo: 

de verlofganger tot de militie te land behoort, 
door den Minister van Marine zoo de verlofganger 
tot de zeemilitie behoort. 

125. De verlofgangers van de militie te land 
worden jaarlijks ten mins~e eenmaal op den door 
Ons te bepalen tijd door den militie-commissaris 
onderzocht, tenzij en voor zoover Wij zulks niet, 
noodig achten. 

126. Onze Commissaris in de provincie bepaalt 
de plaatsen, dagen en uren, waarop het onder
zoek zal plaats hebben. 

Hiervl\n geschiedt in elke gemeente door burge
meester en wethouders, ten minste tien dagen 
te voren, openbare kennisgeving. 

127. De verlofganger verschijnt bij het onder
zoek in uniform .gekleed, en voorzien van de 
kleeding- en u_itrn~tingstukken, hem bij zijn ver
trek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje 
en vnn zijn verlofpas. 

128. Behoudens het bepaalde in art. 117 kan 
een _arrest van twee tot zes dagen , te ondergaan 
in de naastbij gelegen provoost of het nRastbij 
zijnde h11is van bewaring, door den militie-commis
saris worden opgelegd aan den verlofganger : 

1°. die zonder geldige reden niet bij het onder
zoek versc.hijnt; 

2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige 
reden, niet voorzien is van de in het voorgaand 
artikel vermelde voorwerpen; 

S•. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij 
het onderzoek niet in voldoenden staat worden 

bevonden; 
4°. die kleeding• of uitrustingstukken, aan een 

ander behoorende, als de zijne vertoont. 
129. Is de verlofganger, wien krachtem het 

voorgaand artikel arrest is opgelegd, bij het onder• 
zoek tegenwoordig, dan kan hij dadeliJk onder 
verzeke,-d geleide in arrest worden gebragt. 

Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt bij 

zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt 
hij, op schriftelijke aanvrage · van den militie
commissaris, te rigtèn aan den burgemeester der 
woonplaats· van dien verlofganger, aangebonden 
en onder verzekerd geleide naar de naastbij ge

legt!n provoost of het naastbij zijnde huis van 
bewaring overgebragt. 

130. On verminderd de straf, in art. l 28 ver• 
meld, is de verlofganger verpligt, op den daartoe 
door den militie-commissaris te bepalen tijd en 
plaats, en op de in art. 127 voorgeschreven 
wijze, voor hem te verschijnen om te worden 
onderzocht. 

131 . De verlofganger , ·die zich bij herhaling 
schnldig maakt aan het feit, sub 4°. van art. 128 
bedoeld , of niet overeenkomstig art. 130 voor 
den militie-commissaris verschijnt, of, nldaar 
verschenen zijnde, in het geval verkeert sub 2°. 
en 3°. van art. l 28 vermeld, wordt in werkelijke 
diemit geroepen en daarin gedurende ten hoogste 
drie maanden gehouden. De d11ur van deze dienst 
wordt door den Ministe1· van Oorlog bepaald. 

132. De oproeping van den verlofgirnger, die 
naar aanleiding van art. 14, 1 °., voor laatsten 
volzin·, art. 14, 2°., voorlaatsten volzin, of ut. 14, 
l.1°., voorlantsten volzin, voor de gemeente 4m~ 
aterdam, en van den verlofganger, die naar aan
leiding VRn de eerste zinsnede, 1°., laatsten volzin, 
de eerste zinsnede, 2°., laatsten volzin, of de 
eerste zinsnede 3°., laatsten volzin, van genoemd 
a.rtikel voqr de gemeente llotterdam bij de militie 
is ingelijfd, geschiedt, zoo hij krachtens art. 108, 
109, II0 ·, 111, 124 of 181 onder de wapenen 
of in werkelijke dien~t moet worden geroepen, in 
de gemeente, voor welke zijne inlijving plaats 
.had, tenzij hij ill eene andere gemeente voorkomt 
in het register, bij art. 122 voorgeschreven. 

133. De verlofganger der militie, ·die niet vol
doet aan eene oproeping voor de werkelijke dienst, 
wordt als deserteur behandeld. 

§ S. Van het onts~. 

134. Behoudens de uitzonderingen in de vol
gende zinsnede vermeld, gaan de ingelijfden bij 
de militie te land, die daarbij den hij de wet 
bepaalden diensttijd hebben volbragt, op den dag 
Y\m diensteindiging over naar de landweer. 

Het bepaalde in de vorige zinsnede is niet toe
~selijk: 

1a. op hen , die kr11chtens de eerste zinsnede 
van art. US voor het laatste jaar van den in 
art. 6 vermelden diensttijd, of krachtens de derde 
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-zinsnede van dat artikel hetzij voor bnn gebeelen 
hetzij voor het onvervnld gedeelte van hun dienst- _ 
tijd van de werkelijke · dienst ontheven zijn ; 

2°. op ben, die behooren tot het corps torpe
disten of tot de bereden corpsen. 

De ingelijfden in de vorige zinsnede onder 1°. 
en 2°. vermeld, ontvangen op den dag van dienst
eindiging een bewij1 van ontslag , laatst bedoelden 
tenzij dezen uit anderen hoofde nog tot krijgsdienst 
vérpligt zijn. 

135. Is de Staat in oorlo,r af in andere buiten
-gewone omstandigheden op den tijd , waarop · den 
ingelijfde bij de militie het bewijs van ontslag 
moet worden uitgereikt of waarop hij naar de 
landweer moet overgaan, en wordt het door Ons 
noodig ,reacht, hem langer in dienst te houden, 
dan wordt de afgifte van dat bewijs of de over
.gang naur de landweer geschorst, tot dat omtrent de 
bij de Staten Generaal ingediende voordragt van wet, 
die hem tot langer dienst verpli~n zou, beslist is 

136. Het bewijs van ontslag wordt door tusschen
komst van den buriiemeester der gemeénte, voor 
welke de regthebbende bij de militie werd ingelijfd, . 
aan decen uitgereikt of bij aangetef'kenden brief 
-gezonden. 

Bevindt de ingelijfde zich op het tijdstip van 
-zijn ontslag in werkelijke dienst, dan wordt hem 
het bewijs door zijn bevelhebber uitgereikt. 

H O O F D S T U K X. 

VAN DE ZKEHILITIE IN Hl:T BIJZONDER. 

137. De zeemilitie wordt zamengesteld uit hen, 
die voor volledige oefening bij de militie te land 
-zouden moeten worden in11elij fd, voor zoo ver zij 
door de uitoefenin,r van een der door Onzen 
Minister van Marine BBn te wijzen beroepen ge
acht kunn~n worden het meest geschikt te zijn 
-ter opleiding voor de hnn op te drngen diensten 
bij de ZeE'militie. Uit dezen wordt de voorkeur 
gegeven aan hen, die zich overeenkomstig het 
volgend artikel voor de dien1t ter zee hebben 
aangemeld of hebben. doen o~ven. De overigen 
worden aanp;ewezen door Jotin,r ; deze geschiedt 
naar regelen en op de wijze door Ons te bepalen. 

Onze Commissaris in de provincie zendt jaar
lijks vóór den laten October aan Onzen Minister 
van Marine eene opgaaf, van elk beroep afzo11.
-derlijk, van het aantal voor de ligting vun het 
-volgend janr ingeschrevenen in zijne provincie, 
die vulgens de inschrijvingsregisters een der beroe
pen uitoefenen, in de voorgaande zinsnede bedoeld. 

138. Jaarlijks vóór den l5den Jannarij geschiedt 

door burgemeester en wethouders in elke gemeente 
eene openbare kennisgeving, waarbij de lotelingen, 
die voor volledige oefening bij de militie te land 
zonden moeten worden ingelijfd, een der beroepen 
uitoefenen, in de eerste zinsnede van art. 137 
bedoeld, en verlangen bij de zeemilitie ie dienen, 
worden uitgenoodigd, >1ich vóór den leten Februarij 
bij hem aan te melden of bij hen te doen opgeven. 

Burgemeester en wethouders zenden vóór den 
Beten Februarij aan Onzen Commissaris in de pro
vincie eene naamlijst van hen die zich overeen
kometig de voorgaande zinsnede bij hen hebben 
aangemeld of hebben doen opgeven om bij de 
zeemilitie te dienen. De naamlijst is ingerigt in 
den vorm door Ons bepaald. 

Onze Commissuris in de provincie zendt de 
door hem ontvangen naamlijsten vóór den 15den 
Februarij aan Onzen }linister van Marine . 

139. De voor de zeemilitie bestemde man
schappen worden bij de aflevering, in art. 117 
vermeld , aan eenen daarvoor aangewezen zee-officier 
overgegeven. 

140. Ingelijfden bij de zeemilitie k11nnen in 
gewone tijden alleen dàn voor de dienst bniteu 
Europa worden bestemd, indien 's lands belang 
vordert, dat het schip, waarop zij voor eerste 
oefening dienen, onverwijld naar de kolonien of 
bezittingen des Rijks in andere werelddeelen of 
eider& buiten Europa worden gezonden. In geval 
van oorlog óf andere bnitengewone omstandigheden 
l:au de zeemilitie in het al~meen voor diensten 
bniten Europa worden bestemd volgens door Ons 
te geven voorschriften. 

Ingelijfden bij de zeemilitie, die in de kolonien 
en bezittiDKf!D des Rijks in andere werelddeelen 
en toS1Chen de keerkringen dienen , genieten de 
voordeelen aan vrijwillig dienenden bij de zeemagt 
wegens verblijf aldaar toegekend. 

141. De manschappen der zeemilitie worden tot 
eerste-oefening acht en een halve maand· in wer
kelijke dienst gehouden, tenzij Wij zulks niet 
noodig achten. • 

Voor hen, die na eeoe ncht en een halve 
maandsche eerste-oefening blijken niet te ,·oldoen 
aan de eischen van practische en theoretische be
kwaamheid, door Ons te bepalen , kan de eerste 
oefeningslijd tot ten hoogste twaalf maanden wor
den verlengd. 

Zij die dienen op een schip buiten 'eland■, 
welk achip, hetzij door plotseling opgekomen 
politieke verwikkelingen, hetzij door averij, of 
wel w~ns andere onvoorziene omstandigheden 
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langer moet uitblijven dan oorspronkelijk was ge
rekend, kannen tot ten hoogste twaalf maande& 
in werkelijke dienst worden gehouden. 

In geval van oorlog of andere bnitengewooe 
omstandigheden, kan de zeemilitie, hetzij geheel, 
hetzij ten deele, door Ons buitengewoon worden 
bijeengeroepen. Hierbij_ geldt art. 132. 

Ten zelfden tijd wordt een voorstel van wet aan 
de Staten-Gener1U1l gedaan om het zamenblijven 
der zeemilitie, zoo veel noodig, te bepalen. 

142. De manschappen der zeemilitie, die 
hnnne eerste oefening hebben volbragt en niet 
in werkelijke dienst zijn, komen in het derde 
dienstjaar eenmaal te zamen om gedurende niet 
langer dan zes weken te worden geoefend, tenzij 
Wij het raadzaam mogten oordeeien , dat zamen
komen geheel of gedeeltelijk achtenvege te laten. 
Hierbij geldt art. 132. 

143. Aan de manschappen der zeemilitie, die 
verlaógen, na volbragten oefeningstijd in werke
lijke dienst te blijven of te komen, zonder zich 
al8 vrijwilliger te verbinden, wordt zulks vergund. 

144. Het Crimineel Wetboek en het Regle
ment van krijgstucht voor het krijl(Svolk te water; 
zoomede de wet va~ den 14den November 1879 
(Staatsbkul n°. 194), zijn op de manschappen 
der zeemilitie, die zich in werkelijke dienst be
vinden, van toepassing . en , met opzigt tot de 
verschillende gevallen van deeertie, op al de bij 
de zeemilitie ingelijfden. 

De manschappen worden geacht in werkelijke 
dienst te zijn vnn het oogenblik af, dat zij zijn over

genomen door den daartoe aangewezen zee-officier, 
tot dat zij met groot verlof van boord vertrekken. 

145. De manschappen der zeemilitie, die zich 
met verlof bevinden, mogen zich zonder toestem
ming van Onzen Minister van Marine niet langer 
dan ·gedurende drie achtereenvülgende maanden 
buiten 's lands ophouden. · 

Hun wordt in gewone tijden vergnnning tot 
uitoefening van de buitenlandsche zeevaart en 
visscherij verleend. 

z~nder die vergunning worden zij · niet tot eene 
verbindteois tot uitoefening van de bnitenlandsche 
zeevaart toegelaten. 

Aan de mnnschnppen der zeemilitie , die zich 
met verlof bevindèn en niet in verzuim zijn, wordt 
de in de eerste zinsnede bedoelde toestemming, 
. wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig te 
zijn ter zake - van uitoefening van of opleiding 
tot landbouw, handel of nijverheid, in gewone 
tijden niet geweigerd. 

Bij de toestemming kunnen die' manschappen 

worden vrijgesteld . van de verpligting tot deel
neming aan de oefeningen vermeld in art. 142 
en tot het komen in werkelijke dienst in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden. 

Aan de toestemming kunnen overigens zooda
nige voorwaarden worden verbonden als_ in het 
belang van de dienst noodig worden geoordeeld. 

146. Elk bij de zeemilitie ingelijfde, die 
daarbij den bij de wet bepaalden diensttijd heeft 
volbragt, ontvangt op den dag van diensteindi
ging, tenzij hij uit anderen hoofde nog tot krijgs• 
dienst verpligt is, een bewijs van ontslag nit de 
dienst bij de militie. Hi~rbij gelden de artt. 135 
en 136. 

HOOFDSTUK XI. 

VAN HET VEBZUIM VAN INSCHRllVING, VAN HET NIET 

VERBCHI.TNEN VOOR GEDEPUTEERDE STATEN, 

VAN HET NIET VOLDOEN AAN DE OPROEPING 

TER INLIJVING EN VAN VRilSTELLING, OP 

,ALSCHE BEWIJSSTUKKEN VERKREGEN. 

147. Hij, wiens aangifte ter inschrijving voor 
de militie binnen den tijd, in de eerste zinanede 
van art. 16 of in art. 20 aansr;eduid, of, in een 
der in art . ' 8 omschreven gevallen, binnen den 
tijd, in dè voorlaatste zinsnede van dat artikel 
bepaald, en in de p:emeente, waarin zij had 
moeten geschieden, verzuimd is : wordt, zoodrn 
het wordt ontdekt, voor Gedeputeerde Staten der 
provincie, binnen welke de inschrijçiog had moe• 
·ten plaats vinden , gebragt. 

Gedeputeerde Staten onderzoeken het geval en 
doen daaromtrent ten spoedigste uitspraak. 

Is den in de eerste zinsnede van dit artikel 
bedoelden persoon tijdelijk het regt ontzegd om 
bij de gewapende magt of nis militair geën.1ploy• 
eerde te dienen •· dnn wordt de behandeling zijner 
zaak uitgesteld tot na afloop vnn den tijd, waar
v1>or de ontzegginp: is uitgesproken. 

148. Jntlien hij, wiens aangifte t~r inschrij
ving verzuimd i& , zoo deze had plaats gehad, 
vrijstellinit van dienst had kunnen erlangen, kan 
die hem alsnog worden verleend, mits de reden 
TI1n vrijstelli ng bij zijn verschijnen voor Gede
v:uteerde Staten nog besta. 

149. Hij, die niet verkeert in het geval, iu 
het voorgao.nd artikel bedoeld, wordt, is hij 
voor de dienst geschikt bevonden, daartoe zon• 
der loting aangewezen. 
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150. Gedeputeerde Sta.ten brengen huone uit-
spraak terstond ter kennis van bn.rgemeester en 
wethouders der gemeeote , waartoe hij, wiens aan
gifte ter ioschrij ving is verzuimd, behoort. 

Strekt die uitspraak tot vrijstelling of uitslui
ting van de dienst , dan geven burgemeester en 
wethouders daarvan dadelijk kennis aan den lote
ling, die dien ten gevolge zal worden opgeroepen 
Óf, reeds ingelijfd zijnde, niet uit de dienst 
wordt ontslagen, of nnu zijn vader, moeder, 
voogd of cnrator. 

Van de uitspraak kan bij Ons in beroep wor
den gekomen. Hierbij gelden de artt. 87-89 

151. De in arl. 147 bedoelde persoon, die 
bij de eindnitspraak voor de dienst is aangewe• 
zen , wordt, welke ook zijn leeftijd zij, voor den 
in de eerste zinsnede van art. 6 onder a bepaal
den tijd ingelijfd en gedurende de twee eerste 
jaren onder de wapenen gehouden, tenzij hij 
door Ons, ten aanzien van het verlof, met de 
lotelingen wordt gelijk gesteld. 

Is hem na zijne o.anwijzing tot de dienst tijde
lijk ,het regt ontzegd om bij de gewapende magt 
of als militair geëmployeerde te dienen, dan 
wordt zijne inlijving uitgesteld tot na afloop van 
den tijd, waarvoor de ontzegging is uitge11proken. 

Hij komt in mindering van de ligting, voor 
welke hij had moeten loten, of, is die ligting 
reeds ontslagen, in mindering van de ligting van 
het jll!l.r, waarin hij voor de dienst is aange
wezen. 

Is de ligting, in mindering waarvan hij komt, 
reeds afgeleverd , dao wordt, bij zijne inlijving, 
de houder van het hoogste van de voor die lig
tilig in dienst gestelde nummers uit de gemeente, 
waartoe hij behoort, ontslagen, zoo de houder 
van even bedoeld nummer· het verlangt. 

152. Op hem, die vroeger is ingeschreven 
dan in het jaar, waarin zijne inschrijving bad 
moeten geschieden, zijn de arlt. 147-15'1 niet 
van toepassiog. 

Hij blijft bebooren tot de ligtiog van het jaar, 
waarvoor hij heeft geloot. 

153. De in art. 56 bedoelde pèrsoon, die 
verzuimt, binnen den in dat artikel vermelden 
tijd, voor den burgemeester te verschijnen of 
aan de oproeping om voor Gedeputeerde Staten 
te verschi~nen te voldoen, wordt , zoodra· het 
wordt ontdekt , voor die Staten gebragt. 

Gedeputeerde Staten onderzoeken het geval en 
doen daaromtrent ten spoedigste uitspraak. 

154. Indien de in het voorgaande artikel 

bedoelde persoon , ware hij binnen den gestelden 
tijd voor den bnrgemeester of Gedeputeerde Staten 
verschenen, vrijstelling van dienst had kunnen 
erlangen, dan kan hem die alsnog worden ver
leend, mits de reden van vrijstelling bij zijn 
verschijnen voor Gedepnteerde Staten nog besta. 

155. Hij, die niet verkeert in het geval, in 
· het voorgaand 1&rtikel bedoeld, wordt, is bij 

voor de dienst geschikt bevonden, daartoe aan
gewezen. 

156. Op de uitspraken, krachtens art. 153 te 
doen, is art. 150 van toepassing. 

157. De in itrt. 153 bedoelde persoon, die bij 
einduitspraak voor de dienst is aangewezen, wordt, 
indien het voor hem getrokken nummer opge· 
roepen zou zijn gtweest, welke ook zijn leeftijd 
zij, overeenkomstig art. 57 voor den in de eerste 
zinsnede van arl. 6 onder a bepaalden tijd ingelijfd. 

De aldus ingelijfde wordt gedurende de twee 
eerste jaren onder de wapenen gebonden, tenzij 
blijke, dat omstandigheden, van zijn wil onafhan
kelijk, hem hebben belet voor den burgemeester 
of Gedeputeerde Staten te verschijnen. 

158. Jlij, die ingevolge de_ze wet ter inlijving
of ter indienststelling bij de militie is opgeroepen, 
wordt, zoo hij niet aan de oproeping heeft voldaan, 
zoodra hij wordt ontdekt, gehragt voor Gedepu
teerde Staten der provincie, voor welker aandeel 
in de ligting hij moest worden ingelijfd of in 
dienst gesteld. 

Gedeputeerde Staten onderzoeken het geval en 
doen daaromtrent ten spoedigste eene uitspraak 
en brengen die terstond ter kennis van burge
meester en wethouders der gemeente, waartoe de 
achtergeblevene behoort. 

Is den in de eerste zinsnede van dit artikel 
bedoelden persoon tijdelijk het regt ontzegd om 
bij de gevrapende magt of als militair geëmployeerde 
te dienen, dan wordt de behandeling zijner zaak 
uitgesteld tot na afloop van den tijd, waarvoo1· 
de 01.tzegging is uitgesproken. 

159. I, hij voor de dienst geschikt bevonden, 
dan wordt hij , welke ook zijn leeftijd zij , voor 
den in de eerste zinsneile van art. 6 onder a

bepualden tijd ingelijfd. 
De aldus ingelijfde wordt gednrende d~ eerste 

vijf jaren onder de wapenen gehouden, t~nzij 
Gedeputeerde Staten hebben beslist, dat omstandig
heden, van zijnen wil onafhankelijk, hem hebben
belet, rum de oproeping te voldoen. 

Bij zijne inlijving wordt de houder van het. 
nummer, dat ten gevolge van zijn achterblijven. 
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.mogt zijn in dienst gesteld, daaruit ontslagen, 
zoo de houder van bedoeld nummer het verlangt. 

Is de ligting, waarvoor hij is opgeroepen geweest, 
reeds ontslagen, dan komt hij in mindering van de 
ligting van het jaar, waarin zijne inlijving geschiedt. 

Is die ligting reeds afgeleverd, dan wordt bij 
zijne inlijving de houder van het hoogste vau de 
voor· die ligting in dienst gestelde nummers uit 
de Jtemeeote, waartoe hij behoort, ontslagen, zoo 
de houder van bedoeld nummer het verlangt. 

Het bepaalde in de eerste zinsnede is niet toe
. passelijk in de gevallen waarin de wet inlijving 
of indienst.telliog voor korter tijd voorschrijft 
dan· in die zin&nede is aangeduid. In die ge• 
vallen is de tweede zinsnede toepasselijk, met dien 
verstande, dat de tijd, aldaar bedoeld, dien, voor 
welken de inlijving of indienststelling plaats had, 
niet kan overschrijden. 

160. Ten aanzien van hen, die, als plaatsver
vanger of als nnmmerverwissc!aar toegelaten, niet 
op den bepaalden tijd ter inlijving bij de miltie 
zijn opgekomen en omtrent wie vóór 1 Septem
ber 1898 geen nitspmak is gedaan, ·vervalt, voor 
zoo veel den dienstpligt bij de militie aangaat, 
de overeenkomst, waarbij ~ij als plaatsvervanger 
of als nnmmerverwisselaar zijn gesteld. 

161. Wordt vermoed, dat aan iema1Jd vrij
stelling is verleend op een bewijsstuk dat valsch 
of vervalscht is, eeoe onvolledi:ze of met de 
waar~eid strijdige verklaring bevat, of een ander 
geldt dan hem op wien het gezegd werd be
trekking te hebben , dan wordt dit terstond ter 
kennis gebragt van Gedeputeerde Staten der pro
vincie, binnen welke hij voor de militie is inge• 
schreven of ingeschreve~ had moeten zijn. 

Gedeputeerde Staten roepen den vrijgestelde op 
om voor hen te verschijnen of doen hem, zoo hij 
aan die oproeping niet voldoet, voor hen brengen, 
onderzoeken het geval en doen daaromtrent ten 
spoedigste uitspraak, nadat het Wetboek van 
Strafvordering ter zake is toegepast, voor zoover 
tot die toepassing aanleiding is gevonden, en, is 
den in de vorige zinsnede bedoelden persoon straf 
opgelegd, nadat hij deze heeft ondergaan. 

Gedeputeerde Staten brengen hnc.ne uitspraak 
ter kenni~ van hem wien zij betreft en van bnr• 
gemeester en wethouders der gemeente, binnen 
welke hij voor de militie is ingeschreven ofinge-
schreven had moeten zijn. . 

Is de persoon wien de uitspraak geldt, voor 
de dienst geschikt bevonden en tot de dienst 
aangewezen, dan wordt hij, welke . ook zijn leeftijd 

.. 
zij , voor ien in de eerste zinsnede van art, 6 
onder a bepaalden tijd ingelijfd en gedurende de 
eerste twee jaren onder de wapenen gehouden, 
tenzij hem krachtens art. 113 ontheffing van de 
werkelij ke dienst voor den p:eheelen of voor een 
gedeelte van zijn diensttijd ie verleend. 

De inlijving geschiedt overigens overeenkomstig 
de tweede en derde zinsneden van art. 57: 

. 162. Gedeputeerde Staten worden in het genees
kundig onaerzoek bijgestaan door een burgerlijk 
geneeskundige en een officier van gezondheid . 

De laatste zeven zinsneden van art. 42 en de 
laatste drie zinsneden vun art. 85 zijn hierbij 
van toepassing. 

163. Op de uitspraken van Gedeputeerde Staten, 
krachtens de artt. 158 en· 161 te doen , zijn de 
artt. 87 en 88 toepasselijk. 

De uitvoering dier uitspraken wordt door het 
beroep niet p:eschorst. 

164. De ambtenaren, belast . met het opsporen 
van strafbare feiten, en alle verdere beambten 
van politie zijn belast met de opsporing van hen: 

1 °. die niet overeenkomstig art. 13 of art. 18 
ter inschrijving zijn aangep:even; 

2°. die niet o~ereenkomstig art. 56 voor den 
bm·gemeester of niet overeenkomstig dat artikel of 
art. 161 voor Gedeputeerde Staten zijn verschenen; 

3°. die niet aan de ingevolge deze wet gedane 
oproepinp: ter inlijvin11: of ter indienststellin~ bij 
de militie hebben voldaan. 

Deze nalatigen kunnen p:earresteerd en voor
loopig in verzekerde bewaring gehouden worden. 

165. Hebben de personen, in de artt. 147, 158, 
158 ·en 161 bedoeld, den leeftijd van veertig jaren 
volbragt, dan worden zij van de dienst vrijgesteld. 

H O O F D S T U K XII. 

STRAl'BEPA.LINGE!i°. 

166. Met boete van ten minste vijftig cents 
en ten hoop:ste f 100 wordt gestraft de ove1·• 
treding van de artt. 16, 18 en 22. 

167. Met boete van ten minste vijftig cents en 
ten hoogste f 100 of hechtenis van ten minste 
één dag en ten hoogste ééne maand wordt gestraft: 
_ 1 °. hij, die niet overeenkomstig art. 56 voor 
den burgemeester of niet overeenkomstig dat artikel 
of art. 161 voor Gedeputee1·de Staten is verschenen; 

2°. hij , die niet aan de ingevolge deze wet 
gedane oproeping ter inlijving of ter indienst
stelling bij de mifüie heeft voldaan. 

168. Met boete van ten minste vijftig cents 
en ten hoogste f 200 wordt gestraft: 
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1°. de ambtenaar van den bnrge.rlijken stand, 
die in strijd hande!t met ai't. 8; 

zoo hij zijn twintigste jaar heeft volbragt_ voor 

altijd vrijgesteld ; 

2°. de ambtenaar,_ belast met de monstering 
van scheepsofficieren en scheepsgezelle11 , of de 
achipper, die in atrijd handelt met art. 8, 116 
of de derde zinanede van art. 146. 

OVERGA.NGSB!q' A.LINGEN. 

169. Hij, die bij het in werking treden van 
deze wet van de militie tijdelijk ia vrijgesteld, 
wordt , 

zoo hij zijn twintigste jaar nog niet heeft vol
bragt en krachtens deze wel regt op vrijstelling 
heeft, voor altijd vrijgesteld, zoo hij het niet 
heeft, voor de dienat aangewezen, en , ingeval 
het hem in het vorig jaar ten deel gevallen nnm
mer in de termen van oproeping is gevallen·, in
gelijfd. 

170. Deze wet treedt in werking met den 
laten Januarij 1862. 

TABEL wegens het toekennen van vrijstelling van de dienst bij de militie 
op grond van de dienst van broeders, bedoeld bij art. 4 7 der wet betrek
kelijk de !{ ationale Militie. 

FAMILIE VAN DRIE ZONEN. 

l• geval. 2• geval. 3• geval. 4• geval. 5• geval. 

A is dienstplig- A is dienstpiig- A ia dienRtplig- A ia dienstplig- Als 
tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij B dient of 

dient of dinat of dinat of wordt orij- gedind lteeft, 
gediend lteeft, gedie11d lteeft gediend lteeft ge.tteld, dan dan wordt 

dan wordt en B dient en C dient zijn B en C A vrijg~.tteld 
B tJrijge,teld of gediend lieeft, of gediend heeft, dieutpligtig. en 11 

en is dan wordt dan wordt C dienstpligtig. 
C dieustpligtig. C vrifgesteld. B r,rijge.tteld. 

FAMILIE VAN VIER ZONEN. 

1• geval. 4• geval. 5• geval. 

A is dienstplig- A is dienstp1ig- A ia dienstplig- A is dienstplig- A ia dienstplig-
tig. Als hij tiit. Als hij tig. Als hij tig. A!a hij tig. Als hij 

dinat of dinat of dient of wordt vrij- wordt tJrij-
gedinad heeft, gediend lteeft, gediend heeft, .11eateld, dan is ge1teld, dan is 

dan wordt dan wordt en B dienstpligtig. B dienltpligtig. 
B vrijgeateld. B vrijge.tteld. B dient of Ala deze dient Ala deze dient 

C is dienstplig- C is dienstplig- gedietid lteeft, of gediend lteeft, of gediend heeft, 
tig. Als deze tig. Ale deze dan worden dan ia dan is 

dient of wordt C en D C dienstpligtig. C dienstpligtig. 
gediend heeft, orijge.tteld, tJrijgeateld. Als deze dient Als deze wordt 

dan wordt dan is of gediend heeft, vrijge.tt~ld, 
D 11rijge1teld. D di8nltpligtig. dan wordt dan is 

D 11rijge.tteld. D dienatpligtig. 

6• geval. 
A-la--

C dient of 
gediend lteeft, 

dan wordt 
A vrijge1teld 

en ia 
B dienltpligtig. 

a• geval. 

Zijn 
A en 

B beiden 
vrijge.tteld, 

dan zijn 
C en D 

dien.ttpligtig. 

_7• geval. 8• geval. 9• geval. 10• geval. n• geval. 112• geval. 
Als Als Als Als Ah Als 

B dient of B dient of C dient of C dient of C dient of D dient of 
gediend heeft, gediend heeft, gedinad heeft, gedind Aeeft, gedind lleeft, gediend !leeft, 

dan wordt dan wordt dan is dan is dan is dan is 
A f7rijge1teld. A mjge,teld. A dienstptigtig. A dienstpligtig. A dienstpligtig. A dienltpligtig .. 

C is dienstplig- C is dienstplig- Als deze Al• deze wordt Ala deze wordt Als · deze 
tig. Als deze tig. Als deze dient of 11rijge1teld, tJrijge.ttelá, . dient of 

dient of wordt gedind heeft, dan is dan is gediend /reeft~ 
gediend /reeft, "orijge1teld, dan worden B dien.ttpligtig. B dien.ttpligtig. dan worden. 

dan wordt dan is B en D Ala deze dient Als deze wordt B en C 
D vriife.tteld. D dienstpligtig. 11rijgeateld. of gediend heeft, vrijgeatelá, 11rijge1teld. 

dan wordt dan is 
D vrijge,teld. D dien.ttpligtig. 
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13• geval. 14• geval. 15• geval. 
1 

16' geval. 17• geva.l. 

Als Als Als Als Als 
D dient of D dient of B en C B en· D C en D 

gediend Aeeft, gediend Aeef t, dienen of dienen of dienen of 
dan is dan is gediend lt.eb!Jen, gediend Aebbe,i, gediend lt.ebben, 

A dien8tplig tig. A die,utptigtig. dan worden dan worden dan worden 
Als deze YVordt Als deze wordt A en D A en C A en B 

orijgeateld, wijge,teld, . vvijgesteld. vrijge1teld. crijge1teld. 
dan is dan is . 

B dienstpligtig. B dieiutplig tig. 
Als dezt: dient Als deze wordt 

of gediend lt.eeft, wijge1teld, 
dan YVordt dan -is 

C vrijgesteld. C dienatpligtig. 

FAMILIE VAN VIJF ZONEN. 

l• geva.l. 2• geval. 8• geva.l. • 4• geval. 5• geve.!. 6• geval. 

A is dienstplig- A is dienstplig • A ia dienstplig• A is dienstplig- A is diénstplig- A is dienstplig-
tig. Als deze til(. Als hij tig. Als hij tig. Als hij tig. Als hij tig. .!.Is hij 

dient of dient of dient of wordt vrijge- wordt vrijge- wordt 
gediend l,eeft, gediend lt.eeft, gedie'lld Aeeft, 1teld, dan is 1teld, dan is vrijge1teld, 

clan wordt dan wordt en B dienatpligtig. B dienatpligtig. dan ia 
B vrijgesteld. B Vf'ijgesteld. B dient of Als deze dient Als deze dient B dienstpligtig: 

C is dienstplig- C is dienstplig- gediend lt.eeft, ofgedi811d Aeeft, of gediend heeft, Als deze wordt 
tig. Als deze tig. Als deze dan worden dan is dan ia vrijge$teld, 

dient of wordt C en D C die,utpligtig. C dien.rtpligtig. dan zijn 
gedie'lldlt.eeft, vrijgesteld, vrijgesteld Alsdezedient Alsdezewordt C, 'D en E 

dan wordt dan zijn en is 
1

ofgediend heeft, vrijgesteld, dienstpligtig. 
D vrijgesteld D .en E E dit!ltltpligtig. : dan wordt dao. zijn 

en ia dienstpligtig. 1 D vrijgesteld D en E 
E dienatpligtig. . en is die1t1i'1Jligtig. 

E di.er.stpligtig. 

7• geval. 1 8• geval. 9• geval. 1 10• geval. 11• geva.l. 1 12• geva.l. 

Als I Als Als I Als .Als Als 
B dient of I B dient of C dient of J C dient of C dient of D dient of 

gediend lt.eeft, gediend Aeeft, gediend Aeeft, gedi.e11d lt.eeft, gediend lt.eeft, gedietul lt.eeft, 
dan wordt dan wordt dan is dan is dan is 1 · dan is 

A vrijge1teld. A vrijgesteld. A dienstpligtig . A dienstpligtig. A dit!ltltpligtig. A dienatpligtig. 
C is dienstplig- C is dienstplig- .!.Is deze Als deze wordt Als deze wordt Als deze dient 
tig. Als deze tig. Als dient of vrijge,teld, vrijge,teld, of gediend lt.eeft, . 

dient of deze wordt gedie'lld lt.eeft, dan is dan is dan worden 
gedie,id Aeeft, vrijgesteld, dan worden B die,istpligtig. B dien.,tpligtig. B en C 

dan wordt dan zijn B en D Als deze dient Als deze wordt orijgeateld 
D r,ri;jgesteld D en E ori,jgesteld of gedie,id Aeefl, r,rjjge,teld, en ia 

en io dieMtpligtig. en ia dan wordt dan zijn E diemtpligtig .. 
E dienstpligtig. E dienstpligtig. D r,rijge1teld D en E 

en is dietutpligtig . 
E dienltpligtig. 
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13• geval. 14• geval. 15° geval. 16• geval. 17• geval. 

Als Als Als Als Als 
D dient of D dient of E dient of E dient of E dient of 

gediet&d lleeft, gedie•d lleef t , gediend lleeft, gediffld lleeft, gediend heeft, 
dan is dan is dan is dan is dan is 

A dienstpligtig . A dien,tpligtig . A dien,tpligtig . A dienstpligtig. A dien8tpligtig. 
Als deze wordt Als deze wordt Als deze dient Als deze wordt Als deze wordt 

fJrijgeateld tJrijgeateld, of gediend Aeeft, tJrijgeateld, tJrijgesteld, 
dan is dan is dan wordt don zijn dan is 

B dienstpligtig . B dien,tpligtig . B orij_qeateld. B en C B en C 
Als deze dient Als deze wordt Cis dienatpligtig. dierutpligtig. 

of gediend Aeeft, tJrjge•feld, dienstpligtig. Als beiden Als een vnn 
dnn wordt dan zijn Als deze áiet,t dienen of beiden wordt 

C -orijgeateld C en E of gediend heeft, gediend heMm, tJrjge1teld , 
en is dienatpligtig. dan wordt dan wordt dan is 

E dienstpligtig . D tJrijgeateld. D wijgeateld. D dienstpligtig. 

Behoort bij bet Koninklijk beslnit van d~n 17den September 1901 (Staatsblad n°. 212). 
, Ons bekend , 

J)e Mini.rter fJan Oor/~, (get.) J. W. BEROANSIUS. 

De Minister van Marine, 
J)e Mini.rter tJan B innenlandacAe 7,aken, 

KRUYB. 

KUYPllill. 

21 September 1901. BESLUIT, tot nadere vast-
• stelling van buitengewone maotregelen tot 

afwending der pest en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 213. 

Wr1 WILHELMINA, BNZ. 

Overwegende, dat onverminderd Ons besluit 
van 20 December 1900 (Staats6/ad n°. 213), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 
tot afwending der pest en tot wering harer 11it-
breiding en gevolgen ; · 

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnen
laadsche Zaken, van Financiën en van Waterstnat, 
Handel en Nijverheid van 8 Augustus 1901, 
n°. 1302, afdeeling Medische Politie, van 9 Au
gustus 1901, n°. 63, Invoerrechten en Accijnzen 
en van 13 Augustus 1901, L•. C, afdeeling Handel 
en Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staata
lJ/ad n°. 80), aangev uld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij artikel 
19 van de wet van 16 April 1886 (Staatablad 
n°. 64), en op de wet van 14 Juli 1898 (Staata
blad n•. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 Sep
tember 1901, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 13 Sep
tember 1901, n°. 2207, afdeeling Medische Politie, 

van 17 September I 901 , n•. 7, Invoerrechten en 
Accijnzen en van 19 September 1901, L•. B , 
afdeeliog Handel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. On verminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van i_n•, door en vervoer van 
lompen, gebruikte kleediogstokkeo en ongewasseheu 
lijf- en beddegoed nit landen en plaatsen door 
Onze Ministers van Binnenlundsche Zaken en van 
Financiën aan te wijzen, is in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar , huiden , bontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen verboden uit landen of plaat
sen, door Onze Ministers van Bionenlandsche 
Zaken en van Financiën auu te wijzen. 

De aan wijzingen worden door plaatsing in de 
Nederland.JcAe Stnatacourant ter algemeene kennis 
gebracht. 

Bij llllnwijziogen betreffende den iu- of door
voer nit landen, die toegetreden zijn tot de op 
19 Maart 1897 te Venetië gesloten en bij de 
wet van 14 Juli 1898 (Staatablad n°. 176)goed
gekeurde Internationale sanitaire Conventie ge
dragen Onze genoemde Ministers zich naar de 
bepalingen vau die Conventie. 

2. De gemeentebestnren en de burgemeesters , 
ieder voor zooveel" hem aangaat, dragen nauw
lettend zorg voor ecne doeltreffende toepassing 
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van de bepalingen der wet van 4 December 18Ul 
(Staatsblad n•. 134), gewijzigd bij de wetten vnn 
3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 28 Manl't 
1877 (Staatsblad n•. 36), 15 April l 886 (Staat,
blad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 64) 
en 21 Juli 1899 (Staatsólad n°. 166) ; 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoovi,r 
de bepalingen op peet toepasselijk .zijn en de 
herinnering daarvan aan de ingezetenen van belang 
moet worden geacht, benevens uit den tekst van 
One tegenwoordig besluit, worden van wege Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, zoodra d~ 
dit noodig acht, aan de gemeentebesturen ver• 
zonden, teneinde in · elke gemeente te worden 
aangeplakt. 
· 3. Eer. ieder is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem verlangd 
ter zake van de uitvoering van Ons tegen woord il',' 
bes! nit; DI\IIWkeurig en naar wnarheid on •erwijld 
te geven. 

4. In de aan de grenzen des lands gele~n ge• 
meenten, door Onze Ministers van l:linneniandsche 
Zaken en van Financiën aan te wijzen, worden 
geeue Jlersonen ale bedoeld in het laatste Jid van 
Titel V · van Hoofdstuk II van het ~Algemeen 
sanitaire Reglement ter voorkomiD!{ vun het 
binnendringen en het zich verspreiden der )les~•, 
gevoegd bij de op Hl Maart 1897 te Venetië 
gesloten lnternationule sanitaire Conventie, of 
geene personen uit door Onze genoemde Ministers 
aangewezen naburige met pest besmette buiten• 
lan_deche gemeenten, ale bedoeld in Tib:l VI van 
Hoofdstuk 11 van genoemd Reglement, toegelaten 
dan na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

Het onderzoek geschiedt door een geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van eene door 
dezen te bepalen vergoeding tot wederopzegging 
wordt aangewezen. · 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandscke Staats
coura11t geplaatst, ten minste één dag, voordat 
zij in werking treedt. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet toe
gestaan dan met inachtneming van de voor

. schriften , daaromtrent door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Ze.ken en van Financiën gegeven. 

5. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan pest lijdt of ziekteverschijnselen vertoont, 
welke het ontstaan van pest doen verwachten, 
of die waarneemt, dat van goederen , waarvan 

1901. 

in-, ioor- en vervoer verbode? is, in•, door• of 
vervoer pl1tats heeft, is verplicht, daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester of 
den meest nnbijzijnden ambtenaar van Rijks• of 
gemeentepolitie, of - wanneer het den invoer 
van goederen betreft, - aan den meest nabijzijnden · 
ambtenaar v~n 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rost in het bijzonder op 
bonders van vervoermiddelen en daarbij geëm~ 

ployeerden . . 
6. De b11rgemeester van elke gemeente is be

voegd op P"rsonen, die aan pest lijden of ziekte
verschijnselen vertoonen, welke het ontstaan van 
pest doen vel'we.chten, en op hen , die wet zoo

danige personen in aanraking zijn geweest, na 
in!(llwonnen ad vies van den geneeskundigen inspee• 
teur of van een roet voorkennis van dezen gerud• 
plee11:den 11:CneeskPndige, door hem noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzon,lering en ont
smetting te doen toepassen en ben naar eene 
open bare inrichtin11: of andere verblijfplaats in de 
gemeente ter verpleging te doen overbrengen. 

De hierbedoelde zieke of verdachte personen zijn 
verplicht, zich aan die maatregelen te onder• 
werpen en mogen zich n-iet zonder vergunning 
vnn den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

7. Op de goederen van welke, nièttegenstaande 
daarvan in-, door- of ~ervoer verboden ie, in-, 
door- of vervoer plante heeft, is artikel 5 van de 
wet van . 4 December 1872 ·(staatsblad n•. 134) 

toepasselijk. 
8. De burgemeester doet de hand honden aan 

een nna wkenrig bijhouden van het in artikel 438 
van het Wetboek van Strafrecht bedoelde register 
in slaapsteden en logementen en doet, voor zoover 
hem dat noodi!',' voorkomt, toezicht honden op de 
aldaar nachtverblijf houdende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestnnr een genees
kundi11:e met het honden van toezicht op de. in 

. het eerste lid van dit artikel bedoelde reizi11:ere 
belast is, zijn dezen verplicht, dien geneeskundige 
bij zich te ontvangen en hem alle verlan11:de 
inlichtingen ter zake van de uitvoering van Ons 
tegenwoordig besluit , hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk te verschaffen, tenzij zij kannen aan
toonen binnen de laatste tien dagen niet in eene 
met pest besmette plaats vertqefd te hebben. 

9. De burgemeester is bevoe!(d, na ad vies van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
en voor het overbrengen van besmetting bijzonder 
vatbare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
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een huis, erf of aartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pest voorkwam, anders dan 
met inachtneming van de door hem te ~ven 
voorschriften, te verbieden. 

10. In spoedeischende gevallen zijn de bestuur
ders van Rijksinrichtingen, voorzoover de dienst 
in hunne inrichtinii: het toelaat, verplicht, op 
verzoek van een burgemeester aan dezen onmid
dellijk te doen toekomen of ten gebruike af te 

staan tot hunne inrichting behoorend materieel, 
noodiii: · voor behandeling, Vèrpleging, afzonde
dering, ontsmetting of vervoer van lijders aan 
pest of daarvan verdachten, of voor ontsmetting 
of vervoer van besmette goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onverwijld de 
bealissing ingeroepen van het Hoofd van het De
partement, waaronder de inrichting ressorteert. 

11 . Door Onze Ministe1· vun Binnenlandsche 
Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
kan worden bepaald, dat aan de door ben aau 
te wijzen grensstations der spoor• of tramwegen 
geneeslrnndig toezicht gebonden wordt op de per
sonen en goederen, per spoortrein of tram Neder
land binnenkomende, door een geneeskundige, die 
daartoe door Onzen Minister -van Binnenlandscbe 
Zaken, met toekenning van eene door dezen te 
bepalen vergoeding , tot wederopzegging wordt 
aangewezen. 

12. De in artikel 11 bedoelde geneeskundige 
is aanwezig bij de aankomst vnn eiken personen
trein of tram uit het b'litenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van eiken perso
nentrein of tram uit het buitenland aan een 
station als in artikel 11 van Ons tegenwoordig 
betl nit, bedoeld, worden de reizigers door den 
geneeskundige onderzocht op de wijze, die hem 
na overleg met den stationschef en den hoogst 
in rang zijnde der aanwezige ambtenaren van de 
invoerrechten en accijnzen het meest doeltreffend 
voorkomt. 

De goederen (met inbegrip van de bagages, door . 
reizigers medegebracht) worden, voorzoover de 
geneeskundige het noodig oordeelt, zoo spoedig 
mogelijk na aankomst door of namens hem onder
zocht op de wijze, die hem na overleg met den 
stationschef en den hoogst in ran·g zijnde der 
aanwezige ambtenaren van de invoerrechten en 
accijnzen het mees~ doeltreffend voorkomt. 

Het volgens dit artikel te verrichten onder
zoek van personen en goederen zal steeds zooveel 
mogelijk samen vallen met het douane-onderzoek. 

14. Reizigers, die door den geneeskundige be-

tonden worden, niet aan pest te lijden, noch 
erschijuselen van die ziekte te vertoonen, mo• 

~n ,niet worden aangehouden, maar worden ter
ttond tot voortzetting der reis toegelaten. 

15. De reizigel'8, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden of verschijn
selen van die ziekte te vertonnen, worden, indien 
de geneeskundige het noodig oordeelt, onverwij ld, 
met inachtneming van artikel 1.1 der wet van 4 
December 1872 lStaaublad n°. 134) overgebracht 
naar eene door den burgemeester der gemeente, 
waarin het grensstation ligt , volgens artikel 18 
van Ons tegenwoordig besluit, aan te wijzen in
richting voor nrpleging van lijders aan besmet
telijke ziekte , en daar afgezonderd en verpleegd. 

De kosten vun vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen vergoed. 

Behoeftigen worden op 's Rijkskosten vervoerd 
en verpleegd, voorzoover niet de kosten daarvan 
krachtens de wet tot regeling van het armbestuur 
ten laste eener gemeente moeten worden l(l!bracbt. 

16. Goederen (met inbegrip van de bagages, 
door reizigers medegebracht), uit het buitenland 
aangevoerd, waarvan de in• of doorvoer niet ver• 
boden is, mogen niet worden aangebonden dan 
voor zoover en voor zoolang dit noodig is voor 
de ontsmetting volgens de hierna volgende be· 
palingen. 

Vuil linnengoed, kleederen en voorwerpen, die 
deel uitmo.ken van nisgoederen of inboedels (ver• 
bniagoed), komende uit plaatsen , met inachtne• 
miag van de bepalingen van de op 19 Maart 
1897 te Venetië gesloten internationale sanitaire 
conventie door Onzen Minister van .Binnenlandsche 
Zaken in de Nederlawclie Staat&c<mrant aange
wezen, worden, voorzoover de geneeskundige dit 
noodig oordeelt, ontsmet op de wijze, door hem 
voorgeschreven . 

Bagages, door reizigers medegebracht, en voor 
de ontsmetting aangehouden, worden desverlangd 
aan de eigenaars op hunne kosten door den bur• 
gemeeoter nagezonden. 

Wat koopmansgoederen ·betreft, zal ontsmetting 
- op de wijze, door den geneeskundige voorge
schreven - slechts worden toegepast op ~deren 
en voorwerpen met inachtneming der bepalingen 
van de bovengenoemde internationale conventie 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
in de Nederlanthclie &aat&coura11t aangewezen. 

De ontsmetting zal op zoodanige wijze moeten 
plaats hebben, dat . de voorwerpen zoo weinig 
mogelijk bcscha:l.igd worden. 
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Brieven en correspondentie, drukwerken, boe
ken, dagbladen, dienststukken, enz. (postpakket• 
ten niet inbegrepen) znllen aan geene enkele be
lemmering of ontsmetting worden onderworpen. 

17. Spoor• of tram wagens (zoo personen als 
goederenwagens), uit het buitenland binnenkomen• 
de , znllen nan de grenzen niet worden aangehou• 
den, behondens dat wagens die bevuild zijn -
indien de geneesknndige het noodiit oordeelt -
vnn den trein znllen worden gehaakt en op de 
wijze door den geneeskundige voorgeschreven, znllen 
worden ontsmet. 

18. De burgemeester \"BD elke gemeente, waar• 
in een grensstation ligt, als in artikel 11 van 
Ons tegenwoordig besluit is bedoeld, zorgt zoo 
spoedig mogelijk op Rijkskosten , in overleg met 
de~ krachtens genoemd artikel aangewezen dea
knndige: 

a. voor de inrichting van eene gelegenheid tot 
afzondering en verpleging vàn de in artikel 15 
van Ons tegenwoordig besluit bedoelde reizigers , 
lijdende aan of verdacht van pest; 

b. voor eene geschikte plaats voor de ontsmet
ting van de in artikel 16 van Ons tegenwoordig 
besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hnlp of op• 
zicht bij het onderzoek, de afzondering, de ont• 
smetting of het vervoer van personen en goederen, 
bedoeld in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 
van Ons tegenwoordig besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet• 
tingsmiddelen, vervoermiddelen, men beien en an• 
der noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter voldoening 
aan artikel 7 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad 11°. 134), bepaalt Onze Minister van 
Binnenlandsche Zaken de som, deswege aan de 
gemeente te vergoeden. 

19. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en ac• 
cijnzen en 'de stationschefs en alle geëmployeerden 
aan eene spoor· of tramwegouderneming zijn, voor 
zooveel hun dienst het toelaat, verplicht met al 
de hnn ten dienste staande middelen onverwijld 
mede te werken tot de uitvoering van de door 
den krachtens artikel 4 of artikel 11 van Ons 
tegenwoordig beslnit aangewezen geneesknndige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het onder• 
zoek , de afzondering, de ontsmetting, behandeling 
en verpleging, en het vervoer van personen of 
van goederen. 

De cond ucteurs van eiken Îit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht, den 
geneeaku111li1ite, zoo spoedig moge! ijk na aankomst 
van den trein of tram aan het station, kennis te 
geven van de verdachte verschijnselen , die zij bij 
reizigers hebben waargenomen, en van hnnne be
vinding omtrent de aanwezigheid i_n den trein of 
tram van voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voo rwerpen. 

20. De kosten, vallende op de maatregelen , 
voorgeschreven in de artikelen 4, 13, 14, 15, 16 
en 17 van Ons tegenwoordig bealnit, komen ten 
laste van het Rijk, voor zoover in genoemde 
artikelen niet anden is bepaald , en die koeten 
niet ingevolge eenige andere wettelijke bepaling 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

21. De krachtens artikel 4 of artikel 11 van 
Ons tegenwoordig beslait aangewezen geneeskun
dige volgt in de uitoefening van zijn ambt de 
aanwijzingen, die Onze Minister van Binnen• 
landsche Zaken of de Tnspectenr of adjnnct-inspec• 
teur voor het geneeskandig Staatstoezicht, tot 
wiens dienstkring zijne standplaats behoort,. hem, 
voorzoover zij dit noodig achten, zullen geven. 

Hij staat den burgemeester, el ken ambtenaar 
van Rijks- of gemeente-politie, of van de invoer
rechten en accijnzen, den stationschefs en den 
overigen geëmployeerden bij eene spoor- of tramweg• 
onderneming met zijn ad viea ter zijde, wanneer 
zij dit behoeven bij de uitvoering van wettelijke 
voorschriften, betreffende de wering of bestrijrling 
der peat. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onverminderd 
artikel 16 der wet van 4 December 1872 (Staat1· 

blad n•. 184). onverwijld kennis aan den bnrge• 
meeater en aan den inspecteur of den adjunct• 
inspectenr voor het geneeskundig Staatstoezicht. 

22. Onze Minister vBn Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
van Onze Ministers van Financiën en van Water• 
staat, Handel en Nij verheid, tot wering van de 
besmetting v~n pest toezicht te doen houden op 
schepen, die langs b.innenwateren het land binnen
varen , en znlks met toepBBeiug , voor zoo•er 
mogelijk en noodig, van de artikelen 11. tot en 
met 16 en 18 tot en met 21 van One tegen• 
woord ig beal II it. 

23. Schippers van vaartuigen , komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Miniater van 
Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet ver
klaard, of aan boord waarvan een geval dier ziekte 
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tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, mogen 
geen andere Nederlnndsche havens of reeden dan 
die van Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, 
Helder, Harlingen, Delfzijl of die nader door 
Onzen Minister van Binnenlaodsche Zaken zullen 
zijn aangewezen, aandoen, of elders in Ntderlaod 
landen, dan 011 hno schip in een der genoemde 
havens of op eene der genoemde reeden het 
gezondheidsonderzoek, voorgeschreven bij de wet 
van 28 Maart 1877 (Sfaat.tilad n°. 35), te hebben 
·doen onde~n. 

Tle schipper van een vaartui~ na aankomst uit 
zee, in Nederland elders liggende dan in een van 
bovengenoemde havens of op eene van boven• 
genoemde reeden, en waarop de peet wordt wuar
gWlomen , ie verplicht op de eerste aanzegging 
vu.n den burgemeester van de havenplaats , waar 
hij ligt , of van de gemeente, die het n11ast aan 
zijne ankerpl~ts ligt, · naar eeoe der genoemde 

--0a vens of reed en te vertrekken, tenzij hij verkiest 
weder zee te kiezen. 

Onder .reede" wordt verataan elke ankerplaats 
voor nit zee komende schepen binnen de zeegaten 
en op de rivieren en etroomen . 

24. Onze in One tegenwoordig besluit genoemde 
~ioistere zijn bevoegd de door hen krachtens dit 
besluit genomen beschikkin!( of !(edane aanwij
zingen, zoo dikwijls de on,stnndi!(beden dit ge
doogen of noodig maken, op dezdfde wijze als zij 
zijn tot standgekomen, te wijzi!(en ofin te trekken. 

25. Ons tegenwoordig bralnit, dat, indien het 
niet eerder wordt ingetrokken, gedurend11 één jaar 
van kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatablad 
en van de Staattcourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlaodsche Zaken, van 
Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het St,latablad en gelijktijdig in de Staata

courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 2lsten Sept~mber 11101. 

(get.) W Il, HEL MI NA. 

De Mini8ter 11an Binnenlandacke Zaken, 
(gt1t.) KUIPER. 

De Miniatt1r van Financiën , 
(get.) HA.RTJ: VAN TECKLENBURG. 

JJe Minater van Waterataat, Ha11del en Nijverkeid, 
( g11f.) DE MA.REZ ÜIJENB. 

(Uitgeg. 5 Oct. 1901.) 

121 &ptember 1901. MISSIVE vun den Minister van 
Oorlog uau de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de afgifte van 
vervoerbewijzen voor dienstplichtigen. 

Het is mij gebleken , dat herhaaldelijk door 
burgemeesters, in strijd met het bepaalde bij § 6 
sub b van het voorschrift betreffende dienstreizen 
van dienstplichtigen, bij aatuluitnd vervoer, meer 
dan één vervoerbewijs wordt afgegeven. 

Vermits door deze wijze van handelen de be
trokken spoorwegmaatschappijen hun rechtmatig 
aandeel in de vrachtkosten niet ontrnngen, heb 
ik de eer U HoogEdelGestrenge te verzoeken, het 
vorenstaande ter kennis te bren~n van de bnrge
meesters in Uw gewest, en hen nit te noodigen, 
voor een stipte opvolging de vorenstaande bepaling 
te doen zorgdragen. 

JJe Aliniater van Oorlog, 

(ge#.) J. W. BERGANSIUS 

25 &pttlmbt1r 1901. BESLUIT houdende handha
ving van een besluit vnn Gedepnteerde Staten 
van de provincie Zet/land, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan de begrooting der 
gemeente Yt1tlf't1 voor 1901, op grond dat in 
de kosten van onderhoud van gemeente-eigen • 
dommen zon worden voorzien door leening. 

Wu WILHELMINA ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den ra.ad der gemeente Veere , tegen het besluit 
van Gedeputeerde Stattln van Zeeland d.d. 22 1uni 
1901, n°. 47, lste afd., waarbij goedkeuring is 
ontbonden aan de begrooting dier gemeente voor 
1901; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschil
len van bestnnr, gehoord, advies vau 4 September 
1901, n°. 167; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 September · 1901, 
n°. 4762, afd. B.B., 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zeeland bij besluit van 22 Juni 1901, n°. 47, 
lste afd. hunne goedkeuring aan de begrooting der 
gemeente P°lftlf't1 voor het jaar 1901 hebben out
honden op grond dat op die begrooting onder 
Hoofdstuk V, afd. 1 , art. 2 der Inkomsten een 
post ad f 4.20.- is gebracht w11geos· .Geldleening 
ter gedeeltelijke voorziening in cle onderhouds• 
kosten van den Cam pveereehen toren, van de 
Docterswooing en van de Stadsföntein", en er, . 
nnar het oordeel van Gedepnteerde Staten geene 
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termen waren om die leening tot dat bedrag toe 
te laten; 

dat de raad der gemeente Veere van dit be
slnit bij Ons in beroep gekomen, heeft gesteld 
dat, terwijl de inkomsten der gemeente voor 
geeoe verhoogiog meer vatbaar waren, de nitgaven 
niet kondP.n worden verminderd . en Gedepnteerde 
~!aten ongezind waren om tot het verleenen der 
snbsidie voor de bestnnrskosten te ad viseereo, 
zoodat er wel geen andere weg overbleef dan het 
nittrekken eener geldleeniog tot het in de begrootiog 
vermelde bedrag van / 4,20.-; 

0 verwegeode: dat het hier niet geldt de dekking 
van eeoe boiteogewooe, eenmaal te doeoe uit.gave, 
maar integendeel de voorziening in kostto van 
onderhoud en dat dos, daargelaten of het bedrag 
waarvoor de leeoiog zoa worden gesloten moet 
geacht worden overeen te stemmen met het voor 
het onderhoud der voormelde eigendommen ver• 
eischte, het niet zoude aangR&n dergelijke van 
tijd tot tijd wederkeereode uitgaven door de op
brengst eeoer gèldleeoiog te bestrijden, zoodat 
Gedeputeerde Staten tere~ht hunne goedkeuring 
aan de begrooting hebben oothoadeo; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan': 

het bestreden besluit te haodha:veo. 
Onze Minister van Biooeolaodsche Zaken is 

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

30 September 1901. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatablad van de te Parijs op 
16 Jooi 1898 gt>slotea additiooeele overeen• 
komst tot die van 14 October 1890 met 
de daarbij behooreode schikking van 16 J ali · 
1895 (Staatsblad van 1892, o0

• 258 en van 
1896, o•. 174,). S. 214. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de te Parijs op den 16deo Jooi 1898 

gesloten uduitiooeele overeenkomst tot die van 
14 October 1890 met de daarbij behooreode schik
king van 16 Juli 1895 omtrent het goederen
vervoer op spoorwegen, alsmede het proces-verbaal 
van onderteekeoing der eerstgenoemde overeen
komst met bijlage, van welke bij de wet van 
11 December 1899 (Staatablad · n". 256) goedge
keurde additiooeele overe~komst, proces-verbaal 
en bijlage, met vertaling dier drie akten, een 
afdruk aan dit bes) o il geherht' is; 

Gelet dat de nederleggio~ der Ne<ierlaodsche 
akte van bekruchtigiog van meergenoemde drie 
nkteo in de archieven van het Departement van 

Baiteo)aodsche Zaken te Parijs heeft plaats gehad 
op l O J nli 1901, tegelijk met de nederlegging 

. der akten van bekrachtiging van de andere Staten, 
mede-ooderteekeoaars van de drie voorzegde akten 
van 16 Jani 1898; 

Op de voordracht Vf;ln Onzen Minister van Boi
tenlaodsche Zaken van den 27steo September 1901, 
Directie van het Protocol, o•. 11016; 

Hebben goedgevonden ea ,·er&taao: 
de bekendmaking te bevelen van meergenoemde 

additiooeele overeenkomst van 16 Jaoi 1898, 
alsmede van het proces-ver baal van ooderteekeoiog 
dier overeenkomst, met bijlage, door plaatsing 
van dit besluit in het Staatablad. 

Onze M ioisters , hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestu or, worden bela6t, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen van die overeenkomst en van het daarbij 
behooreod proces-verbaal van ooderteekeoiog met 
bijlage. 

Het Loo, den 30steo September 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister 11an 1Juitenlandsclu1 Zaken, • 
(get.) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

( Uitgeg. 8 Oct. 1901.) 

VERTALING. 

ADDITIONEELE OVEREENKOMST tot de 
internationale a11ereenkomat ran den 14den 

October 1890, omtrent lu1t goederen11ervoer 

op apoonoegsn. 

Zijne Majesteit de Dnitsche Keizer, Koning van 
Pruisen, namens het Duitsche Keizerrijk, Zijne 
Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning van 
Boheme, enz. en Apostolisch Koning van Hon
garije, evenzeer handelende namens Zijne Door- • 
luchtige Hoogheid den Prins van Liechtenstein, 
Zijne :\lajesteit de Koni~!I: der Belgen, Zijue 
Majesteit de Koning · vaa Denemarken, de Presi
dent der Fraosche Republiek, Zijne Majesteit de 
Koning van Itnlië, Zijne Koninklijke Hoogheid 
d_e Groothertog van Luxemburg, Hare Majesteit de 
Koningin dei· Nederlanden en in Hoogst-Derzelver 
naam Hnre Majesteit de Koningin-Regentes van 
het Koninkrijk, Zijne Majesteit de Keizer uller 
Russen en de Bondsraad van hetZwitsersche Bond
genootschap, het nuttig geoordeeld hebbende om 
zekere wijzigingen aan te brengen in de bepalin
gen van de internationale overeenkomst den 14den 
October 1890, omtrent het goederenvervoer O)l spoor• 
wegen, en- in de daarop betrekking hebbende 
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s~hikking von den 16den Jnli 1895, hebben 
besloten tot dit doel eene additfoneele overeen
komst te slniten en hebben tot Hnnne gevolmach
tigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Dniteche Keizer, Koning 
von Pruisen :' 

Zijne Excellentie graaf zu MUNSTER, Hoogst
Deszelfs b11itengewoon en gevolmachtigd ambassa• 
deur bij den President der Franache Republiek ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Ko
ning van Boheme, enz., en Apostolisch Koning 
van Hon~rije: 

Zijne Excellentie graaf V0N WoLKENSTEIN· 
TR0STBURG, Hoogst-Deszelfs bnitengewoon en ge• 
volmochtig_d ambassadeur bij den President der 
F~nsche Republiek; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer baron D' ANBTBAN, Hoogst-Deszelfs 

bnitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
bij den President der Fransche Republiek; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den heervoN HEGER)(ANN-LINDRNCRONE,Hoogst

Deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
miDister bij den President der Fransche Republiek; 

De President der Fransche Republiek: 
Zijne Excellentie den heer GA.BRIEL HANOTAUX, 

Minister van Buitenlandsche Eaken der Fransche 

Republiek; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
Zijne Excellentie p:raaf ToRNIELLI BRUSATIE 

Dl V11:RGANO , Hoogst-Deszelfs buitengewoon en 
ge1'olmachtigd ambassadeur bij den President der 
Frausche Republiek ; • 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van 
Luxemburg: 

den heer V ANNERUS, zaakgelastigde v11n Luxem
burg te Parijs; 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
en, in Hoogst-Derzelver naam, Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes van het Koninkrijk : 

den heer ridder DE STUBIIS, Hoogst-Derzel ver 
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
bij den President der Fransche Republiek; 

Zijne Majesteit de Keizer aller Russen: 
Zijne E:xcellent i~ prins Ouaouson, Hoogst

Deszelfs buitengewoon en gevolmachtigd am bas• 
1adenr bij den President der Fransche Republiek, 

En de Bondsraad van het Zwitsersche .Bond-
genootschap : 

de heer LABDY, buitengewoon gezant en gevol• 
· machtigd minister van het Zwitsersche Bondgenoot

schap bij den President der Fr11nsche Repn bliek, 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld , welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, de volgende artikelen hebben 
va.stgesteld : 

Art. 1. De internationale overeenkomst van den 
14den October 1890 wordt als volgt gewijzigd : 

I. ÀrtiJ.el 6. Aan littera l wordt het volgende 
4de lid toegevoegd : 

• Wanneer het station van afzending eene nndere 
route heeft gekozen, moet bet daarvan kennis 
geven aan den afzender." 

II. ÀrtiJ.el 7. Het 4de Jid zal als volgt worden 
gelezen: 

.De uitvoeringsbepalingen zullen de vracht
verhooging vaststellen, die in geval van onjuiste 
opgave van den inhoud of bij opgave van een 
geringer gewicht dan het werkelijke, alsmede bij 
overbelasting van eeuen door den • afzender be
laden wagen, moet betaald worden aan de spoor
wegen; die aan het vervoer hebben deelgenomen, 
behoudens, zoo daartoe termen :,;ijn, de bijb~taling, 
van het verschil tnsschen de vrachtprijzen en van 
de ve~ding der veroorzaakte schade, alsmede 
de krachtens de strafwetten of politiereglementen 
toepasselijke straffen." 

Bovendien zal het volgende als 5de lid worden · 
toegevoegd : 

• De vrachtverhooging is niet verschuldigd : 
.a. in geval van onjniate opgave van het gewicht, 

wanneer volgens de op het station van afzending 
geldende voorschriften, de spoorweg tot weginp: 
verplicht is; 

.IJ. in ,:eval van onjuiste opgave van het gewicht 
of bij overbelasting van een wagen, wanneer de 
afzender in den vrachtbrief weging door den 
spoorweg heeft verzocht; 

.c. in geval van overbelasting, gedurende het 
vervoer ,·eroorzaakt. door invloeden van het weder, · 
wanneer de afzender bewijst, dat hij zich bij de 
belading van den wagen heeft gehouden aan de op 
het station van afzending geldende voorschriften." 

111. .drtike{ 12. Het 4d.e lid. zal als volgt wor
den gelezen : 

• [n geval van onj niste toepassing van het tarief 
of van vergissingen bij de berekeniug der vracht
gelden en der bijkomende kostell , moet het te 
weinig gevorderde bijijgtaald, het te veel ontvan
gene teruggegeven worden. De rechtsvordering 
tot terugb~taling of bijbetaling verjaart door ver
loop van een jaar, te rekenen van den dag, 
waarop de betaling heeft plaats gehad, tenzij het 
vordering.recht door erkentenis van schuld, door 
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eene dading, of door een vonnis tusschen partijen 

mocht v11&tstaan. De bepalingen van art. 45, 

3de en 4de lid, zijn toepassdijk op de hierboven 

vermelde verjaring. De bepaling van art. 44, 

lste lid, is in dit geval niet toepasselijk." 

IV. Artikel 13. Het ~ste lid zal als volgt wor

den gelezen : 

• De afzender kan het goed belasten met een 

rembonrsement tot het bedrap: van de waarde. 

Belastin1t met remboursement kan worden gewei
gerd voor de goederen, waorvan de vracht bij 

voornitbetaling door den spoorweg kon worden 
gevorderd (art. 12, 2de lid)." 

V. Artikel 15. Het lste lid zol als vol1tt wor
den gele1.en : 

• De afzender alleen heeft het recht over het 
goed te beschikken, hetzij door het aan het af

zendingsstation terug te nemen, hetzij door het 
onderweg op te houden , hetzij door het ter be

stemmingspln!lts, op een tusschenstntion, of op 
een verder dan het punt van bestemminp:, of 
aan eene zijlijn gelep:en station, aan een ander 

dan den in den vracht brief aangewezen geadres
seerde te doen afleveren. De spoorweg kan naar 
welgevallen nadere aanwijzingen van den afzender 

betreffende de belasting met of verhoop:ing, . ver
laging en opheffing van remboursementen, of wel 

frnnkeering vnn de zendingen toelaten. Andere 

dan de hier aangednide nadere aanwijzingen wor

den niet toegelaten." 

VI. Artikel 26. Het 2de 1 id zal als volgt wor

den gelezen : 

• Indien het duplicaat van den vrnchtbrief niet 

door den afzender wordt overgelegd, kan deze 

geene reêhtsvordering instellen dan met toestem

ming van den geadresseerde, ten:iij hij het bewijs 

_levert dat de ii;eadresseerde het goed heeft ~ 
weigerd." 

VII. Artil;el 31. De cijfers 1°., 3°. en 6°. zollen 

als volgt worden gelezen : 
.1°. ten aanzien van goederen, die volgens 

tariefsbepalingen of volgens o~ereenkomsten , met 

den afzender aangegaan en vermeld in den vracht
brief, in open wogens vervoerd worden, 

voor de schade,- die ontstaan is door het gevanr 
aan deze wijze von vervoer verbonden; 

.3•. ten aanzien van p:oederen, die volp:ens 
tariefsbepalingen of volgens overeenkomsten, met 
den afzender aangegaan en vermeld in den vracht
brief, voor zoo,·er der![elijke overeenkomsten ge
oorloofd zijn op het gebied van den Staat, wa11r 
zij worden toegepast, door de zorgen van den 

afzender geladen of door die van den geadresseerdo 
gelost worden , 

voor de schade, die ontstaan is door het gevaar 

aan het laden en lossen of ann het gebrekkig 
Inden. verbonden ; 

6°. ten aanzien van goederen en dieren waar

van het vervoer volgens de tarjefsbepaliugen of 
volgens overeenkomsten , met den afzend~r aan
gegaan en vermeld in den vrachtbrief, slechts 

onder geleide plaats heeft, 

voor de schade, die ontstaan is door het ge
vaar, hetwelk men bedoelt door dat geleide te 
voorkomen." 

VIII. Artikel 36. Het lste lid zal door de vol
gende toevoeging worden aangevuld: 

.Het mnken van dit voorbehoud zal bij ge
schrifte worden erkend." 

IX. .Jrtiltel 38. In het tweede lid zullen de 
woorden : .die de· afzender heeft te betalen" wor
den vervanp:en door de woorden: .die zal moeten 
worden betaald". 

X. Ártil:el 40. De woorden .délai de transport" 
znllen , in den Franschen tekst, overal worden 

vervangen door de woorden .délni de Jivraison". 

XI. Artikel 44. Het woord .zeven", voor!;o
mende onder cijfer 2, zo! worden vervangen door 

het woord • veertien". 

XII. Artikel 45. Dit artikel znl met de toe

voegin1t van het volgencle nis 4de lid worden 
anngevnld : 

.In geval vlin schrifteltjke reclame, door den 

rechthebbende toi den spoorweg gericht, wordt de 

loop der verjaring geschorst , zoolnng op de re
clame nog niet is beslist. Wanneer de reclnme 

is · afgewezen ,' herneemt de verjaring haren loop 

van den dRg af, waarop de spoorireg zijn ant

woord schriftelijk aan den reclamant bekend ge
mankt en de bewijsstukken , die hij de reclame 

mochten zijn gevoegd, teruggegeven heeft. De 
bewijslast van liet indienen of van het afdoen 

van de reclame en van de teruggavu der stokken 
rnst op hem, die zich op deze feiten beroept. 
Lat.ere reclames, gericht tot den spoorweg of tot 

de hoogere 11utoriteiten, schorsen den Joop dtr 

verj11ring niet.'' 
Art. 2. De nitvoeringsbepalingen van cle over

eenkomst van den Uden October 1890 en der• 
zelver bijlagen worden als volgt gewijzigd : 

I. Paragraaf 2. Het late lid zo! als volgt 

worden gelezen : . 
• Voor het opmaken van den internatiouulen 

vrachtbrief moeten formulieren worden gebrnikt 

' 
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overeeukomstig het in bijlage 2 vervatte model. (1) 
Deze. formnlieren moeten worden gedrukt voer 
vrachtgoed op 11·it papier, voor ijlgoed eveneens 
op wit papier met een roode streep aan den boven 
en beneden rand, aan de voorzijde en aan de 
keerzijde. Ten blijke dat de vrachtbrieven nan 
de voorschriften dezer overeenkomst voldoen, wor
den zij door een spoorweg of een spoorwegbond 
van het land van afzending gestempeld." 

In het 3de lid vau den Dnitschen tekst zullen 
de woorden .der gescbriebenen Worte" vervallen. 

Het volgende zal als Bate en 9de lid worden 
toegevoegd : 

.Het is geoorloofd in den vrachtbrief de vol
gende aanduidingen op te nemen, echter slechts 
bij wijze van inlichting en zonder dat daaruit 
eenige verplichting of verantwoordelijkheid voor 
den spoorweg voortvloeit: 

.Zending van N.N." 

.op order van N.N." 

.Ter beschikking van N.N." 

.Om te worden gereërpediterd aan N.N." 
• Verzekerd bij N.N." 
Deze aanduidingen knnnen alleen betrekking. 

hebben op de geheele zending en moeten onder aan de 
keerzijde van den vrachtbrief opgenomen worden." 

II. Paragraaf 8. Deze paragraaf zal als volgt 
worden gelezen : 

•Wanneer de goederen , vermeld in paragraaf 
1, nummer 4, en in de bijlage 1, ten vervoer 
znlle~ zijn aangeboden met eene ounauwkenrige 
of on volledige verklaring, of de in bijlage 1 voor• 
geschreven veiligheidsmaatregelen niet in acht 
genomen znllen ziju, zal de vrachtsverhooging 
(eurtare) 16 francs per kilogram van het bruto 
gewicht van het geheele collo bedragen. 

• In alle andere gevallen zal de bij art. 7 der 
Overeenkomst bedoelde vrachtverhoogiog wegens 
onnau wkenrige aangifte van den inhoud eener 
zending bedrogen 1 . franc per vrachtbrief, wan• 
neer deze aangifte niet tot een te h1gen vracht
prijs kan leiden, anders zal de vrechtverhooging 
bedragen het dubbele van het verschil tuaschen 
de vracht -v:olgens den aangegeven inbond en diP. 
volgens den be~onden inhoud, berekend van de 
plaats van verzending tot aan de plaats van be
stemming, en in elk geval zal de vrachtverhoo
ging ten minete 1 franc be~eu. 

(1) Dit model wordt hierna niet opKenomen, 
omdat de formulieren bij de spoorwegmnats"happijen 
verkrijgbaar zijn. 

• In gèval van &ODKifte van een lager dan het 
werkelijke gewicht van eene zending zal de vracht
verhooging bedragen het dubbele van het verschil 
tnSBChen de vracht volgen& het nangegeven ge• 
wicht en die volgens het bevonden gewicht, van 
de plaats van verzendinK af tot nan de plaats 
van bestemming. 

• In geval van overbelasting van een door den 
afzender belndec. wagen zal de vrachtverhooging 
boo.ragen 6 maal de vracht vau het gewicht, dat 
het toegeetane lnad vermogen overschrijdt, van de 
plaata van verzending af tot aan de plaats van 
bestemming. Wanneer te gelijker tijd aangifte 
van een lager dan het werkelijke gewicht en over• 
belBBting heeft plaat, gehad, zal zoowel de vracht
verhooging wegens aangifte van een lager dan 
het werkelijke gewicht ale de vmchtverhooging, 
voortvloeiende uit de overbelastinp:, worden geheven. 

De vrnchtverhooging wegens overbelasting (lid 4) 
wordt geheven: 

a. In geval van gebruik vnn wagens, die )!leJhts 
een enkel opschrift dragen, aand nidende het gewicht 
van de lading welke zij knnnen bevatten, wanneer 
het aangegeven laadoermogtm of het aanp:egeven 
dratzgrJ"1flO!/l!n bij de belading met meer dan 5 per 
100 . ie overschreden. 

ll. In_ geval van gebrnik va11 wagens, die twee 
opschriften dragen , waarvan het eene betrekking 
heeft op het normaal Ûladflermogen ( Ladegewicl&t) 
en het oudere op het mazimum drtiagrJermogen 
(Trag/ä!ligkeit), zoodta het gewicht der lading het 
marimnm draagoermogen overschrijdt." 

III. Paragraaf 4'. Deze paragraaf zal met het 
volgende als 2Je lid worden aangevuld: 

.Indien een afzender Kewoou is gelij
0

ksoortige 
goederen waarvoor e~ne invakking noodzakelijk. ia, 
oninitepakt of op eene wijze ingepakt, welke altijd _ 
dezelfde gebreken vertoont, op hetzelfde etation 
ten vervoer oan te bieden, kan hij, in de plaats 
van de bijzondere verklarioK voor elke zending, 
eens voor al cene algemeene verklaring volgens 
het in bijlage 8a opgenomen formulier afge,·en. 
In dit geval moet de vrachtbrief, behalve de 
erkenning, bedoeld in het tweede lid van art. 9, 
eene verwijzing naar de algemeene verklaring, 
ofgegeven aan het station va_n afzendinK, bevatten." 

IV. Paragraaf 6. Paragraaf 5 van de Uitvoe
ringsbepalingen, betrekking hebbende op art. 13 
der Overeenkomst vervalt; zij wordt vervangen 
door de volgende nicnwe paragraaf 5, betrekking 
hebbende op art. 12 der Overe~nkomst: 

.Het etation van afzendinK_ zal in het dnplicaat 
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1 an den vrachtbrief, de gefrankeerde bedrageii, 
welke het op den vrachtbrief in;;chl'ijft, moeten 

specificeeren. 
• Voor het instellen rnn de rechtsvordering, 

bedoeld bij art. 12, lid 4 van de overeenkomst 
is, indien de vracht bij het aanbieden ten vervoe~ 
van het goed is voldaan, overle1?ging van het 
dnplicaat van den vrachtbrief voldoende." 

V. Paragraaf 9. De leden 2 en 3 znllen als 
volgt worden gelezen : 

.Bij de berekening van de in dit geval te heffen 
nachtverhooging worden zoowel de aangegeven 
som als de afstand afgerond op tientallen van 
franca en van kilometers. De vrachtverhooginp; 
ruag 0.025 franca per kilometer en per 1000 francs 
van het bedrag .der aangegeven som niet over
schrijden. 

Het minimnm van de heffin~ wordt vastgesteld op 
franca 0.50 voor den geheelen af te leggen weg." 

VI. Bijlage 1 van de uitvoeringsbepalingen·. 
De Fransche tekst zal de volgende wijzigingen 
ondergaan : 

N°. 1. Te vervangen: .0.06 mètre cnbe'' door 
.60 décimètrea cubes". 

N". III. Te vervan~n: .1.2 m/;tre cube" door 
• 1 mètre cnbe 200 décimètres cnbes". 

N°. Villa. Te vervangen: .par 1.55 litre" door 
.pour l litre 55 centilitres" •. 

• 15.50 litres" door .15 litres 50 centilitres". 
N°. X. _Te vervangen: .par 0.825 litre" doór 

.pour 825 millilitrea". 
N°. XXXVI. Te vervangen: .0.015 mètre"· 

door • 15 millimètres". 
.o 010 mètre" door , 10 millimètres". 
N". XXXVIII. Te vervangen: .2.5 kilo

grammcs" door .2 kilogrammes 500 gr." 
• 1.2 mètre cube" door • 1 mètre cube 200 déci

mètres cubea." 
N°. XLII. Te vervangen: .1.2 mètre cube" 

door ,1 mètre enbe· 200 décimètres cnbes." 
N°. XLIII. Te vervangen: .0.5 gramme" door 

.50 'centigrammes". 
• 0.5 mètre cube" door .500 décimètrescubes". 
N°. XLIV. Te vervangen: .par 1.34 litre" 

door .pour 1 litre 34 centilitres". 
• 13.40 litrea" door • 13 litrea 40 centilitres". 
• par 1.86 litre" door • pour 1 litre 86 centi-

litres". 
.p•r 0.9 litre" door .ponr 90 centilitres" . 
• par 0.8 litre" door .ponr 80 centilitrea". 
VII. Bijlage 1. Het cijfer XII wordt als volgt 

Teranderd: 

• De kalk, voor gaszuivering gediend hebbende 
(brieakalk) wordt slechts op open wagens vervoerd." 

Bi/lage 1. De Franache tekst van de eerste 
paragraaf van cijfer 3 vau n°. XXVII wordt als 
volgt veranderd : 

.De renoncer à tonte indemnité ponr avaries 
et pertes soit des récipients, soit de lenr contenn, 
résnltant du transport dans des récipients fermés 
hermétiq nement." 

VIII. Bijlage 2. Beha! ve de wijziginp:, bedoeld 
bij het lste lid van paragraaf 2 der Uitvoerings
bepalingen . (zie hierboven sub 1), wordt het 
formnlier van den vrachtbrief en van het duplicaat 
veranderd als volgt: · 

.1•. Er zal eene nienwe rubriek worden opge
nomen, om, indien volle wagenladingen ten vervoer 
worden nunge.bo:len, het laad vermogen, of, in 

. voorkomende gevallen, de bodemoppervlakt.e van 
den voor het vervoer gebezigden wap:en in te vullen." 

.2°. Er zal eene aanmerking worden opgenomen, 
· volgens welke de afzender in den vrachtbrief de 
nummers van de door zijne zorgen beladen wagens 
zal hebben in te vollen. 

.3°. De keerzijde van het duplicaat zal een 
gedrukt gedeelte erlangen, gelijk aan de keerzijde 
van den vrachtbrief." 

Dienovereenkomsti!( wordt de bijlage 2 der 
Uitvoeringabepalinp:en vervangen door de nieuwe, 

· hierbij gevoegde bijlage 2 . 
.Er wordt een tijdsverloop van een jaár, te 

beginnen van den dag der inwerkingtreding van 
de tegenwoordige bepalingen, gesteld, j!;edurende 
hetwelk de _ vrachtbrieven en de duplicaten over- · 
eenkomstig het model van 1890 nog zullen kunnen 
worden gebruikt in het internationaal verkeer. 
Na het eindigen van dit tijdsverloop znllen alleen 
d11 vrachtbrieven en duplicaten, ingericht volp:ens 
het nieuwe formulier, w01·den toegelaten." 

IX. Aan paragraaf 4 der Uitvoeringsbepn.lingen 
zal de volgende bijlage 3a worden toegevoegd : 

BIJLAGE 3 a • 

ALGEJl:EEliE VERKLARING. 

.• Het goederenbureau van den .... spoorweg 
te . . . . . . neemt op mijn ( ons) verlangen ten 
-v.ervoer aan alle hieronder aaaged uide goederen, 
-Welke aldaar van heden af tot dit doel door mij 
(ons) zullen worden aangeboden, te weten: 

Ik (Wij) erken(nen) hierbij uitdrukkelijk, dat 
deze goederen oningepakt • 
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op de hierna beschreven gebrek ki~ wijze i,ogepakt: • 

teo vervoer aaogebodeo zijn , io zoo ver ala deze 

algemeeoe verklaring in den betrekkelijken vracht

brief zal zijn vermeld. 

••.•...• den • .' . ..• .. . 18 .• 

• Naar gelang vao de io pakking vao het goed 
de woorden .oningepakt" of .op de hierna be
achreveo gebrekkige wijze in.e;epakt" door te halen". 

X. Bijlage 4. Deze bijlage wordt gewijzigd ge-

lijk hieronder volgt: · 

BTJLA.GE 4. 

NADERE AANWIJZING DOOR DEN Al'ZENDER OVER 

TEN VERVOER AANGEBODEN GOEDEREN. 

...•.... den ..••..•.. 18 •. 

.Het atation . . • . . . • van den . • . . • • 

spoorweg wordt verzocht, de met vrachtbrief 

van • • . . . . . . den • • . . . . . 18 • . . teo 

vervoer nan • . • . • . te • . . . . . • • aangebo

den hieronder vermelde zending: 

Merk Wijze In- Gewicht 
en Aantal. van 

hond. 
in 

nummer. inpnkkiu11:. kilogr. 

1 

1 

1 1 

1 1 1 

niet af te leveren aan den in den vrachtbrief ge

noemden geadresseerde, mnnr: 

1°. Aan mijn adres alhier weder terng te zenden. 

2°. Aan ....• te •••. • . station ..•• 

van den . . . . . • spoorweg te zenden. 

8°. Af t.e leveren alleenlijk tegen betaling 

van het bedrag vnn het rembonrsement, zijmle 

(voluit in letten). 

4°. Niet af te leveren tegen betaling van 

het in den vrachtbrief aangegeven rembourse
ment, maar van een rembonrsement van 

(volnit in letters). 

5°. Af te leveren zonder het bedrag van het 
rembolll'llement te ·ionen. 

6°. Franco af te leveren. 
(ORderteekening.) 

Opmerki"g. Door te halen die gedeelten van 
het formulier, welke in ie<ler voorkomend geval 
niet toepasselijk zijn. 

Art. 3. Het protocol van den Hden October 

1890 wordt n.ls volgt gewijzigd: 

I. Het late lid van 1°. zal worden aangevuld 

door de volgende toevoeging : 

.Indien de tusacheogelegeo transietlijnen nitt 

11:'iixploiteerd worden door een spoorwegbestuur 

van dezen Staat, kunnen de betrokken Regeerin

gen niettemin door bijzondere schikkingen overeen

komen, om de bierbedoelde zendingen niet als 

· internationale nan te merken." 

II. Een nienw lid 5°. van den volgenden in

bond wordt bijgevoegd: 

• Ten aanzien van art. 60 is men het er over 

eens dat de interoationale overeenkomst eiken 

conlracteerenden Staat verbindt voor een duur 

van drie jn.reu, te rekenen van den dng waarop 

zij in werking is getreden, en voor nienwe achter

een volgende tijd vakken van drie jaren, zoolang 

niet eeo der betrokken Staten ten minste een 

jn.ar v6ór den affoop van een dezer tijd vakken , 

zijn voomem~n om zich terug te trekken van 

de overeenkomst n.an de n.ndere Staten zal hebben 

medegedeeld". 

Art. 4. De tegenwoordige n.dditiooeele overeen

komst zal denzelfdeo door en dezelfde kracht 

hebben als de overeenkomst van den 14.den Octo

ber 1890, waarvan sij een integreerend dool zal 

uitmaken. 7,ij zal worden bekrachtigd en de neder• 

legging van de akten van bekrachtiging zal zoo 
spoedig mogelijk plaats hebben, iu den vorm 

aangenomen voor de overeenkomst zelve en de addi

tioneele n.kten tot gezegde overeenkomst. Zij zal drie 

maanden na deze nederlegging in werking treden. 

Ter oirkonde waarvan de gevolmachtigden de 

tegenwoordige 11dditioneele overeenkomst hebben 

onderteekend en boar van bonne zegels hebben 

voorzien. 

Gedaan te Parijs, in tien exemplaren, den 16en 

Juni 18118. 

(get.) (L.S.) MiiNSTER. 

Voor Oostenrijk co voor Honllllrije:• 
De ambawuleur t1an Orutenrijk-Hongarije, 

(git.) (L S.) A. WoLKENSTl!IIN. 

baron o' A.NETHAN. 

J. flEGEBHANN-LINDENCRONE. 

G. HANOTAUX. 

G. TORNJBLLJ. 
VA!INICRUS. 

A. DE STm:es. 

L. ÛUBOUSSOFY. 
LARDY. 
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VERTALING. 

PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEEKENING. 

De onder!l'eteekenden, gevolmachtigden van de 
Staten die de internationale overeenkomst van den 
14den October 18ll0, omtrent het goederenvervoer 
op spoorwegen, hebben onderteekend, of daartoe 
zijn toegetreden, hebben zich heden, den 16den Jnni 
18ll8, vereenigd aan het Ministerie van Bniten
landscbe Zaken om over te gaan tot de onder
teekening van de additioneele overeenkomst tot 
gezegde internationale akte, waarvan de inhoud 
is vast~steld tneechen hunne wederzijdsche Re
geeringen. 

Na de diplomatieke bescheiden van de genoemde 
additiooeele overeenkomst, die itereedgemaakt zijn 
in een getal selijk aan dat der contrncteerende 
Staten, te hebben vngeleken, hebben zij bevonden, 
dat deze akten zich in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden en hebben er bnnne handteeke
keningen en hunue zegels op gesteld. 

Een Dniteche tekst is aan het tegenwoordil( 
proces-verbaal gehecht, en men is het er omtre~t 
eens dat deze tekst dezelfde waarde zal hebben 
als de Frauacbe tekst, voor zooveel het vervoer 
op de spoc>rwegen betreft, waarbij een land be· 
trokken is, waar het Duitecb uitsluitend of naast 
andere talen ale de in zaken gebruikelijke toa) 
gebezigd wordt. 

Gedaan te Parijs , in tien exemplaren, den 
l6den Juni 18ll8. 

(g~t.) MÜNSTER. 

A. WOLKENSTEIN. 
baron D' ANETHAN. 
J. HEGEBXANN~ LINDENCIIONE. 
G. HANOTAUX: 
G. TORNIELLI. 
VANNERUS. 
A. DE STUl!iHS. 
L. OUROUSSO:r:1'. 
LABDY. 

30 September 1ll01. M1ss1vx van den Minister 
van Binnenlandeche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende het plaatsen van opmerkingen op 
de candidatenlijet der verkiezingen. 

In het venlag der eerste commiHie voor het 
-onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw-be
noemde leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, krachtens beslnit dier Kamer va.n 18 dezer 

te mijner kennis l(ebracht, komt o. &. de volgende 
opmerking voor: 

• Het heeft de aandacht Uwer commissie ge
trokken, dat de opmerkingen door den burge
meester . overeenkomstig art. 54 Kieswet geplàats t 
op de candidatenlijst meermalen onvolledig -of 
onduidelijk bevonden zijn. Er wordt namelijk 
meer don eens melding gemaakt v11n ouderteekening 
door onbevoegden van de in art. 51 Kieswet 
bedoelde op~ven, zonder dat aangeteekend wordt 
op welke opgave die vermeldinp; betrekking heeft. 
Ook wordt in die gevallen niet medegedeeld of, 
ondanks die onderteekening vnn onbevoegden, het 
bij de wet geëiechte aantal onderteekeningen door 
bevoegden aanwezig was." 

Ik heb de ,·er U H.E.G. te verzoeken een en 
ander ter kennis te brengen van de burgemeesters 
van die gemeenten in Uwe provincie, die hoofd
plaats zijn van een kiesdistrict én hen namens 
mij uit te noodigen in het vervolg volledigheid 
en dnidelijkheid te betrachten bij het pleatsen 
van opmerkingen op de candidntenlijst. 

JJe Jliiniater t1an Binnenlandschc Zalren, 

(!l_e'-) K UYPEI!., 

4 Octo6er 1ll01. Bll:IILUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Medemblik 

d.d. 3 s~ptember 1901 tot b~noeming van 
J. LooTS tot wethouder dier gemeente. S. 215. 

Gescliorst tot 1 Januari 11102. 

5 Octo6er 1901. B&SLUIT, betreff~nde art. 13 
der wet tot regeling van het armbestnur, met 
betrekking tot het honden van collecten. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door liet 

Roomsch-Katholiek Parochiaal Aml:estnnr te Zwolle 

tegen de stniting van eene collecte ten bate dier 
instelling door het gemeentebestunr van Zwoller

ker,pel. 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

sehillen van bestunr, gehoord, ad vies van 11 Sep
tember 1901, n°. 172; 

Op de voordracht ..-an Onzen Minister van Bin
. nenlandsche Zaken van 2 October 1ll01, n•.41llll, 
afd. B. B.; 

Overwegende, dat het Roomsch-Kntboliek Paro• 
chi aal Arm bestn or te Zwolle op 29 April l 110 l 
te z-tlerker8f1el eene geldinzameling heeft ge• 
honden, waarvan den 24en dier maand nau bnrge
meeeter en· wethonders der gemeente schriftelijk 
was kennis gegeven; 
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dier op laat van het gemeentebeatnnr deze in
zamelinit bij niet-Katholieken is 1testuit; 

dat het voormelde arm bestnnr zich door die 
stniting_ bezwaard achtende, daartegen bij Ons 
in 'beroep is itekomen; 

dat blijkens schrijven van het gemeentebestuur 
uan Gedepnteerde Staten van Ouerifsul van 16 Juli 
1901, de redenen der stnitio1t waren, dat de perio
dieke collecten ven het appelleerend armbestnur 
een zeer nadeeligen invloed hebben op de collecten 
die ten behoeve van de armen in Zwollerk!!rapel 

worden gehouden , en voorts dat het genoemde 
11rmbestuur, weiiternchtig geweest is urme geloofs' 
geoooteu te Zwollerkerspel woonachtig, en tot 
zijn parochiaal kerkbestnnr behoorende, te onder
stenoen; welke laatste grond reeds vroeger bij 
een .;;brij ven van 27 Angnstne 1900, waarnaar 
bnrgemeester en wethouders van Zwollerkerspel 
bij liun schrijven aan den thans appellant van 
30 ~pril 1901 verwezen, ter kennisse van den 
thans appellant wus gebracht; 

dat door appellant in· zijn tot Ons gericht ver
zoekschrift de jnistheid van beide gronden wordt 
bestreden; 

Overwegende, dat de armenwet in art. 13, het 
houden van openbare inzamelingen van gelden 
niet meer 11fhankelijk makende van eene voor
afgaande vergunning, maar slechts vooraf!?Bande 
kennisgeving aan !,et gemeentebestunr voorschrij
vende, behoudens de bevoegdheid van dit besta ur 
om de inzameling te stuiten, blijkbaar bedoelt het 
honden van inzamelingen in den regel vrij te 
laten en slechts om zeer gewichtige redenen die 
te doen beletten ; 

dat als zoodanig~ redenen niet kunnen gelden 
de beide ironden, waarop burgemeester en wet
houders van Zwollerkerapel zich beroepen; 

dut al zou de eerste dier itronden - de vrees 
voor den nad.eeligen invloed. op inzamelingen ten 
behoeve der armen van die gemeente - in het 
algemeen tot stuitin1t kunnen leiden, dit toch 
alleen dan het iteval zon mogen zijn, indien bleek 
dat zoodanige benadeeling werkelijk te vreezeo ware; 

dat hiervan echter niet alleen niets blijkt, maar 
het bovendien niet waarschijnlijk moet worden ge: 
acht dat eene sinds longe jaren op geregelde tijden 
door een kerkelijk armbestuur gebonden geldin
zameling ten gevolge zal hebben, dat ingezetenen 
die niet tot de gezindte van dat armbestuur be
hooren,-onbewnst eene bijdrage zullen geven, die 
zij anders voor andere armen zoudén bestemd 
hebben; 

dat ook niet blijkt dat het bijzonder groot aan
tal inzamelingen dat in de gemeente Zwollerkerspel 

pleegt te worden gebonden, het minder wenschelijk 
maakt die van appellant te laten honden, en dat 
het nut van laatstbedoelde inzameling niet zou 
kunnen opwegen tegen de schade, die door haar aan 
andere instellingen zou knnnen worden berokkend ; 

dat de tweede grond berust op eeoe miskenning 
of verkeerde opvatting van het in art. 20 der 
armenwet gehuldi1tde beginsel; 

dat toch bij dit artikel gee11e verplichtio11; om te 
ondersteunen aan de kerkelijke en bijiondere in
stellingen van weldadigheid wordt opgelegd, maar 
slechts het subsidiaire karakter der Stantsarweo
zorg is ni~rokt; terwijl, ook al ware ditanders, 
een gemeentebestuur niet het middei van stuiting 
van openbare inzamelingen zou mogen gebruiken 

· als straf voor het niet verlecneo van voldeende 
ondersteuning door · kerkeÏijke instellingen van 
weldadigheid ; 

Gezien de armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de bestreden stnitiog ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Bioneolandsche Zaken is. 

belast met de uitvoering van dit beslnit, waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, afdeeliog voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo , den 5deo October 1901. 
(§et.) WILHELMINA. 

De Minister oan Binnenlands~l,e Zaken, 
(get.) KUYPER. 

7 Octo6er 1901. A RRKST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, betreffende het begrip: 
.openbare macht" in den zin van nrt. 44~ 
van het Wetboek van Strafrecht met be
trekking tot marechaussées. 

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

requiraot voorgeateld bij memorie: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

urt. 4i6 Strafrecht, in verband met art. 216, 
2de lid, Strafvordering en schending van art. 221 
van dat wetboek; 

Gehoord den advocaat-generaal Jhr. RKTHAAN 

MACAllÉ, namens den procureor-geoeraal, in zijne 
conelnsie ; 

OveNDegende dat de gereq uireerde is gedag
vaard ter zake, dat hij in den nacht van 7 op 
8 Maart l\lOl te ongeveer llj. onr·, terwijl hij 
te Hoop:eznnd aan ~ezig wns bij een brand i o de 
l!;?ntterij en cichoreifabriek van de firma B., door 
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welken brand gevaar voor de alii;emeeoe veilig,,- . 

heid van de aan dat brandend perceel grenzende 

woningen bestona, het hu)pbetooii heeft geweigerd, 
door de marechaussées P. B. en L'. D. G. van 
hem gevorderd en bestaande in het helpen bij 
het vooJ'komen van brand van die belendende ge
bouwen, hoewel hij tot deze hulpzaamheid in 

staat was zonder zich aan dadelijk gevaar bloot 
te stellen; 

0. dut de kantonrechter dit · feit bewezen heeft 

verklliard, doch geoordeeld, dat het niet straf
baar is, meer bepaald dat het niet valt onder 
het bereik van art. 446 Strafrecht, • vermits het 
begrip van .openbare wacht" in den zin van dit 
artikel niet om vat een of meer marechnnssées, 

· terwijl de dagvaarding niet aanduidt, dat zij andere 
handelden dan eigener autoriteit"; 

0. dat tegen deze beslissing het middel is ge• 
richt tot staving waarvan bij de memorie in 
hoofdzaak wordt aungevoerd, dat nu de wet niet 
omschrijft aan · wie, als .de openbare macht", 
wordt opgedragen de vordering van art. 446 te 
doen 1 het noodzakelijk is, het begrip ~openbare 
macht" uit het artikel zelf te verklaren en dat 
men dan moet aannemen , dat zij , wier be
trekking de plicht medebrengt om bij de gevaar

toestanden , in dat ~rtikel bedoeld, de openbare . 
orde _te handhaven en wettelijke voorschriften te 

doen naleven, gezegd moeten worden volgens de 
bedoeling van den wetgever te behooren tot .de 

openbare macht" van geweld artikel; dat derhalve 

de warechaussée, wier betrekking, blijkens de 

urtt. 8 en 11 van het reglement op den dienst 

van 30 Januari 1815, de bovenomschreven plicht 
mede brengt, bevoegd is de vordering van art. 446 
te doen; dat ten slotte de opmerking wordt ge
maakt dat de kantonrechter zijne beslissing, dat 
de marechaussée niet tot de openbare macht be
hoort, niet heeft gemotiveerd, zoodat ook uit 
dien hoofde het vonnis zou moeten worden ver

nietigd; 
0. ten aanzien van deze laatste bedenking, 

die den vorm betreft dat het vonnis de p;ronden 
bevat waarop . het te!ast gelegde feit bewezen is 
verklaard, zoomede de beslissing, dat dit feit 
niet strafbaar is : 

dat deze beslissing betreft de q ualificatie, die 
niet behoeft gemotiveerd te zijn en de bedenking 
dus niet gegrond id; 

0. ten aanzien van de zaak zelf: 
dat geen grond bestaat om aan te nemen, dat 

de marech1mssée, die ingevolge art. 35 van het 

bovenvermeld reglelllent vun 1815., een gedeelte 

van de landmacht uitmaakt, niet_ als· openbare 
· macht in den zin van art. 446 Strafrecht zoo 
zijn aan te merken; 

dat echter - evenals elke andere macht -
de marechaussée de openbare macht niet anclers 

kan vertegenwoordigen dan binnen den kring 
harer bevoegdheid ; 

dat hieruit volgt, dat' de vordering van art. 446 
haar alletn toekomt in de gevallen, waarin het 

hulpbetoon wordt vereiseht in eeoc 1.aak, die 
ingevolge de wet Óf de wettelijke verordening tot 
hare bevoegdheid behoort; 

0. dat zoodaiiig p:eval hier niet aanweziir is; 
dat toch de marechaussée wel bevoegd is, op 

het terrein van den • brand d~ politie uit te 
oefenen, maar niet geroepen is tot beoordeeliilg 
van hetgeen tot het bi usschen noodig is ; dat d ne 

· ook niet tot hare taak behoort om, indien zij 
het aanwezig personeel daartoe niet toereikend 
ucht, maatregelen te nemen tot versterking door 
willekenrig dezen Qf genen der tegenwoordig 
zijnde personen tot hulpbetoon op te vorderen; 

dat dit te meer klemt nu art. 189 der ge
meentewet bij brand het opperbevel toek~nt aan 
den burgemeester , zoodat aan dezen de beslissing 
omtrent de te nemen maatregelen toekomt en 

'dat nu wel door de beide marechaussées, ter 
terechtzitting als getuigen gehoord, is verklaard, 
dat zij hadden gthandeld op last van den burge

meester, doch dat de kantonrechter de dap:vaar
ding in dien zin heeft uitgelegd, dat zij niet 
aandnidt, dat de marechaussées anders handelden 
dan .eigener autoriteit" en derhalve ook niet 
anders dan dit bij het vonnis bewezen is verk!aard; 

0. dat dus het uitgesproken ontslag van rechts
vervolging - zij het op andere gronden - moet 
worden gehandhaafd, zoodat het micldel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

8 0ctober 1901. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, betreffende 
vaststelling van het goedkeuringsmerk voor 
den ijk en herijk der maten en gewichten 
enz. voor 1902. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
nrheid, 

Gelet op het KoninkJ.ijk besluit van 9 Novem
ber 1869 (Staatsblad Ii0

• 167), houd.ende vast
stelling van de stempelmerken en het afkeorings
lberk voor de maten en gewichten, zooals het is ge-
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wijzigd bij Koninklijk besluit van 16 October 1873 • 
(Staatsblad o0

• 137) en op art. 9 van het regie• 
ment betreffende de samenstelling, het onderzoek 
en den ijk der gasmetjlrs, vastgesteld bij Ko· 
ninklijk besluit van 12 September 1874 (Staats
blad n•. 128); 

Heeft goedgevonden : 
1 °. te bepalen , dat het goedkenringsmerk ge

durende he~ jaar 1902 te bezigen, zal zijn : 
bij den ijk en herijk van maten en gewichten 

de letter n in den gewooen schrijf vorm ; 
bij den ijk en herijk van ~smeters, de Koninlc

lijlce Kroon; 
2°. ter algemeene kennis te brengen , dnt, in• 

gevolge art. 1 van de besehikkitig van den Mi
nister van Binneolnodsche Zaken, van 23 Jaou• 
ari 1873, n°. 174, . 12de 

0

afdeeling, laatstel\ik ge

wijzigd bij beschikking van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 12 Maart 
1898, litt. I, &fdeeling Handel en Nijverheid, 
(lste ooderafdeeling) als merk bij eerste stempe
ling aan de nagenoemde ijkkantoren gebezigd 
wordt, het cijfer achter den Dil.BID van .elk kan• 
toor geplaatst: 

's Hertogenbosch 1, Arnhem 3, 's Gravenhage 6, 
Rotterdam 6, Leiden 7 , Dordrecht 8, Amster• 
dam 9, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 14, 
Leeuwarden 15, Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, 
Maastricht 19. 

's Gravenhage, den 8steo October l\lOl. 

JJe Minister aoornoemd, 
(get.) DB MAREZ 0YBNS. 

12 October 1901. BBBLUIT , tot wijziging van 
het bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1892 
(staatsbladn°.100) vastgesteld bijzonder regie: 
ment van politie voor de Keolsche vaart. 
s. 216. 

WI.T WILHELMINA, .ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Waterstaat, Handel en NijYerheid van 27 Au

goPtns 1901, L-. G, afdeeliog Waterstaat A ; 
Ge-ûen de wei van 28 Februari 1891 (Staat,-

blad n°. 69); 
llen Raad van State gehoord (ad vies van den 

24 September 1901, n°. 26) 1 

Gelet op de nadere voordracht vnn Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1901, n°. 149, 
afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1892 

(staatsblad n•. 100) vnstgesteld bijzonder regle
ment van "politie voor de Kenlsche vaart wordt 
gewijzigd als volgt ; 

1. in artikel 1 wordt voor .de hooge Am1tel
brng te Á11Uterdam" gelezen: .de zuidelijke grens 
der gemeente A.m8'erdam bij het noordelijk land
hoofd der brug over de ringvBRrt van de Water• 
graaf8meer'', en 

2. van artikel 8 vervallen de woorden aan het 
slot: • te. Á.m8terdam , de oostelijke kanaaloever 
of Wee8'pet"zijde." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatablad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal -wo~den. 

Het Loo, den 12deo October l901. 

($et. ) WILH:\i)LMIN A. 

JJe Minister oan Waterstaat, Handl!l en Nijverlleid, 
'.91t.) DE MAREZ 0YENS, 

( Uitgeg.- 26 Oct. 1901.} 

12 October 1901. BESLUIT, houd.ende beslissing 
dat tijdelijke belegging van kasgeld door 
openbare lichamen in staatsfondsen niet wen
schelijk moet worden geacht. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkend~ op het beroep, ingesteld door het 
bestnnr van het Wat.erschap Oud· Yosaemee,·, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten vnn Zeeland 
d.d. 29 J1U1i 1901., n°. 88, 2de nfdeeliog, waar
bij goedkeuring is onthouden aau het besluit der 
vergadering van . ingelanden van dat waterschap 
tot bele~ing van kasgelden in obligatiën of 
certificaten N ederlandsche Werkelijke Schuld ; 

Den Raad van State , afdeeliog voor de ge
schillen van beatnnr, gehoord, advies 11 Sep
tember 1901, n°. 177; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 8 October 
lllOI , n°. 148 , afdeeling W. A.; 

Overwegende, dat nadat de vergadering van 
ingelanden der .JJri4 groote polder,'' (behoorende

. tot het Watersohap Oud-Y 088emeer) gebonden op-
22 Mei 1901, besloten had, van de in kas 
zijnde gelden tijdelijk zoodanig bedrag rentegevend. 
te beleggen, als volgens het oordeel van het be
stnnr zonder hinder voor den dienst zou kunnen 
geschieden , daarbij den ll.Brd der belegging aan 
het bestuur overlatende, dit heeft bepaald dat 
voor een bedrag van f 6000.- 3 pCts. obli-
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gatiën of certificaten Nederlnndsche Werkelijke 
Schuld zonden worden aangekocht; . 

dat Gedeputeerde Staten aan dat besluit hunn.ll 
goedkenring hebben onthouden, uit overweging 
dat belegging v11.n gelden door aankoop van in
schrijving op een der Grootboeken der N atiooale 
Schuld uit het oo~puut van veiligheid meer 
waarborg Q(eeft dau a1r.nkoop van obligatiën of 
certificaten ; 

dat het bestuur van het Waterschap bij Ons 
in beroep gàomeo, heeft te kennen· gegeven, 
dat inschrijving op een der Grootboeken der 
Nationale Schold wegens de vele formaliteiten 
bij plaatsing en opvraging daaraan verbonden, 

· en · het tijd verlies daarmeie gepaard, voor eene 
tijdelijke belegging r.eer ongeschikt is en dat uit 
het oogp!mt van veiligheid belegging van kasgeld 
in obligatiën of certificaten Nederlnndsche Werke
lijke Schnld toch ten minste ~venveel waarborg 
geeft als bewaring in contanten: wrshalve appellant 
ons verzoekt, dat het bestreden besl nit worde 
vernietigd; 

Overwegende, dat ter tijdelijke belegging van 
knsgdd aankoop van Staatsfondsen, en dus ook 
van Nederlandsche Werkelijke Schuld niet weusche
lijk moet worden geacht ; 

dat toch daardoor - in verband met de wel
licht spoedig zich voordoende noodzakelijkheid 
om het geld weder beschikbaar te hebben en 
dus de fondsen of de inschrijving te verkoopen - . 
een gevaar voor schade door koersverlies onhtaat, 
waardoor allicht het voordeel der genoten ren te 
geheel verloren ·gaat, zoo niet het verlies nog 
grooter is, 

dat dit bezwaar bestaat, hetzij aankoop van 
obligatiën of certificaten geschiedt, zooals appel
lant wenscht, hetzij inschrijving Grootboek wordt 
gekocht, zooals Gedeputeerde Staten raadzaam 
achten; 

dat dus het besluit der vergadering van inge
landen van het W nterschap niet behoort te worden 
goedgekeurd, en het bestreden besluit, zij het 
ook op andere gronden dan die van Gedeputeerde 
Staten, behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien het Algemeen Reglement voor de Polders 
of Waterschappen in Zeeland; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden · besluit te handhaven, 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast nz. (W. v. B. A.) 

ló October 1901. BESLUIT, tot vernietigiug van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Oud-Vroenhocen van 31 Mei 1900 waarbij 
aan W. ScHll:LLINX aldaar vergunning is ver
leend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 217. 

Wu WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binoenlandsche Zaken vun 4 September 1901, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, n•. 4349, be
treffende het besluit van bur11:emeester en wethou
ders van Oud-J?roe11lwven d.d. 31 Mei 1900, 
waarbij aan W. Scm:LLTNX aldaar vergnnoing is 
verleend voor den verkoop van sterken drank in 

·het klein; 
dat vóór deze vergunning door burgemeester en 

)Vethouders van Oud- l'roenlloven reeds negen ver
gunningen waren verleend; 

dat krachtens artikel 2 der wet van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 97) gewijzigd bij de wetten van 
23 April 1884 (Staatablad n° •. 64), 16 April 1885 
(Staatablad n•. 78), 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64) en 27 °April 1901 (Staatablad n°. 8ó) in 
de gemeente Oud-Froenhove11, met meer dan 2250, 
doch minder dan 2500 in wooers, ten hoogste 
negen vergunningen mogen worden verleend be
houdens artikel 26 der wet en dat artikel 2, 
tweed~ en derde lid, der wet niet zijn toegepast; 

dat in de lokaliteit, waarvoor de vergunning is 
verleend, wel is waar op 1 Mei 188.1 zonder strijd 
met wet of verordening sterke drank werd verkocht, 
doch dat na 1 Mei 1883 wegens niet-betaling van 
het vergunningsrecht de vergunning niet geacht kon 
worden te zijn verlengd en de lokaliteit nitslni
teud voor den vtrkoop v~n bier is gebezigd, 
zoodat aan die lokaliteit de bestemming om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te worden 
gebezigd was ontnomen; 

dat bovengenoemd besluit van burgemeester en 
wethouders van Oud- Froe11lwve11 d~rhal ve is ge
nomen in strijd met meergemelde wet; 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet; 
Gehoord àen Raad van State , ad vies van den 

1 October 1901 , u0
• 12; 

Gezien het nader rapport van Onzen :Minieter 
vnn Binnenlandsche Zaken van 11 October l 901, 

.J16
• f\27 6, afdeeling Binnenlandsch Besinur; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermell besluit van burgemeester en wet

houders van Oud-Yroenlwven te vernietigen wegens 
. 'Strijd met de wet. 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit beeloit, hetwelk 

in het Staat8'Jlad gepl11utst en in Rlschrift uan 

den Raad vnn State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 16den October 1901. 

(.get.) W I L HE L ?tl I N A. 

De Mïnuier van Binnenla,uuclie Zaken, 

(get.) Kl'YPBB.. 

( Uitgeg. 26 Oc_t. 1901.) 

22 Octoóer 1901. BESLUIT, betreffende deu leef

tijd tot toel1tting van kin-teren tot de open

bare lagere school. · 

WIJ WILHELMINA 11:Nz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hoedefrensl,;erke tegen het 

besluit van Gedej>oteerde Stattn van Zeeland d.d. 

13 Jnli 1901, n°. 44, late afd., waarbij goed

keuring i~ ontbonden aan art. 4, late en 2de 

lid der verordeninp: tot regeling van het lager 

onderwijs in !(enoemde gemeente, va5tgesteld bij 

besluit van den rnad van 27 Miw.rt 1901 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestonr, gehoord , ad vies van 2 Oc

tober 1901, n°. 194; 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 

Binnenlandache Zaken van 18 October 1901, 

u 0
• 7497, afd. onderwijs; 

0 verwegen de, dat art. 4, late en 2de Jid, 

van bovengemelde verordeniDJC als volgt luidt : 

• De toelating van leerlingen heeft plaats, een

maal 's jaars met één Mei. 

.Na gedane aanvraag aan burgemeester en wet

hollders worden aladan door dat eollege toegelaten 

~ie kinderen, welke op het tijdstip in alinea 1 

'S"noemd , den vollen ooderdom van zee jaren 

hebben bereikt;" 

dot Gedeputeerde Staten bij hun aan hoofde 

dezes genoemd besluit hebben onrwogen, dat 

bedoeld art. 4, late en 2de lid het gevolg zou 

kunnen hebben, dat sommige kinderen ongeveer 
7 jaren ond zouden zijn, al vorens ter school te 

mogen komen, wat voor Hoedelcenskerke, waar 

geen bewaarschool aanwezig is, te laat moet wor

den geacht; 

dat de raad van Hoedeke,u/rerke v11n meerbe

doeld besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons 

in beroep ia gekomen , daarbij tuin voerende dat 

bij het in het leven roepen der door Gedeputeerde 

Stolen gewl'llllkte bepalingen te rnde ia, gegaan 

met de meening van het hoofd te Hoedekenskerke, 

als zijnde in deze de meest deskundige; dat diens 

zienswijze wel afwijkt van die van den inspecteur 

van het lager onderwijs in de 2de inspectie, doch 

dat genoemd hoofd, door zijne locale bekendheid 

van meer dan 10 jaren, beter bevoegd is te oor

deelen dan een lnspectenr, die zich door alge-

1oeeoc regelen laat leiden, en minder bekend ia 

met de plaatselijke toestanden: 

Overwegende , dnt Gedepnteerde Staten terecht 

aan voorschreven bepalingen hnnne goedkeuring 

hebben ontbonden, aangezien een leeft ij,J van 

zes jaren, dnar waar slechts eenmD.111 per jaar 

toelatinp; tot de school plaats heeft, waarvan 

alzoo het gevolg ho wezen, dot Jeerlingi;n bijna 

den leeftijd van zeven jaren hebben bereikt al

vorens zij moge~ worden toegelaten, in het 11lge- · 
meen te hoog · moet worden geacht en ten nadeele 

van de kinderen kan strekken; 

Ger.ien de wet tot rep;eling van het lager onderwijs; 

Hebben goei!gevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedep•1teerde Staten vun Zeeland, het door den 

raad der gemeente Hoedekenskerke daartegen in

gesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minieter van Binnen)andsche Z11ken is 

belast tmz- (W. v. B. A.) 

23 October .1901. Bxsr.mT, hondeude annwijzing 

van het kantoor Di11zperlo voor den· uitvoer 

van geraffinetrd zout met afschrijving van 

den accijna. S. 218. 

Wu WILHELMINA, JGNz. 

Op de voordl'llcht van Onzen Minister van 

Financiën van 18 Octo ber 1901, n°. 12 (In

voerrechten en Accijnzen); 

Gelet op de artt. 37 en 66 der Algemeene Wet 

. van 26 Ang11Btna 1822 (Staat16lad n°. 38); 

Herzien het Koninklijk beslnit vnn ·l O 11ecem

ber 1822 (Staau!Jlad n°. 50); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Het kantoor Din:rperlo ann te wij:r.en voor 

den uitvoer van geraffineerd zont m_et afschrijving 
· van den accijns bij verzending te lande. 

Onze Minister van Financiën is belust met 

de nitvoerinp: van dit besluit, dat in het Staat,-
6/ad en in de Staaucourant zal worden gepltu1tst. 

Het Loo, den 23sten October 1901. 

(get.) 

(get.) 

WILHELMINA. 

De Minûter van Financiën, 

ffAHTB VAN TECK.LE:SBURG. 

( Uifgeg. 2 Nofl. 1901.) , 
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23 October 1901. BJCSLUIT, houdende vaststel

ling van een nien w reglement van orde voor 

den Raad van Minietel'8. 

Wu WILHELM! A, &N~. 

Gehoord den Raad van Ministers ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Met intrekking van het thans bestaande vaat 

te stellen het volgende reglement van orde voor 

den Raad van Ministers; 

Art. 1. De Road van Minietel'B, eamengesteld 

nit ~e Hoofden der Ministerieele Deparwmenten, 

beraadslaagt en besluit ia het algemeen over al 
wat een gemeenschappelijk overleg tnBSchen die 

Hoofden vordert, ten einde eenheid in de toe

passing der Regeeringsbegiuselen te verzekeren, 

. en in het bijzonder: 

· a. over de • ontwerp~n van wet, eer deze bij 

den Raad van State worden ingediend; 

b. over ontwerpen van wet voor zoover deze 

bij den Raad van State tot belangrijke aanmer• 

kingen en bezwaren aanleiding hebben gegeven; 

ten ware de spoed, dien de behandeling mocht 

vereischen, nader overleg in den Raad van Mi

nisters niet toelaat; 

c. over ontwerpen van algemeene maatregelen 

van beetnnr; 

tl. over de verdragen met boiteolandsche Mo

gendheden, over belangrijke te haren aanzien te 

nemen maatregelen, en over gewichtige nan de 

Gezanten te verstrekken instrnctiën ; 

e. o,·er de voordrachten aan One te doen tot 

benoeming en ontslag van hooge Staatsambtenaren 

en andere met gewichtige betrekkingen bekleede 

personen , meer bepaald : 

de. V oonitters van de beide Kamel'B der Staten
Generaal; 

den Vice-Pr~sident eo de Leden van den Raad 

van State, den President en de leden der Alge
meene Rekenkamer en den Directenr van het 

Kabinet der Koningin; 
de Hoofden van buitenlandsche miBSiön, den 

rang hebbende v11,n minister; 

den President , den Procureur-Generaal, de 

Leden en de Ad vocateo-Generaal van den Hoogeo 
Raad der Nederlanden; 

den President van het Hoog Militair Gerechte

hof en den A.d vocaat-Fiecaal; 

de Presidenten en de Proc11reure-Generaal der 

Gerechtshoven ; 
Onze Commi~sarissen in de provinciën : 

den Bevelhebber van het leger te velde; 

1901. 

de Curatoren van de Rijks-Uoiversiteiten ; 

den Burgemeester van de hoofdstad , dien voo 

de Residentie, . die van de hoofdplaatsen der 

provÎ1lciën en vnn gemeenten boveu de 50,000 

zielen; 

de s~cretarissen-Generaal en Directenren-Geoe

raal bij de Departementen van Algemeen Bestuur; 

den Gouvernenr-Generaal van Nederlandseh

Indië; 

den Lnitenant-Gonverneor-Generaal van Neder

landseh-Iodië; 

den Vice-President en de leden van den Raad 

van Indië; 

den Kommandant van het leger in Neder

landseh-Indië; 

den Kowmandant van de zeemacht in Neder

landsch-lndië ; 

den President van het Hoog-Gerechtshof in 

Nederlandsch-Iodië ; 
1 den President van de Algemeene Reke,llkamer 

in Nederlandsch-Indië ; 

de Gouverneurs van Suriname en ·Curaçao; 

, ,f. over de aan One door de Hoofden van 

Departementen van Algemeen Bestnnr .. t.e nagen 

machtiging tot het aan Ons voordragen van per• 

sooeo om opgenomen te worden in ééne der drie 

Ridderlijke orden of voor eeoe medaille in de orde 

van Oranje NBSBan. 

2. De Voorzitter van den Raad wordt voor 

bepaalden of onbepaalden tijd door Ons benoemd. 

Bij afwezigheid van den Voorzitter fnngeert 

als zoodanig de daartoe door den Raad benoemde 

Minister, en bij ontstentenis ook van dezen de 

oudste in jaren der aanwezige leden. 

De Secretaris van den Road wordt voor be

paalden of onbepaalden tijd benoemd door den 

Raad. 

Bij afwezigheid van den secretaris neemt de 

jongste in jaren der aanwezige leden zijne fonc

tiën waar. 
3. De Raad van Ministers beraadslaagt t'n 

beslnit alleen over hetgeen door Ons of door een 

der Ministers aan zijne overweging wordt aan• 

geboden. Beha) ve ingevolge wettelijk~ bepalingen, 

werke11 zijne besloiten niet naar bniten dan voor
zooveel de Minister, wien de zaak in het bijzonder 

aangaat, de uitvoering daarvan op zich neemt. 

4. Behalve de vergaderingen, bij bealnit door 
den Raad te regelen , roept de Voorzitter den 

Raad zoo dikwijls bijeen ale hij dit noodig oor

deelt, of wanneer twee of meer leden van den 

Raad dit verlangen. 

30 
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5. De leden van den Ràad nemen zitting en 
brengen hunne stem uit naar de volgorde hunner 

benoeming. 
De Voorzitter stemt het laatst. 
6. Ingeval van verhindering om de zitting bij 

te wonen, geven de leden hiervan kennis nan den 

Voorzitter. 
7. De Voorzitter brengt alle ingekomen stnkken 

ter tafel, en deevereischt in overweging. 
Hij regelt ·de orde der werkzaamheden. 
Alle ter overweging bestemde stnkken moeten 

vóór de zitting, in welke zij behandeld worden , 
bij de leden rond gaan , ten ware de Rnad die 
rondzending overbodig ·mocht verklaren. 

8. Geen stuk of voordracht wordt in over
weging genomen wanneer de Minister, wien de 
zaak in het bijzonder aangaat, niet tegenwoordig 
ie, ten ware deze zelf had verzocht, de znak niet 
nit te stellen, of de Raad de zaak spoed vereiscbende 
verklaart. 

9. Tot het nemen van een besluit wordt de 
te!(6nwoordigheid van ten minste één meer dan 
de helft der leden vereischt. 

De besluiten van den Raad worden bij meer
derheid van stemmen opl{emaakt. 

Bij staking der stemmen heeft eene nienwe 
stemminp: plaats in de eerstvolgende ,·ergaderinp:. 

Wanneer de stemmen ook dan staken, wordt 
het voorgestelde geacht te zijn verworpen. 

10. Indien een lid een besluit in strijd acht 
met zijne verantwoordelijkheid, geeft hij daarvan_ 
kennis aan den Rond. 

In geen geval zo! een lid mogen handelen 
tel{en een beslnit van den Raad, waarbij , naar 
het oordeel van den Raad , de een parig heid in 
de toepasding der Regeeringsbeginselen betrok
ken is. 

11 . Schriftelijke voordrachten door den Raad 
aan Ons te doen worden onderteekend door den 
Voorzitter. 

Alle andere door den Raad aan Ons te zenden 
stukken worden geteekend door den Secretaris. 

12. Van de beraadslagingen wordt door den Secre
taris een summier verbaal opgemaakt, hetwelk 
in de oorstvolgende vergadering wordt gereeqmeerd 
en vastgesteld. 

Het wordt door den Voorzitter en den Secre
tarie onderteekend, en binnen ééne maand nadat 
het is vastgesteld , aan Ons ter kennisneming 
a3ngeboden. 

13. Dit reglement wordt, den Raad van Mi
nisters gehoord, des noodig, door Ons gewijzigd. 

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden 
aan den Raad van Ministen, tot naricht. 

Het Loo, den 23sten October 1901. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. 11an Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 
De Minuter 11an Buitenl,andacke Zal:en , 
(get,) MELVIL VAN LYNDE!f. 

De M,uuter 11an J,utitie, (get.) J. A. LoEJl'JI', 

De Mi11uter 11an Marine, KRurs. 
De Minuter 11an Financiën , 

(get.) HARTE VAN Tl!!CKLENBURG. 
De ,Jlin. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 
Dt: Mi11i1ter uan Waterstaat , Ha,ukt en Nijuerkeid, 

(get.) DIi: MAllll:Z O111!:NS. 
De Minister 11an Koloniën , 

(get.) T. A. J. VAN Asen VAN WrJcK. 

28 Octo/Jer 1901. ARRll:ST van den Hoogen Raad· 
der Nederlanden , h

0

oudende beslissing, dat 
de vraag, hoever io elk bijzonder geval het 
provinciaal belanp: reikt, ter beslissing staat 
van de Provinciale Staten en de Kroon eL 
dat dns de verbindende kracht eeoer provin
ciale verordening bij den rechter niet kan 
worden betwist op grond, dat zij betreft een 
onderwerp van rijksbelang. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel vso cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie: · 
Schending van art. 141 der wet van 6 Jnli 1850 

(Staatsblad n•. 39) regelende de samenstelling en 
macht der Provinciale Staten; 

Gehoord den ad vocaat-geoeraal O11T namens den 
den procoreor-generaal, in zijne conclusie tot enz.; 

OueNDegende, dat volgens het bestreden vonnis 
feitelijk vaststaat, dat de req oirant den 12den Mei 
1900 te Ter Nenzeo, als eigenaar van een over
eenkomstig de voorschriften van het reglement 
op de keuring van dekhengsten in de provincie 
Zeeland niet goedgekenrdeo hengst, dien hengst 
heeft gebruikt tot het dekken van een hem niet 
toebehoorend merrie-paard ; 
· dat bij het in zoover bevestigd vonnis door 

den kanton rechter is geoordeeld, dat daardoor 
overtreden was art. 1 van het in het hoofd van 
dit arrest vermeld provinciaal reglement eu dat 
het middel van cassatie hierop berust, dat dit 
reglement regelt een zaak niet van provinciaal-, 
maar van rijksbelang en uit dien hoofde niet 
rechtsireldip: is; 

0. dat bij de behanud iug dei· zaak in hooger 
beroep gelijke verdediging is gevoerd en tot onder-
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1teuniog van de bewering, dot het reglement een 
onderwerp betreft van rijksbelang, een beroep is 
gedaan op het feit, dat een wetsontwerp, regelende 
de keoring van hengsten• bij de Staten-Generaal 
aanhangig w111; 

0. dat deze verdediging door de rechtbank ie 
verworpen, op grond, dat de vraag, of een provin
ciaal reglement bepalingen omtrent onderwerpen 
van algemeen rijksbelanit inhoudt, ter beslissing 
staat van het admi oistratief gezag ei. niet van 
den rechter , die, door in een onderzoek daarnaar 
te treden, in atrijtl zou handelen met art. 11 der 
algemeeeoe bepalingen, hetwelk verbiedt de inner
lijke waarde der wet te beoordeeleo ; 

0. dllt bij de memorie wordt betoogd , dat de 
vraag , of eeoe verordening bepalingen inhoudt 
omtrent een onderwerp van algemeen rijksbelaog, 
niet daarvan af hangt of in dat onderwerp bij de 
wet ia voorzien eo de paardenfokkerij ook zonder 
wettelijke regeling altijd i• geweest een zaak van 
rijkebelo.011;, doch dtit dit allee vreemd ie aan het 
oordeel der rechtbank, dat d" vraag , of eene 
provinciale verordening treedt op het gebied van 
het al~meeo rijkebelaog ter beeliseiog staat van 
het admioiatrntief gezug ell niet van den rechter ; 

0. dat dit oordeel in overeenstemming is met 
de wet, daar art. 140 der proviocinle wet aan de 
Staten opdraagt de reglementen en verordeningen 
te maken , die zij voor het provinciaal belang 
noodig acbten en die reglementen en verorde
ningen te onderwerpen aan 'e Konings goeJkeoring, 
zoodat de vraag, hoever in elk bijzonder geval 
het provinciaal belang reikt, ter beslissing wordt 
~laten van de Staten en de Kroon ; 

0. dat het middel van cassatie derhalve ia on
gegrond ; 

Verwerpf het beroep. 

29 0cto/Jer 1901. BESLUIT, tot WJiJZlgJnit van 
art. 18 van het Koninklijk bealnit van 17 De
cember 1890 (Staat8blad n°. 188), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 17 i.pril 1899 
(Staat1/Jlad n°. 108), waarbij zijn vastgesteld 
programma's voor het examen ter verkrijging 
eener akte van bekwaamheid, bed.oeld in 
art. 1\6, onder a, der wet op het lager onder
wijs, en geregeld ia de wijze van afneming 
en hetgeen verder tot dit examen betrekking 
heeft. S. 219. 

W1:s WlLllllLMINA, lliNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binoeolandsche Zaken van 4 September 1901, 
n°. 11~67 •, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het na de wijziging van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs van 
17 Angnnoa 1878 (Staat8/Jlad n°. 127) bij die 
van 24 Juni 1901 (Staat1/Jlad n°. 187) noodig 
îs, het Koninklijk beslnit van 17 December 1890 
(Staa'8/Jlad n°. 183), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 17 April 1899 (Staat1/Jlad n•. 108), 
tot vasutelling van programma's voor het examen 
ter verkrijging eeoer akte van bekwaamheid, be
doeld in art. 66, onder a, der eerstgeuoomde 
wet , zooala die is gewijzigd bij de wet vau 8 De
cember 18811 (Staat1/Jlad n·. 176), nlsmede to 
regeling van de wijz., v&n afneming en van hetgeen 
verder tot dit eumen betrekking heeft te herzien• 

Den Raad van State gehoord, advies nn de~ 
8 October 11101, . n°. Il; 

Gelet op het nader rapport van On.zen voor
noemden Mini•ter van 24 October 1901, n°. 7496, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en ventaan, te bepalen : 
Artikel 13 van het Koninklijk betluit van 17 De

cember 18110 (Staat1/Jlad n°. 183) wordt gelezen 
als volgt : 

.,frt. 13. .De leden, voor zoover zij niet ter 
zake van· h~t bekleeden eener Rijksbetrekking in 
het genot zijn van eene wedde, toelage of andere 
belooniog uit 'a Rijka kaa, genieten vacatie-gelden 
ten bedrase van zes gulden , de overige leden 
vacatie-gelden ten bedrage van vier gulden, voor 
elken dag, waarop zij het examen, of eene daartoe 
betrekkelijke vergadering der commiPsie bijwonen. 

De desknndigen genieten vacatie-gelden ten be
drage van zes gulden per dag''. 

Onze Minieter van Binnenlandsche Zaken ie 
belast met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afachrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 29sten October 11101. 
(gtt.) W I L H E L M I N A. 

JJe Miniater r,an B innenlandaclie &im, 
(gtt.)_ Kl'YPKR. 

( Uitgeg. 8 Nor,. 1901.) 

81 0ctolJer 1901. BKsLUIT, betrekkelijk de lich
ting der nationale militie van het jaar 1902. 
s. 220. 

W1:s WILHELMINA, RNZ. 

Op de voordracht van Onze Mini.ten van 
Oorlog, van Binneolandsche Zaken eo van Marine, 

30• 

• 
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van 22 October 1901, VIide Afd., n°. 59; van 
26 October 1901, n°. 1954 M., afdeeling Militie 
en Schutterijen; en van 26 October 1901, 
Bnrean B., n°. 40; 

gewezen in de vierde kolom van den staat, bij 
dit beslnit behoorende. 

Gelet op de wet van den 19den Augustus 1861 
(Staataolad n°. 72), betrekkel'ók de Nationale 
Militie; 

Onze Ministers van Oorlog, van Binuenlandscbe 
Zaken en van Marine zijn, ieder voor zoo veel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
beslnit, dat in het Staataoladzal worden geplaatst. 

Het Loo, den Sleten October 1901. 
Hebben goedgevonden 'en verstaan te bepalen: 

_Art. 1. De lichting der militie van het jaar 1902 
bedraagt 11,000 man, waarvan 510 voor den 
dienst ter zee bestemd worden. 

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

l)e Mi11iater r,an Oorlog, (get.) J. W. 81<:RGANSIUS, 

/Je Min. r,an Bin'lll!ffl. Zaken, (g11t.) KUYPJ:R. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichtin[!: te dragen, wordt aan-

De Miniater r,an Mari1111, (get.) KauYS. 

(Uitg11g. 14 Nor,. 1901.) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 31 October 1901 (Staaul,lad u0
• 220). 

S <J; AAT, aanwijzende ket door elke prQfJincie te dragen aandeel in de 
lickting der nationale militie van 1002, ten bedrage van p,000 man. 

PROVTNCIJ!N. 

Noordbrabant .•••• 

Gelderland .• 

Zuidholland . 

Noordholland 

Zeeland. .. 
Utrecht. 

Friea1and •• .. 
Ovêrijsse) , . 

Groningen . .. 
Drenthe . 

Limbnrg. 

TOTAA.L •• , 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar UTTSLA.G DER GLOBA.LE OPGELEGD 
het aandeel der Opmerlci11ge#, 

provincie, BEllRKP.NING. AANDEEL. 
volgens art. 2 

der wet, is 
berekend. 

5142 118746666• 1188 
. De•e breuken 

47612 r:ijn, als de hoogste, 
5429 125413662 1254 elk voor ..,. genul 

~7612 gerekend, tot het 
36632• 

10452 241
\7612 2416 vinden van de b~ de 

34848• globale berekening 
8859 204647612 2047 te kort komende. 

4~ij.24• manschappen. 
1943 44847619 449 

2245 
3191Y. 

518476U 519 
30328 

3275 75647612 756 
24748 

3123 7214761.2 721 

2969 
44780• 

685 47612 686 

1397 32236936• 
47612 323 

2778 64138708• 
642 47612 

47612 109923808U6 
~7612 11000 

Ons bekend: 
l)e Miniater va11 Oorlog, 

De Mi11iater van Biniienland.rcfu, Zaken , 
De Minister van Mari1111, 

(g11t.) J. W. BERGANRIUS. 

" 

KUYPER. 

KRUYS. 
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31 Octo/Jer 1901. BESLUIT, houdende niet goed
keuring van een besluit der Staten VII.Il de 
provincie Zeeland, betreffende de vereeniging 
van twee polders. 

W1;s WILHELMINA , ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van H Sep
tember 1901, n°. 175, afdeeling Waterstaat A, 

tot onthouding van goedkeuring aan het besluit 
der Staten van Zeeland van 9 November 1900, 
n°. 21, tot vereeniging van de in 1900 in den 
Bralcman bedijkte gronden tot één waterschap; 

Overwegende, dat genoemd Statenbesluit strekt 
tot vereeniging van tw~e polders, welke door het 
met de zee in open gemee11schap staande haven
kanaal van P kilippine zijn gescheiden en ten op-

. zichte van elkander zijn voorzien van eigen dijken 
en een eigen uitwaterings-middel, zoodat ten aanzien 
van wnterkeering, oeververdediging .of uitwatering 
tusschen beiden geen verband aanwezig is, terwijl 
zij ook overigens geen belang van waterstaat 
gemeen hebben; 

Overwegende, dat samenvoeging van gronden 
tot één polderverband alleen kan worden gerecht
vaarcl.igd, wanneer en voor zooverre tnsschen die 
gronden gemeenschap van waterstaatshelang bestaat; 

Overwegende, dat het aangehaalde besluit met 
dit beginsel geene rekening houdt en bijgevolg 
het aanzijn zonde geven aan een met gezonde 
begrippen van waterstaatsbestnur strijdigen toe
stand, die niet kan worden gedoogd ; 

dat derhalve het in werking treden van vermeld 
besluit behoort te worden voorkomen;. 

Den Raad van State gehoord, advies van 8 Oc
tober 1901, n°. 10; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd, van lli October 1901, I,a, D, afdee
ling Waterstaat A; en van 2!, October 1901, I,a. I, 
afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op artikel 138 der provinciale wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Aan het in hoofde dezes vermelde besluit der 
Staten van Zeeland Onze goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister voornoemd is belast enz: 
(W. v. B. A.) 

16 November 1901. BESLUIT, houdende opzeg
~ng van het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi. S. 221. 

Wu WILHELMINA , ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Ministe~ van 

Finan,ciën, van den 7den November 1901, Ka
binet n•. 32, Geheim; 

Gelet op artikel 1 der wet van 7 Augnstne 
1888 (Staatablad n°. 122); 

Overwegende, dat het in 's Lands belang niet 
wenschelijk is, dat het aan de N ederlandsche 
Bank verleende octrooi na het einde van het 
loopende tijdperk, zijnde 31 Maart 1904 , stil
zwijgend worde verlengd, en dat mitsdien dat 
octrooi behoort te worden opgeze/(d; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het aan de Nederlandscbe Bank verleende oc

trooi , ingevol11:e art. 1 , 2de lid , der wet van 7 · 
Augustus 1888 (Staatablad n°. 122) op te zeggen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 

zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 16den November 1901. 

(get.) WIL HEL MINA . 
De Mini.rter van Financiën, 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 
(Uitgeg. 28 Nov. 1901.) 

16 November 1901. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van in werking treden van de wet 
van 24 Juni 1901 (Staafablad n°. 159), 
tot nadere wijziging en aanvulling van de wet 
betrekkelijk de Nationale Militie en van daar
mede in verband staande wetten. S. 222. 

Bepaald op 1 Januari 1902. 

18 Nove111J;e1· 1901. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing, dat in
gevolge art. 2 der arbeidswet als fabriek of 
werkplaats worden aanp;eme1·kt alle zoowel 
open als gesloten rnimten, die aan de verder 
genoemde voorwaarden voldoen, zonder eenig 
deel daarvan uit te zonderen, alzoo niet alleen 
die · gedeelten daarvan, waar de eigenlijke 
fäbrieksarbeid, zooals die in gemeld artikel 
wordt omschreven, plaats heeft. 

D~ Hooge Rnad · enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie door den re

q nirant voorgesteld bij memorie: 
Schending door verkeerde toepassing of niet

toepasaing van de artt. l , 2 , 5 en 11 der wet · 
van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48); 

Gehoord den advoeaat-generaal Jhr. RETHAAN 
·MACARÉ, namens den procureur-generaal, in zijne, 
conclusie, strekkende tot enz. ; 

ÜfJet'1Degende dat ten laste van den gereqnireerde 
;zijn bewezen verklaard de feiten hem primair ten 
laste gelegd, te weten , dat hij als hoofd en be
stuurder eener beetwortelsuikerfabriek, genaamd 
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Groenendijk, in welke fabriek en voor welk be
.drijf nit beetwortelen sniker wordt voortgebracht, 
op 8 December 1899 des avonds te ongeveer 7¾ unr: 

1°. zes vronwelijke onder zijne bevelen staande 
personen aan den arbeid beeft gehad ten behoeve 
van zijn bedrijf, welke vrouwen beetwortelen 
losten uit het rnim van een schip , gelegen in 
eene ba ven bij gemelde fabriek, welke ba ven ook 
aan die fabriek toebehoort en deel uitmaakt van 
de open terreinen , ;.aar voor gemeld bedrijf pleegt 
gearbeid te worden ; 

2°. niet gezorgd beeft, dat in die werkplaats 
of fabriek, op eene plaats, waar die arbeid werd 
verricht, op zichtbare wijze was opgehangen de 
in art. 11 der arbeidswet bedoelde lijst, hou
dende , onder meer, de namen P.D voornamen dier 
zes vrouwelijke personen ; 

0. dat de rechtbank heeft geoordeeld , dat het 
bew~zeoe bij geene wet of wettelijke verordening 
is strafbaar gesteld, in het bijzonder niet bij de 
artt. 5 en 11 der arbeidswet ; 

dat toch deze beide bepalingen alleen van toe
paBSing knonen zijn , indien de plaats waar de 
vrouwen den arbeid verrichtten, is eene fabriek 
of werkplaats in den zin der wet of daarvan deel 
uitmaakt; 

dat,· aangenomen dat het schip , waarop de 
vronwen arbeidende zijn aangetroffen, deel uit
maakt van · de haven en daarmede kan worden 
vereenzelvigd, die haven in den zin der arbeids
wet niet als fabriek of werkplaats of als deel 
nitmakende van de beetwortelsnikerfubriek Groe
nendijk, kan worden aangemerkt, omdat aldaar 
(in die haven) voor het in de fabriek uitgeoefend 
bedrijf (het voortbrengen van suiker uit beet• 
wortelen) van ~ne andere werkzaamheden is 
gebleken dan van het lossen, het laden van manden 
en het aan den wal brengen van beetwortelen en 
deze werkzaamheden niet kunnen worden 11:erekend 
te behooren lot die, welke in art. 2 der arbeidswet 
zijo genoemd ; 

dat àeze besliHio,; bernst op de door de recht
bunk aan dit artikel gegevene nitleggiilg, volgens 
welke de daarbij gegevene omschrijving niet slechts 
aandnidt welke soort werkznamheden in eene in
richting behooren te worden verricht, om deze 
in den zin der wet tot fabriek of werkplllllts te 
stempelen • doch tevens aanduidt, waarbinnen het 
wettelijk begrip fabriek of werkplaats is beperkt" ; 

0. dat door den reqnirant ter ondersteuning 
van het middel is beweerd, dat drze opvatting 
van het begrip .fabriek of werkplaats" te beperkt 

"ie, dat de fabriek in haar geheel, geen11in1 elk 
_ niet zelfstsndig bestaand onderdeel van die fabriek 
aan art. 2 moet worden getoetst, en derhalve de 
ten deze bedoelde haven, die deel uitmaakt van 
de fabriek&terreinen , daaronder valt; 

0 . ten aanzien van het middel : 
dat het verbod van art. 5 en het gebod van 

art. 11 der nrbeid1wet ten deze alleen zijn over
treden, als de vronwen, waarvan 1p1-ake ia, in 
den zin der wet arbeid . hebben verricht in eene 
fabriek of werkplaats; 

dat in deze wet en derhalve ook ia de ge· 
noemde artikelen naar art. 1 onder arbeid wordt 
vent~an: alle werkzaamheden in- of voor eenig 
bedrijf behalve de daar genoemde - ten deze niet 
aanwesige - nit.zonderingen; 

dat derhalve de vrouwen die, zooals vastetaat, 
beetwortelen hebben geloat voor het door den ge
reqnireerde uitgeoefend bedrijf nrbeid hebben ver
richt in den zin der arbeidswet; 

dat wRar verder vaststaat, dat de ha ven, in 
welke het schip lag, waarop die arbeid werd ver
richt , deel nitmaakt van de ruimte, waar voor 
dat bedrijf pleegt gewerkt te worden aan het voort
brengen van sniker uit beetwortlllen, die arbeid 
volgens art. 2 der vermelde wet ia verricht in 
eene fabriek of werkplaat& ; 

dat toch dit artikel, als fabriek aanmerkcnde 
zoowel open als gesloten ruimten , die aan de 
verder genoemde voorwaardeq voldoen , zonder 
eenig deel daarvan uit t.e zonderen, die rnimten 
tot fabriek of werkplnats in den zin der wet ver
klaart en niet enkel de gedeelten daarvan, waar 
de . eigenlijke fabrieksarbeid, zooals die in art. 2 
wordt omschreven, plaats heeft; 

0 . dat mitsdien het middel is gegrond ; 
Vernietigt btt vonnis door de arrond.-recbtbank 

te Breda den 23steu Mei 1901 in deze zaak ge
gewezen , met ins~1mdbonding van de daarbij nit0 

gesrroken vernietiging van het vonnis door den 
kantonrechter te Oosterhont. den H.den J nni 1900 
in deze zaak gewezen; 

Recht doende ten principale oit kracht van 
art. 105 R. 0.: 

Qoalificeert de bij het bestreden vonnis bewezen 
verklaarde feiten als : 

1 °. het den arbeid van zes vrouwen in eene 
fabriek of werkplaats later doen eindigen dan te 
zeven uren des nnmiddags ; 

2°. het als hoofd of bestuurder van een bedrijf, 
waarvoor zes vrouwen arbeid verrichten in eene 
fabriek of werkplaats , niet zorgen dat in zijne 
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fabriek of werkplaats op eene plaats waar arbeitl 
wordt verricht, steeds op eene zichtbare wijze is 
opgehangen eene door hem onderteekende en door 
of van wege den bnrgemeester gewaarmerkte lijst, 
vermeldende de namen en de voornamen VB.11 
die vrouwen, en voor ieder in het bijzonder den 
aanvang en het einde van den werktijd, dé 
werknren en het etmaal bestemd tot wekelijkschen 
rnstdag ; \ 

Verklaart den gereqnireerde daaraan echnldig; 

Gezien de artt. 6, 11 en 17 der arbeidswet , be
nevens de artt. 23 en 62 Strafrecht. 

Veroordeelt den gerequireerde ter zake voor
schreven tot twaalf geldboeten van één golden; 

Bepaalt den door der vervangende hechtenis 
bij gebreke van betaling der boeten binnen twee 
maanden na den dag waarop dit arre1t kan worden 
ten uitvoer gelegd op één dag voor elke boete. 

20 November 1901. MISSIVE van den Minister van 
Binuenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende de op• 
gaven , bedoeld bij het eerste en tweede lid 
van art. 10 der Kieswet. 

Mijn ambtgenoot van Financiën deelt mij mede, 
dat de Rijksontvangers zijn aangeschreven de op• 
gaven, bedoeld bij het eerste en tweede lid van 
artikel 10 der kieswet, voortaan zuiver alpha
betisch (lexicoirraphisch) in te richten. 

Het op zich zelf zeer tijdroovend werk van 
· het rangschikken der namen, dat de taak der · 
gemeentebesturen bij het samenstellen der kiezers 
lijst belangrijk verlicht, zonde zeer worden ver
gemakkelijkt, indien bedoelde ambtenaren da:lrbij 
de laatst v~stgestelde kiezerslijst konden raad ple
gen en ale leg!{er gebruiken. 

Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken de 
gemeentebesturen in Uw gewest namens mij uit 
te noodil!en uan den Rijksootvnuger desgevraagd 
kosteloos te verstrekken: 

zoo de .kiezerslijst hunner gemeente wordt ge
drukt, een afdrwl& ; 

zoo die niet wordt gedrnkt , een nitLreksel 
van de laatst vastgestelde kiezerslijst, bevattende 
de namen , voornamen ~n woonplaatsen der kie
zers, welk uittreksel oldns moet worden inge
richt, dat door vrijlating van de halve breedte 
of van ééne zijde van het papier gelegenheid 
overblijve om de ontbrekende bela1tingschnldigen 
ter jnieter plaatse bij te schrijven. 

J)e Mi10. oan Binnt!11l. 7,akt!11, (get.) KuYPJCK . 

21 Nooem/Jer 190 L BESLUIT, tot ongegrond
verklaring van het beroep, ingesteld door 
den loteling G. VAN DEN BRINK, van de 
lichting 1901 nit .Jrnl,em, tegen zijne aan
wijzing tot den dienst bij de militie. S. 223. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Gn.&.llDUS VAN DEN BRINK te Àrnllem , loteling 
. voor de lichting der nationale militie vao 1901 
uit die gemeente, tegen de hem betreffende uit
spraak vao Gedepnteerde Staten van Gt!lderland 

van 19 Februari 1901 , n•. 86; 
Den Raad van State, nfdeeling voor de ge

schillen van best nor, geboord ; advies vao 8 Mei 
1901, D". 69 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 7 November 1901, 
afdeeling Militie en Schutterijen, n°. 1973 M. ; 

Overwegende: 
dat deze loteling de vierde is van vier broeden, 

van wie d" oudste van· militiedienst is vrijgesteld 
wegens broederdienst ; de tweede, op grond van 
wiens dienst die vrijstelling werd verleend, op· 
23 October 1889 bij de Oost-Indische troepen 
vrijwillig als soldaat in dienst getreden en op 
23 November van dat jasr naar Oost-Indië ver
trokken, den 23sten October 1893 op reis van 
Mt!dan naar Bataflia aan boord van het stoom- · 
schip .Swaerdecroon" vermist (vermoedelijk ver
dronken) is, eu de derde, op 4 Maart 1895 
ingedeeld als loteling voor de lichting van dat 
jaar ni t de gemeente .Jrnl,em, _thans oog als zoo
danig in dienst is; 

dat de militieraad, bij welk college voor hem 
vrijstelling was gevraagd wegens broederdien1t, 
hem tot den dienst bij de militie heeft aange• 

· wezen , en Gedeputeerde Staten - nadat de militie
commissaris en de loteling bij ben bezwaren had
den ingebracht - die uitspraak hebben gehand
haafd, nit overweging, dat van het overlijden 
van den tweeden broeder wettelijk niet gebleken 
ia; dat uit de overgelegde stukken niets meer 
-valt af te leiden dan de tuoote wairscbijnlijkheid, 
dat nie broeder zal verdronken zijn; dat echter 
deze" groot" waarschijnlijkheid niet voor de wet
telijk gevorderde zekerheid van zijn overlijden 
D de plaats kan treden ; dat derbal ve d" lotêling 

Ell.All.DUS VAN DEN B11.111K ten aanzien van den 
·en1t der nationale militie moet geacht worden 

tê behooren tot een gezin van vier broeden, 
van welke alleen de derde nog in dienst ie, ter
wijl de dienst van den twéeden broeder niet valt 
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onder een der bepalinp:en van artikel 50 der militie
wet, waaraan recht op vrijstelling voor den opvol
genden broeder kan worden ontleend, zoodat ge noem• 
de loteling te recht tot den dienst is aangewezen; 

dat de Jot_eling van deze uitspraak van Gedepn• 
teerde Staten bij Ons in beroep is gekomen , te 
kennen gevende, dat, dank zij het optreden van 
de Weeskamer in Nederlandscll- fndië, het wettig
bewijs van het overlijden zijns broeders aldaar 
moet verkregen zijn, en verzoekende, dat hij als
nog van militiedienst moge worden vrijgesteld, of 
hem krachtens artikel 127 der militiewet ontheffing 
van werkelijken !1.ienst moge verleend worden; 

Overwegende : 
dat de loteling geenerlei bewijs heeft overgelegd, 

wnarnit van het overleden zijn van zijn tweeden 
broeder blijkt, en evenmin heeft aangetoond, dat 
er overeenkomstip: de bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek voor Nederlantûch-Indië, of 
eenige andere wet rechtsvermoeden van het over
lijden van dien broeder is nitgesproken; dat 
hiervoor niet kan 11:elden de omstandigheid, dat 
deze door het Indisch Bestuur als overleden is 
aangemerkt, en dat zijne nalatenschap door tns
schenkomst van de Weeskamer en van den Gou• 
verneur-Gener11al naar Nederland· gezonden en hier 
te lande aan de rechthebbende nitbetaald is; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook te recht de 
uitspraak van den militieraad hebben gehandhaafd; 

dat toch, waar geen wettelijk bewijs van het 
overleden zijn van een broeder van een lotelin11: 
is hijgebracbt, doch niettemin, tot- het bekomen 
van vrijstelling vati militiedienst, op het gedu
rende zijn diensttijd overleden zijn van dien 
broeder een beroep wordt gedaan alleen gegrond 
op het vermoeden van diens overlijden, dit beroep 
slechts tot het gcwenschte dool· kan leiden, indien 
overeenkomstig de betrekkelijke wetsbepalingen, 
hetzij hier te lande, hetzij in Nederlanclsch-Indië, 
de verklaring is uitgesproken, dat er rechtsver
moeden van het oYerlijden van den bedoelden 
persoon bestaat; 

dot immers het door dPn burgemeester ter be
paliug van het aantal zonen, die tot het gezin• 
behooren, afgegeven getuigschrift, volitenê dB 
tweede zinsnede van artikel 53 der wet betrek< 
kelijk de Nationale Militie vereischt, aan de 
registers van den burgerlijken staad is te toetsen, 
en aan die registers bij admin istratiefrechtelijke 
beslissingen gelijk gezeg moet worden toe"ekend 
als in het burgerlijk recht; 

dat alzoo, indien er, zooals ten deze, volgens 

;de registers van den burgerlijken stand in een 
gezin vier zonen zijn geboren , hij , te wiens be
hoeve een beroep wordt gedaan op hei overleden 
zijn vnn één dier zonen, moet doen blijken, dat 
overeenkomstig de ter zake geldende wetsbepa
lingen de verklaring is uitgesproken , dat er. 
rechtsvermoeden van overlijden vnn dien zoon 
bestaat, indien het bewijs van het overlijden niet 
aan de registers vnn den bnrgerlijken stand kan 
worden ontleend; 

Gezien de wet betrekkelijk de Nationale Militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhavin11: van de bestreden ni tspraak, het 
daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlándsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dot in 
het Staata6lad geplaatst en tegelijk met de in 
den hoofde dezes vermelde voordracht van Onzen 
genoemden Minister, i11 de Nederlaiulsche Staatt
courant opgenomen zal worden en waarvan af
schrift zal worden ~zonden nan den Raad van 
State, afdee)ing voor _de iteschillen van bestunr. 

Het Loo, den 21sten November 1901. 
(gel.) WILHELM! NA. 

De Min. oan Binlll!lll. Zaken, (get.) KUYPER. 
( Uitgeg. 3 Dec. 1901). 

23 Nooemher 1901. BESLUIT, tot vemietiging 
van het besluit van den raad der iremeente 
Medemblik van 3 September 1901, tot be
noeminit van J. LooTS tot wethouder. S. 224. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binoenlandsche Zaken van 14 October 11101 , 
n°. 5249, afdeeling Binnenlandsch Bestnur, be
treffende het besluit van den raad der gemeente 
Medemblik van 3 September 1901, tot benoeming 
van J. LooTS tot wetbonder; 

Overwegende, dat de benoeming heeft plaats 
gehad bij een herstemming tnMCben den benoemde 
en C. G1n11t&AK, waarbij de eerste vier, de tweede 
drie stemmen verkree11:, terwtil zij beiden aan de 
herstemming hebben deelgenomen , zoodat hnn 
deelneming op den nitslag der stemming van 
invloed heeft kunnen zijn; 

dat artikel 46 der Gemeentewet den raadsleden 
verbiedt mede te stemmen over zaken , die hen 
persoonlijk aangaan; 

dat dit voorschrift ook van toepassing is op 
benoemingen, daar de wet niet onderscheidt, en 
de reden der bepaling, het uitsluiten van den 
invloed van persoonlijk belang, hier evenzeer geldt; 
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dat het perRoonlijk belang, in artikel 46 beoogd, 
geacht moet worden te besta.an bij een hentemµiing, 
die tot twee bepaald aangewezen personen is beperkt; 

dat bovengenoemde raadsleden zich dna bij de 
herstemming van medestemmen hadden behooren 
te onthouden en derhul ve het boven vermelde, met 
hun medewerking genomen raadsbeslnit is genomen 
in strijd met art. 46 der Gemeentewet; 

Gelet op artikel 158 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

12 November 1901, n°. 21); 
Gezien het nader rn pport van Onzen Minister 

van Binnenlnndsche Zaken vnn 21 Noyember 1901, 
n°. 5950, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstann: 
genoemd besluit . van den rand der gemeente 

Medemblik van 8 September 1901 te vernietigen 
wegen• strijd met de wet. 

Onze Minister van Bionenliwdsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatablad geplaatst en in afschrift al\n den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 23steo November 1901. 
(get .) WILHELMINA. 

De Min . 11an Binnen/. Zzlcen, (get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1901.) 

26 NotJember 11101. 8.1SLUIT, ter uitvoering van 
de wet van 18 September 1852 (Staatsblad 

n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
vnu 28 Mei l 901 (Staatablad u0

• 131) omtrent 
den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. S. 225. 

W11 WILHELMINA, lilNZ. 

Op de voordracht v11n Onzen Minister van 
Financiën d:d. 28 October 1901, n°. 79, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 18 SepteDI ber 1852 (Staata

blad n•. 178), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 181); 

Den Rand van State gehoord (ad vies van den 
5den November 1901, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 'loor
noemden Minister d.d. 23 November 1901, o0

• 69, 
Invoerrechten en Accijnzen,; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De kantoren van waarborg der gouden 

eu zilveren werken zij,r iceveatigd als volgt: 
te Á.msterdam, voor de rechterlijke arrondisse

menten van Ámaterdam en Haarlem, met uitzon• 
dering van het kanton Purmerettd en van de 
gemeenten Lirae, Hillegom, Álkemade en Leimuiden; 

te 'a Gra1Jenlusg11, voor het rechterlijk 111Ton· 

di1111e111ent van •, Grar,enbage, de gemeenten Lirtt, 
Hillegom, Álkemade en Leimuiden, en het kanton 
"1Yoerden, met uitzondering van de gemeenten Oude
water, Harmelen, Ka111erik, Li11Sclioten, Montfoort, 

Snelrewaard, Zegveld, Yeldkuizen en Vleuten; 

te Rotterdam, voor de rechterlijke arrondissemen
ten van Rotterdam en Dordreckt, met uitzondering 
van de k11ntons Sckoonkoven, Gorinchem en Slie

dreckt; 
te Schoonlwun, voor de kantons Sclwonluron, 

Gorinchem, Sliedrecht en Yianen en de p:emeeote 

Oudewater; 
te Le11Ut0arden, voor de provincie Friealand en 

het kanton Steenwijk; 

te Utreclit, voor de provincie Utrecht en de 
kantons Zwolle, Ka111pe,•, Om•en, Hard,irwijl,;, 

Tiel, Geldermal.aen en Zaltbommel; 

te .J.rnhem, voor de kantons Al111elo, Etucl,ede, 

Goor en Deventer en de provincie Gelderland, met 
uitzondering van de gemeenten Hattem en Olde

broek eo van de kantons Harderwijk, Tiel, Gelder

mal.aen en Zaltbommel; 
te •, Hertogenb08ch , voor de provincie Noord,

Brabant, met uitzondering van de kantons Breda, 

Zevenbergen en B11rgen op Zoom ; 
te Groningen, voor de provinciën Groningen 

en Drentl,e; 
te Alkmaar, voor het rechterlijke nrrondissement 

van Álkmaar en het kanton Purmerend; 

te RoMendaal, voor de provincie Zeeland en 
de kantons Breda, &1,enbergen en Bergen op Zoom ; 

te Maastricht, vo~r de provincie Limburg, 

2. De ontvangers der directe belastingen, invoer• 
rechten en accijnzen, die daartoe zijn of nader 
worden aangewezen, zijn met de ontvangst van de 
wnarborgrechten belnat, voor zou ver die ontvangst 
niet aan anderen ia OP!!:edrngen. 

Zij zijn bevoegd de hieraan verbonden werkzaam
heden, onder hunne verantwoordelijkheid, aan 
een plaatsvervanger op te dragep, mits de lastgeving 
daartoe dooi· Onzen Minister van Financiën wordt 
goedgekeurd en de plaatsvervanger eenzelfden 
ambtseed aflegt als zijn lnstgever. 

3. Voor _den bij,tand, bedoeld in de artt. 86 
en 90 der wet van 18 September 18ö2 (Staata

blad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 28 Mei 1901 (Staats/Jlad n°. 131), worden 
aangewezen de ambtenaren der directe belastingen, 

1 

invoerrechten en accijnzen. 
4. De vormen en zinnebeelden der rijkskear

atempela , ingesteld bij art. 10 det' wet van 
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18 ~ tember 1852 (Staat16lad n°. 178), la11tate1 
lijk ~wijzigt! bij de wet van 28 Mei 1901 (Staat,~ · 

IJlad n°. 181), worden vastgesteld ale volKt: 

§. 1. HET GEHALTEHERK. 

11. Yoor goudwerken : 

8er1f.e gelµzlte. Een klimmende leenw, links 
gekeerd, met een pijlbundel in den linker, en een 
zwaard in den rechterklanw, en cijfer 1 aon de 
voorzijde. - Vorm: een ovaal veld; 

twede g8'uzlle. Een klimmende leeuw, links 
gekeerd, met cijfer 2 aan de voorzijde. - Vorm, 
een langwerpig, rechtstandig vierkant, met afge-
9neden hoeken; 

derde ge1ut.lte. Een loopende leeu.w, links ge '. 
kee.rd, met opgeheven zwaard in den rechter klauw, 
en cijfer 3 aan de achterzijde. - Vorm : een lang
werpip:, liggend vierkant, met afgesneden hoeken ; 

f1Ï8rde gelialte. Een eikenblad. - Vorm: een 
-ovaal veld. 

b. 1'oor ziloerwerken : 
eer1te ge1ut.lte. Een klimmende leenw, rechts 

gekeerd, met cijfer l aan de voorzijde. - Vorm : 
een ~thiech schild; 

tweede gel,alte. Een loopende leeuw , rechte 
gekeerd, met cijfer 2 aan de beoedenzijde. 
Vorm: een langwerpig, li~end zeskant. 

j 2. HET HERK TOT AANWI.JZING VAN HET WAAR• 

BOIIGKANTOOR WAAR DE STEHPKLING TS GESCHIED. 

a. Yoor goiuiwerker, : 

Een leen wen kop, linkt gekeerd, met de toog oitge-
9tokeo en aan de voorzijde de letter , aanp:ewezen 
bij art. 7 van dit besluit. - Vorm : eeu rood veld. 

b. Yoor zilverwerke,, : 

Een mioervaboofd , links gekeerd , en op den 
helm de letter , aangewezen bij art. 7 van dit 
besluit. - Vorm: een rond veld. 

j 8. HICT JAARLETTERHERK . 

Eene der letters van het alphobet, janrlijks 
aan te wijzen door Onzen Minister van Financiën, 
die, bij vernnderi1,g ' in het personeel der esaayeuro, 

dit merk, bij het betrokken kantoor van waarborg 
in ~bruik, doet voorzien nn een onderscheidend 
teeken. 

' 4. HET Hl!lRK. VOOR DE KLEINE GOUDWl>RKEN, 

UIT EEN ENKEL STUK , OF WEL UIT HEER, 

VOOR AlZONDERLUKE STEHPELING VAT• 

BARE, STUKKEN BIIISTAANDE. 

a . Yoor ,oerl:en van het I.rt8, 2de en 3de gehalte : 

Eeµ leenwenkopje , li_nks gekeerd. Vorm : uit
gesneden. 

b. l' oor werl:en van liet 4de gel,alte : 

Een eikenblad, gelijk ai,n het merk sub ; . l, 
letter a (4de gehalte) doch in verkleinden vorm. 

§ Ó. HET HKRK VOOR KLEINE GOUDWERKEN, VOOR• 

ZIEN Y AN AANHANGSELS WELKE GEEN AnON• 

DEELIIKE STEllPELING TOELATEN . 

a Y<Klr 1Derktm van het l1te, 2d8 tm 3de gelialt8 : 

Het merk ndJ ; 4 , letter a. 
b. Yoor werkm van het 4de g81ut.lt8 : 

Het me,·k nJJ ; 4, letter b. 
c. Een nan elk dezer beide merken toe te 

voegen cijfer•, op een ovaal veld, met loofwerk 
aan het boven- en benedeneinde. 

Hiertoe wordt gebezigd : 
voor werken von vijf wichtjes en daar beneden, 

cijfer 1 ; 
voor werken van meer dan vijf tot en met 

tien wichtjes, cijfer 2; 
voor werken van meer don tien tot en met 

vijftien wichtjes, cijfer 3; 
en zoo vervolgens telkens met opklimming voo 

vijf wichtje& voor elk h~r cijfer tot op cijfer 20 
voor werken van meer dan vijf en n~ntig tot 
en met honderd wichtjes. 

Voor werken van meer dan honderd wichtjes 
wordt gebezip:d cijfer 20, benevens het cijfer, 
aanwijzende het p:ctal wichtjes boven honderd. 

§ 6. HET HERK VOOR DE KLEINE ZILVERWERKEN. 

Yoor 1178rken van het 1,te en 2de gehalte : 

Een Romeiosch zwaard. - Vorm: uitge~neden. 
Wanneer de werken zijn voorzien vari aan• 

hangsels, niet vatbaar voor afzonderlijke stempeling, 
wordt ook aan dit merk toe~vocgd de aanwijzing 
van het gewicht op den voet van S 5 , letter c. 

§ 7. HET HERK VOOR DE WERKEN, WELKE NIET 

VOLDOEN AAN EEN OER GEHALTEN,VERHRLD 

BIi ABT. 1 DER WET VAN 18 SEPT. 1852 
(Staatsblad n°. 178), LA.ATSTELIJK GE· 

WUZIGD BU DE WET VAN 28 HEI 1901 
(Staatsblad n°. 181). 

I' oor gorulen ffl tJOOr zilverm werkt,,. : 

11. Groot. Een dolftin met opgeheven staart. -
Vorm : een driehoek. 

b. Klein. Hetzelfde teeken in verkleinden vorm. 
Met de merken, in deze paragraaf omschreven, 

worden ook gestempeld de oude goodeo en zilveren 
werken, in den handel terugkeerende en niet voor
iien van vroeger gangbare iolandsche keorteekei:is. 
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Wanneer de werken zijn voorzien van aan
bangael■, niet vatbaar voor afzonderlijke atempec
ling, wordt ook aan dit merk toegevoegd de aan• 
wijzing van het gewicht, op den voet van S 6, 
letter c. 

i 8. HET HERK VOOR OUDE GOUD- 11:N ZILVER• 

WERKEN, IN DEN HANDEL TERUGKEERENDE 

EN GESTEMPELD KET VROEGER GANGBARE 

KEURTERKENS. 

a. Groot. Eene bijl. - Vorm: nit~neden. 
b. Klein. Hetzelfde teeken in verkleinden vorm. 
Wanneer de werken zijn voorzien van aanhang-

tels, niet vatbaar voor arzonderlijke stempeling, 
wordt ook aan dit merk toegevoegd de aan wijzing 
van het gewicht , op den voet van j 6, letter c. 

i 9. HET KERK VOOR VREEMDE HERKEN. 

Voor gouden en voor ziloeren werken. 
a. Groot. Een gekroond schild met letter V. -

Vorm: een driehoek. 
b. Klein Een zwijnakopje, rechts gekeerd. -

Vorm: een driehoek. 
Wanneer de werken zijn voorzien van nan

liangsela, niet vatbaar voor afzonderlijke atempe
lin~ wordt ook aan dit merk toegevoegd de aan
-wijzing van het 11:ewicht, op den voet van S 5, 

letter c. 

S 10. HET MERK VOOR DE WRRKEN, DIE ONDER 

GENOT VAN TERUGGAVE ' DER DAARVOOR BE• 

TAALDK RECHTEN WORDEN UITGEVOERD. 

Voor gOtldn en voor :zil1Jeren toerm: 
a. Oroot. Een sleutel. - Vorm : ni~aneden. 
b. Klein. Het zelfde teeken in verkleinden vorm. 
5. De inlandsche gouden en zilveren werken. 

waarvan het gehalte wordt gewaarborgd door een 
der merken·, omschreven bij art. 4 , ~ 1 ; worden 
tevens voorzien van het merk tot aanwijzill{I: van · 
het kantoor van waarborg , WBllr de stempeling 
is geschied, alsmede van het jaarlettermerk. 

De inlandeche p:ouden en zilveren werken van 
gew~rborgd gehalte, die te klein zijn voor eene 
dergelijke stempeling , worden alleen voorzien van 

een der merken voor die werken bestemd volgens 
art. 4. t 4, 6 of 6. 

6. Aan Onzen Minister van J<'inanciën blijft 
~vergelaten het geven van voorschriften omtrent. 
de plaatsen wnar en de wijze waarop de stempel
merken op de gouden en zilveren werken moeten 
worden gesteld. 

7. De letters , bedoeld in art. 4 , 
en 6, zijn: 

voor het kantoor ..J.m1.terdarrt 
', Graotmnage 

Rotterdam 
Schoonhoven 

Leeuwarden 

Utrecht 

,-lr11llem 

2, sub a 

de lett . ..J.. 
C. 
D. 

• M. 
• F. 

B. 
• H. 

', HertogenlxJsch • • K. 
Gro11ingen 
.Alkmaar 
Roosemiaa/ 

Jlaaatricht 

E. 
• P. 

Q. 
• N. 

8. De essaijenrs van den waarborg bedienen 
zich bij hunne }>roeven uitsluit.end van de schei
middelen, die het aan 'sRijks Munt gevestigde 
Rijks-magnziju van echeimiddelen aflevert. 

9. Op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit vervallen de Koninklijke besluiten 
van 4 December 1852 ( Staatablad n°. 204) 26 De
cember 18ö2 (Staata/J'lad n°. 2öi), 30 Maart 1859 
(Staata6/ad n°. 16), 2 April 1864 (Staata!J'lad 

n°. 16), 10 September 1888 (Staata!Jlad n°. 14i7) 
en van 22 Juni 1893 (Staalablad n°. 103). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 8taata-
6/ad zal worden g~plaatst en · wuarvan urschrift 
zal worden gezonden nan den R11&d van State. 

Het Loo, den 26sten NoYember 1901. 
((let.) W I L HE L M I NA. 

De Miniater oan Fi1taneië,i, 

(get.) HARTlli VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1901.) 

28 Nouem/Jer 1901. BESLUIT, houdende nadere 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
9 December 1889 (Staau/Jlad n°. 176), tot 

vaststelling vuu eenen algemeenen muatreii;el 
vun bestuur, ~la bedoeld bij de artt. 6, 7 
en 11 der wet van 6 Mei 1889 (Staata-

6lad n°. 48). S. 226. 
W11 WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlondsebe Zaken, van l O Oetober 1901, 
n°. 39, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 5 , tweede lid de Arbeidswet; 
Oen Raad van State gehoord (advies vun den 

5 November 1901 n °. 21); 
Gezien het nader rapport vau voornoemden 

Minister van 26 November 1901, littern E, af
deeling Arbeid; 
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Hebbt;n goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk besluit vau 

9 December 1889 (Staatsblad n". 176), wordt onder 
.XIV !ijden vischnetten (:i)'abrieken van)" gelezen : 

• Tot 1 Juli 1906 is het vergund den arbeid 
van een manne.Jijken persoon tnsscheu veertien en 
zestien jaren op zoodanige uren te doen aanvangen 
en te doen eindigen als het bedrijf eischt, onder 
voorwaarde, indien die oren andere zijn dan de 
in artikel 5, eerste lid der Arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, Staatablad n°. 48, Inatstelijk ge· 
wijzigd door de wet van SI December 1896, 
Staatablad n°. 269) , genoemde , dat na een werktijd 
van ten hoogste 5 uren hem ten minste een half 
uur rust worde gegeven en dat, waar met af
wi&&elende dag- en nachtploeg wonlt gewerkt, 
dezelfde personen slechts om de andere week in 
de nacht.ploeg arbeid verrichten." 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatablad 

en van de Staat8courant, waarin het geplaatst is. 
Onze Minister. van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit bealnit, dat ge
lijktijdig in het Staatablad en in de Staat3courant 
zal worden ~plaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten November 1901. 
(get.) W I L HE L MI N A. 

l)e Mi11. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

( Uiig eg. 11 Dec. 1901. 

29 Nooember 1901. BKSLUIT, hondende nadere 
wvz1gmg van het Koninklijk besluit van 
8 Juni 1896 (Staatablad n°. 91) , waarbij 
~et wijziging van het Koni nklijk besluit 
van 15 Mei 1885, n°. 7, bepalingen zijn 
vastgesteld omtrent het maximum v·an het • 
aantal verpleegden en het minimnm vun het 
getal geneeskundigen in het k:ranzionigenge
gesticht • Veld wijk" te Ermelo. S. 227. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 November 1901, 
n°. 2684, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staata• 
blad n°. 96), ge,vijzigd bij de wetten van ló April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staat8blad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Efflig artikel. 

In arlikel l van het Koninklijk beslnit van 

8 Jnni 1896 (Staatsblad n°. 91), zooals dat wordt 
gelezen ingevolge Je Koninklijke besluiten van 
2 Mei 1898 (Staatablad n°. 112) en 31 Maart 

, 1900 (Staatsblad n°. 39), wordt voor .13 pavil
joenen voor vrouwen" gelezen .15 paviljoenen 
voor vrouwen" en wordt voor .426 krankzinnigen. 
176 mannen en 250 vronwen", gelezen .477 
krankzinuigen, 181 mannen en 296 vrouwen". · 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken is. 
belast met de nitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatablad zal worden geplaatat. 

Het J,oo, den 29sten Nóvember 1901. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binienl. ?.aken, (get.) KuYPEJI. 

( Uitgeg. 11 Dec. 1901.) 

29 No~e1'Uler 1901. BRBLUIT, tot nadere aan• 
vulling van art. 76 van het Kiesreglemeut 
voor de Kamers van Arbeid (Koninklijk be
slnit van 6 Jannari 1898, Staatablad n°. 20) , 
zooals dat artikel is aangevu ld bij Konink
lijk besluit van 22 Januari 1900 (Staata

blad n°. 12). S. 228. 
Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 October l \101 , litt. A, 
afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 8 , 2de I id en 14 , lste lid• 
van de wet op de Kamers van Arbeid (wet van 
2 Mei 1897 , Staatablad n°. 141) ; 

Den Raad van State gehoord , ad vies van den 
5 No'fember 1901, n°. 22; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 27 November 1901, L•. H, afd . 
Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen , 

Art. t. Artikel 76 van het kiesreglement voor 
de Kamers va11 Arbeid (Koninklijk beslnit van 
6 Januari 1898, Staatablad n°. 20), zooals dat 
artikel is aangevuld bij Konin klijk beslnit van 
22 Jannari 1900 (Staata6lad n°. 12), zal worden 
gelezen als volgt: 

Voor de hieronder vermelde bedrijven ~eldt 
voor kalenderjaar het tijdvak, dat achter ieder 
bedrijf is opgegeven : 

de aardappelmeel - en siroopfabricage : \1 maanden 
de beetwortelsoikerfabricage . . . . • 3 
het bloembollenkweeken .•.• • •. 7 
het bokking drogen en het bokking-

en visch rooken. 3 
het bouwvak •... . . ..... .• 7 
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de garnalen visscherij. . . • . . . . . 9 maanden 
de griendteelt. ; • . . . . . . . . . . 4 
het grond werkers-, aard werkers-, 

heiers-, bagger-, grondboo'rders- en wel
puttenmakersbedrijf . . . . . . . . . .. 7 

de hoepelindustrie . . · . . . . . . . 4 

het laden en lossen van schepen . 6 · 
het netteuboeten • . . •• . . . . . . 3 
het bedrijf der olieslagerijen • • . 8 
het rijswerkers- en steen- of basalt-

·werkersbedrijf .• . ..•.•.•• . •. 7 
de steen-, pan- en estrikfabricage. • 6 
het verduurzamen van levensmid-

delen . ..•. . ............ 7 
het vervenersbedrijf .... . .... 3 
het visscbersbedrijf met uitzondering 

van de zeevisscberij en de garnalen vis-
scherij .•. . . . ••....... . .. 7 

het zwingelen van vlas • • . . ... 6 

de zeevisscherij met uitzondering der 
garnalen visecherij . . • . . • . . . . . . 5 

2. Dit besluit treedt in· werking op den tweeden 
dag na de dagteekening van liet Staat8blad en 
van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat ge
lijktijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten November 1901. 
(get.) WIL HELM INA. 

· De Minister van Binnenland8che Zaken, 
(get.) KuYPEB. 

( Uitgeg. 12 Dec. 1901.) 

30 November 1901. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 45 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 187)'. S. 231. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 October 1901 , 
n°. 8895/7243, afdeeling Algemeene Zaken en 
Comptabiliteit/Onderwijs; · 

Overwegende, dat door Ons voorschriften moeten 
gegeven worden tot uitvoering van artikel 45 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, laatste
lijk gewijzigd bij die van 24° Juni 19"()1 (Staats- , 
blad n°. 187); 

Gelet op artikel 4 van laatstgenoemde wet; · 
Den Raad van State gehoord (advies van 12 No• 

vember 1901, n°: 25); 

Gezien het . nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1901, 
n°. 10457 /8589, afdeeling Algemeene· Zaken en 
Comptabiliteit/Onderwijs; 

Hebben goedgevonden én verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Jaarlijks in de eerste helft der maand 

Februari doen Gedeputeerde Staten aan Onz~n 
Minister, die met de uitvoering der wet tot 
regeling van het lager onderwijs is belast, opgaaf: 

1 °. van het aantal kinderen dat op elk der 
lagere scholen der gemeenten in hunne provincie 
op den vijftienden dag der maand Januari van 
dat jaar als werkelijk schoolgaande bekend stond ; 

2°. van de vakken, waarin aan elk dier scholen 
onderwijs wordt gegeven; 

3°. van het bedrag van het schoolgeld dat per 
jaar en per leerling geheven word.t voor iedere 
school afzonderlijk; 

4°. van het aantal onderwijzers dat, ingevolge 
het bepaalde bij de artikelen 23 en 24 der wet, 
aan elke school moet verbonden zijn ; 

5°. van het aantal onderwijzers aan elk der 
scholen op 1 Januari van dat jaar verbonden 
boven het minimum bij artikel 24 der wet ge

steld, voor zoover dat voor de Rijksbijdrage in 
aanmerking komt ; 

6°. van het aantal mannelijke onderwijzers tot 
bijstand van het hoofd, die op 1 Januari van 
dat jaar gehuwd waren en den leeftijd van acht 
en twintig ja.ren hebben bereikt, voor zoover dat 
aantal voor eene Rijksbijdrage in aanmerking komt; 

7°. van de som die door het Rijk overeenkomstig 
artikel 45 der wet verschuldigd is voor de onder
wijzers sub 4 , 5 en 6 bedoeld, per school en 
per gemeente; 

Scholen, waarvoor het schoolgeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per jaar bedraagt, worden 
in die opgaaf niet opgenomen. 

Indien de bijdrage voor onderwijzers volgens 
het bij de wet van 24 à uni 1901 (Staatsblado 0

• 187) 
gewijzigde artikel 46 der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127) over eenig diens1jaa.r 
voor eene gemeente minder mocht bedragen dan 
de som der Rijksvergoeding in de kosten van het 
lager onderwijs, niet medegerekend die voor het 
stichten van echoollokalen en onderwijzerswoningen 
en het aanscbnffen van noodzakelijke schoolmeu
belen bij eerste inrichting van uien we lokalen , 
waarop die gemeente krachtens evengenoemd wets
artikel , zooals dat luidt volgens de wet van 
11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123) over 1889 
aanspraak kon doen gelden, zenden Gedeputeerde 
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Staten, in plaats van de bij het eente lid van 
dit artikel bedoelde opgaaf, aan Onzen voornoem
den Minister eene opgaaf van de door hen goed
gekeurde sommen die op de begrooting van de 
gemeente voor het dan begonnen dienstjaar zijn 
uitgetrokken voor de kosten van het lager onder
wijs, vermeld in artikel 44 der wet onder letter 
~ en onder e, voor zoover betreft het hnren 
van schoollokalen en onderlfiJzerswoningen. 

Deze opi,:naf bevat tevens het cijfer van het 
Rijkssubsidie aan de gemeeente, tot bestrijding 
van jaarwedden van onderwijzers bij de lagere 
scholen , toegekend v6ór het in werking treden 
der wet van 17 Angnstns 1878 (Staatabladn°. lll7). 

Ten aanzien der gemeenten, bedoeld in het 
3de lid van dit artikel; doen Gedeputeerde Staten 
opgaaf van de sommen , nader door hen goed
gekeurd of krachtens artikel 212 der wet van 
29 Jnni 1851 (Staakblad n°. 85) door hen op 
de gemeentebegrooting gebracht voor de ko~ten 
in dat lid omschreven, aan Onzen voornoemden 
Minister, binnen veertien dagen na dagteekening 
van hun besluit. 

Het derde lid van dit artikel ia niet van toe
paasing wanneer de gemeente over eenig dienstjaar 
de bijdrage voor onderwijzers, volgens het bij de 
wet van 24 Juni 1901 (Staat,blad n°. 187) ge• 
wijzigd artikel 45 der wet van 17 Angustus 
1878 (Staat,blaá n°. 127) beeft genoten. 

2. Onze voornoemde Minister stelt het voor
schot vast, waarop elke gemeente over een die~st
jaar a&11spraak heeft en doet daarvan mededeeling 
aan de Algemeene Rekenkamer en aan Gedepu
teerde Stuten. 

Van dit voorschot wordt telken drie manoden 
na de vaststelling door het Rijk aan de gemeente 
een vierde gedeelte uitbetaald. 

3. Bij het verschijnen ·van een betalingstermijn 
ten laste van de · gemeente voor de voldoening 
van de kosten van het stichten, verbouwen of 
aankoopen van schoollokalen en nadat bij de ge
meente zal zijn ontvangen de declaratie der invor
dering van het deswege verschuldigde, zendt het 
bestuur dei- gemeente aan Gedeputeerde Staten 
eene declaratie in van hetgeen door het Rijk aan 
de gemeente verschuldigd is voor de vergoeding 
van 25 pCt. van het bedrag dier kosten. 

Het gemeentebestuur voegt daarbij een gewaar
merkt afschrift van de declaratie van den aan
nemer van het stichten of verbouwen van het 
schoollokaal of VILll den verkoope:r van het school
lokaal of het daartoe bestemd terrein en voorziet 

dat stok vooraf van tene verklaring ten blijke 
dat hetgeen de 11annemer of verkooper te dier 
zske aan de gemeente in rekening brengt, deug
delijk verschuldigd is. 

Gedeputeerde Staten zenden de declaratie met 
hare bijl~n aan Onzen voornoemden Minister• 
voorzien van hunne daarop te stellen verklaring, 
ten · blijke uit welke begrooting der gemeente de 
kosten, waarvan in die declaratie 25 pCt. als 
vergoeding aan het Rijk wordt in rekening ge
bracht , te betalen zijn. · ' 

De betaling der deelaratiën geschiedt binnen 
vier weken nadat zij bij Onzen voornoemden Mi
nister zullen zijn overgebracht en door dezen in 
orde zijn bevonden. 

4. Indien een gemeentebestnur besluit voor 
het stichten van schoollokalen grond ta gebruiken, 
die. reeds vó6r het tijdstip, waarop tot de stich
ting wordt besloten , eigendom der gemeente was, 
zendt ,lat bestuur binnen eene mn11nd nadat op 
het bestek , overeenkomstig artikel 50 der wet 
tot ~ling van het lager onderwijs , voor den 
bouw de goedkeuring ia verkregen, door tnaschen
komat van Gedeputeerde Staten aan Onzen voor
noemden Minister eene opgave : · 

1°. van de plaats waar het terrein gelegen is; 
2". va1.1 de grootte van het terrein en de kadas

trale aanwijzing; 
3°. van de dagteekening' waarop het bestek 

voor den bouw ia goedgekeurd, en 
4°. van naam en voornamen van den deaknn

dige door het gemeentebestuur aangewezen voor 
het bepalen der waarde van den grond. 

Onze voornoemde Minister benoemt , na ont
vang van de in het vorig lid bedoelde opgave, 
een tweeden deskundige en doet daarvan , door 
tnsschenkomst van Gedeputeerde Stoten mede
deeling , behalve aan den benoemde, ook aan het 
betrokken gemeentebestuur, dat den · door hem 
benoemden deskundige daarmede in kennis stelt. 
Beide deskundigen benoemen daarop een derden. 

Indi~n beide eerstgenoemde deskundigen omtrent 
het benoemen van een derden niet tot overeen
stemming kunnen geraken, doen zij daarvan mede
deeling aan het gemeentebestuur. Op aanvrage 
van dat bestuur wordt alsdan de derde deskundige 
door Gedeputeerde Staten benoemd. 

De driê deskundigen bepalen de waarde van 
den voor het stichten van het schoollokaal te 
gebruiken grond en zenden de akte van ii;xatie 
aan het gemeentebestuur. • 

Indien · de drie deskundigen niet eenstemmig 
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zijn in de bepaling van de waarde van den grond, Joelden voor eene Rijksbijdrage in nanmerking
in dier voege, dat er eene meerderheid en eene komen, in het voorlaatste jaar aan de school 
minderheid bestaat, dan wordt de waarde van verbonden zijn geweest, met aanduiding van de 
Jen grond vastgesteld op het door de meerderheid akten van bekwaamheid die zij bezitten , het 
getaxeerde bedrag; terwijl, indien ieder der drie tijdvak gedurende hetwelk zij in dat jaar aan de 
deskundigen een verschillend cijfer aan~n, de school werkzaam zijn geweest en bovendien voor 
waarde bepaald wordt op het bedrag, dat noch de mannelijke onderwijzers bedoeld in artikel 46-
het hoogste, noch het laagste ia. sub l•. d der wet het tijdvak gedurende hetwelk 

Wanneer de schoollokalen voltooid zijn opge- zij in dat jaar in den echtelijken staat zijn ver
leverd, zendt het gemeentebestuur aan Gedepn• . bonden geweest; 
teerde Staten eene decluatie van hetgeen door het 6°. van de som, die door het Rijk overeen
Rijk aan de gemeente verschuldigd is voor de ver- komstig artikel 46 d~r wet verschuldigd is voor 
goeding van 25 pCt. in de bepaalde waarde vnn den eiken onderwijzer, per school en per gemeente; 
grol).d eu voegt daarbij et:n gewaarmerkt afschrift 6°. -van de som die blijkens de vnstp;estelde 
van de akte van taxatie der drie deskundigen, zoo- rekening der gemeente door haar is uitgegeven 
mede van de quitantie voor het betaalde ta:i:atieloon. voor het atichten, verbouwen en nankoopen van 

Gedeputeerde Staten zenden de declaratie met schoollokalen, het anndeel dnt in die kosten ten
hare bijlagen aan Onzen voornoemden Minister, lMte van anderen is gekomen of op andere wije 
voorzien van hunne verldnring van goedkeuring, ia gevonden, het zuiver bedrag waarvan deRijks
waaruit tevens blijkt het jaar, waarin de school- vergoeding van 25 pCt. versohnldigd is en het 
lokalen voltooid zijn opii:eleverd. bedrag die,· ve~ing; 

De betaling der declaratiën geschiedt binnen 7°. van het bedrag, waarop•de waarde is be--
vier weken, nadat zij bij Onzen voornoemdeu paald van den grond, die, reeds eigendom der· 
Minister zullen zijn overgebracht en door dezen gemeente zijnde, gebruikt is geworden VOO!' het 
in orde zijn bevonden. 1tichteu van schoollokalen, die in den loop van 

Is, in het geval bij dit artikel bedoeld, de het voorlaatste jaar voltooid zijn opgeleverd, 
goedkeuring op het bestek verleend vóór. 1 Janu- zoomede van het bed.rag der Rijksvergoeding. 
ari 1902 en worden de schoolloknlen voltooid Scholen, waarvan de opbrengst der schoolgelden 
opgeleverd na 31 December 1901, dan geschiedt gemiddeld tachtip: golden of meer per leerling
de opgave, in het eerste lid van dit artikel voor- en per jaar opleveren, worden in die opgave 
geschreven, vóór l April 1902. alleen opgenomen met betrekking tot de kosten 

5. Jaarlijks in de maand Januari, zoodra de sub 6 en 7 vermeld. 
rekening over het voorlaatste jaar van elke ge- lndieu de bijdrage voor onderwijzers volgens. 
meen te in hunne provincie is vastgesteld, doen het bij de wet van 24 Jnni 1901 (Staaf.sbladn°.187) 
Gedeputeerde Staten aan Onzen voornoemden gewijzip;d artikel 45 der wet van 17 Augnstu 
Minister opgaaf: 1878 (Staatsblad n°. 127) over eenig dienstjaar-

! 0 • van het aantal kinderen dat op elke der voor eene gemeente minder mocht bedragen dan 
lagere scholen der gemeenten in hunne provincie de som der Rijksvergoeding in de kosten van 
op den vijfüenden dag der maand Januari van het l~r onderwijs, niet medegerekend die voor 
het voorlaatste jaar, of indien de school in den het stichten van schoollokalen en onderwijzera-

. loop •an dat jaar geopend is, op den laatsten ·woningen en het aanschaffen van noodznkelijke 
dag der maand volgende op die der opening, schoolmeubelen bij eerste inrichting van nieuwe 
nls werkelijk schoolKftande bekend stond; lokalen, waarop die gemeente ~chtens evenge• 

2°. van de vakken, waarin aan elk dier scholen ·ooemd wetsartikel, zooals dat loidt volgens de 
onderwijs werd gegeven; wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 128) over 

8•. van het bedrag van de opbrengst der achool- 1881! aanapraak kon doen gelden, zenden Gede
gelden per school , alsmede per leerling en per jaar; pu~rde Staten , in plaats van de bij het eerste 

4°. van de namen en voornamen en dagteekeoing lid van dit artikel bedoelde opgaven, aan Onzen 
van geboorte der onderwijzers, die ter voldoening voornoemd en Minister eene opgaaf van het bedrag 
aan de eischen in de artikelen 23 en 24 der wet der kosten, die blijkens de 'l"astgestelde rekeninp: 
gesteld en die boven het in laatstgemeld wets- f over het voorlaatste jaar door die gemeente zijn 
artikel bepaalde minimum voo'r zoover Jaatstbe- gemaakt en naar den regel van artikel 46, zooal11-
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dat luidt volgens laatstgenoemde wet, aanspraak 
geven op de Rijksvergoeding van 80 pCt. 

Voor r.ooveel betreft gemeenten wier rekening 
op bovengenoemd tijdstip nog niet is vastgesteld, 
geschiedt de opgaaf in het eente of wel die in het 
derde lid van dit artikel bedoeld, telkens binnen 
veertien dagen na vaststelling der rekening. 

Het derde lid van dit artikel is niet van toe
]l8SSing wanneer de gemeente over een dienstjaar 
de bijdrage voor onderwijzers, volttens het bij de. 
wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 187) ge
wijzigd artikel 45 der wet van 17 Augustus 1878 
{Staatsl;/ad n•. 127) heeft genoten. 

6. Onze voornoemde Minister regelt het juiste 
cijfer van het bedrag, waarop elke gemeente over 
dat dienstjaar aanspraak heeft als nitkeering, nadat 
de opgaaf bedoeld in artikel 5 bij hem zal zijn 

ontvangen. 
Hij doet daarvan mededeeliog aan de Algemeene 

Rekenkamer en aan Gedeputeerde Staten. 
Het v~rschil tuBSchen het bedrag van de ver

schuldigde nitket!ring en dat van het door de 
gemeente genotene, beiden tot eenzelfde dienst
jaar betrekkiop; hebbende, wordt, _hel.zij ten laste van 
een volgend dienstjaar aan de gemeente uitgekeerd, 
hetzij op het voorschot over een volgend dienstjaar 
verhaald , al naar gelang het genoemd verschil ten 
voordeele van de gemeente of van het Rijk is. 

7. Jaarlijks onderzoekt Onze voornoemde Mi
nister, voor zooveel betreft de in dit besluit be
doelde kosten, de verzamelstaten en bijlogen van 
eenige gemeenterekeningen. 

Hij zendt ze aan Gedeputeerde Staten terug 
met mededeeling van de opmerkinl!:e!l waartoe zijn 
onderzoek heeft geleid en wijzigt, zoo noodig, het 
bedrag der nitkeering. 

8. De opgaven in de artikelen 1 en 5, de 
declaratiën in de artikelen S en 4 bedoeld, be
nevens de akte van taratie in foatstgemeld artikel 
genoemd, worden opgemaakt in den vorm door 
Onzen Minister voorgeschreven. (1) 

Die opgaven worden voor de eerste maal inge
zonden over het dienstjaar 1902. 

9. Waar dit besluit niet uitdrukkelijk van 
ma11116lijlte onderwijzers spreekt, worden met 
• onderwijzers" evenzeer .onderwijzeressen" bedoeld. 

10. Het Koninklijk beslnit nn 18 September 
1890 (Staatablad n•. 154) blijft voor de dienst-

(1) Een en ander ie voorgeschreven bij beelnit 
van den Minister van Binneolnndsche Zaken rnn 

20 December 1901, n°. 1 ~~~~• Afd. A. Z. C. 

jaren 1900 en 1901 van kracht, doch met dien 
verstande , dat het verhaal van hetgeen de ge
meente over die dienstjaren bij voorschot te veel 
mocht hebben genoten, zal plaats vinden op het 
voonchoti dat krachtens artikel 2 van One tegen
woordig besluit zal worden toegekend. 

Onze Minister van Binneolandsche Zaken is 
belast met de uitvoering nn dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Min-ister 
van Financiën, a11n den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den S0eten November 1901. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Mi11uter i:a,i Binnenlanrkcke Zalten , 
(get.) KuYP&R.. 

( Uitgeg. 13 Dec. 1901.) 

80 Nooember 1901. BJ:SLUIT, tot verkorting van 
den termiju, bedoeld in artikel 80, eerste 
lid, der Wet op de paardenfokkerij 1901. 
s. 282. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Biooenlandscbe Zaken van 28 November 1901, 
n°. 10694, afdeeling Al~meene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Gelet op de Wet op de paardenfokkerij 1901 
en op het Koninklijk besl11it vno l Jnli 1901 
(Staatsblad n°. 192); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de termijn, gedurende welken 

het na de inwerkingtreding van äe in het hoofd 
dezer genoemde wet geoorloofd is tot dekking van 
merriën hengaten te bezigen, die voor de provincie, 
waarin de dekking plaats heeft, goedgekenrd zijn 
overeenkomstig de provinciale voorschriften, zal 
verstrijken met S l December 1901. 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staat,blad zal worden geplaatat. 

Het Loo, den S0sten November 1901. 
(g,t.) WILHELMINA. 

De Mi•Ïlter t1an Binnenlanrkclie Zalten, 

(get.) KUYPER . 

( Uitgeg. 11 Dec. 1901.) 

80 November 1901. Mrssru van den Minister 
van Binneolendsche Zaken aan de Commis
sarissen .der Koningin in de provinciën , be

treffende de uitgiften van arbeidskaarten in 
verband met de Leerplichtwet; 
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~fijne aandacht is gevestigd op de wensche
lijkheid, om tnsschen de Arbeidswet en de 

Leerplichtwet meer aansluiting aan te brengen, 
dan thans bestaat. Wanneer toch door de bnrge
meesters, overeenkomstig het voorgeschrevene in 
de Arbeidswet, arbeidskaarten worden verstrekt, 
dan schijnt het bezit. van eene dergelijke kaart 
aanleiding te geven om te meen en , dat door het 
kind arbeid kan worden verricht, zonder dat 
zijne verzorgers zich blootstellen aan overtreding 
der voorschriften der Leerplichtwet. 

Aangezien het af!(even van eene arbeidskaart 
niet kan worden geweigerd op grond dat het kind 
nog schoolplichtig is en het toch wenscl!elijk is 
om , voor zoo veel mogelijk, de aanleiding tot 
bovenstaande onjuiste meening weg te nemen, 
komt het mij noodig voor, dat door burgemees
ters geen arbeidskaarten meer worden afgegeven 
voor personen die den 14-jarip;en leeftijd niet 
hebben bereikt, zonder dat door hen daarbij eene 
waarschuwing wordt gevoegd, inhoudende dat 
het bezit eener arbeidskaart geenszins medebrengt 

·November 1901, L•. K, afdeelin.g Handel en 
Nij verheid ; 

Hebben goedgevonden en Yer.taan: 
te bepalen: 
1°. De maten en gewichten moeten in het jaar 

1902 of 1903 worden onderworpen aan den her
ijk, bedoeld . bij artikel 15 , litt. Á. der boven
genoemde .wet; 

2°. De herijk heeft plaats binnen het tijdvak 
dat aanvangt op 1 Januari 1902 en eindigt op 
1 September 1903; 

3°. Aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opiredragen het tijdstip te bepalen, waarop 
de herijk voor elke gemeente binnen het onder 
2°. genoemde tijd vak zal geschieden. 

Onze Minister van "'.aterstaat, .Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsólad zal worden ge• 
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
nan den Raad van State. 

Het Loo, den 2den December 1901. 
(g~t.) W I L H EL MI N A. 

dat geen 
gelijk is. 

overtreding de Leerplichtwet meer mo- · De Minister van Waterstaat, Handet en Nijverheid, 

In verband met het bovenstaande verzoek ik 
U, de burgemeesters in Uw gewest uit te noodi
gen , voortaan bij het Rfgeven van eene arbeids
kaart voor een persoon , die den 14-jarigen leeftijd 
nog niet heeft bereikt, ook eene waarschuwing 
uit te reiken, en hen tevens een daartoe voldoen
de hoeveelheid van de hiernevens gaande waar

schuwingen toe te zenden. 
Voorts , enz. 

/Je Minister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) KUYPER . 

2 December 1901. BKSLUIT, .tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 1902 
en 1903. S. 229. 

WIJ WILHEJ,MINA' ENZ. 
Op .de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 2 Novem· 
ber 1901, L•. L , afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet op artikel 15 , litt. À , der wet van 7 
April 1869 (Staatsblad n°. 57), waarrnn de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 2~ November 187 4 ( 8iaaisblad n°. 
143); 

Den Rand van State gehoord (advies van den 
12 November 1901, n°. 15); 

Gezien h€t nader rapport van Onzen Minister 
van Watersta.at , Handel en Nijverheid van 29 

1901. 

(get.) DE MAREZ OîENS. 

( Uitgeg. 12 Dec. 1901.) 

2 necember 1901. BEBLUI'r, houdende voorschrif
ten betreffende de uitvoering vn.n de Militie
wet .1901. S. 230. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Oorlog, van Marine en van Bin
nenlandsche Zaken , van 2 November 1901', 
Kabinet , L•. X•• ; 

Overwegende, dat de wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 169), tot nadere wijziging en alin
vnlling van de wet betrekkelijk de Nationale 
Militie en van daarmede in verband staande 
wetten, herziening noodip; maakt van de Konink
lijke besluiten vnn 17 December 1861 (Staatsblad 
n°. 127) en van 8 Mei 1862 (Staatsblad n°. 46) 
en van die, waarbij deze Koninklijke besluiten 
zijn gewijzigd en aangevuld; 

Gelet op de wet betrekkelijk de Nationale 
Militie, zooali! zij luidt naar den ingevolge Ons 
besluit van 17 September 1901 (Staatsblad n°. 
212) in dat nummer van het Staatsblad geplaat
sten tekst, alsmede op Ons besluit van 16 Npvem
ber 1901 (Staa/sblad n°. 222), bepalende, dat 
de wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. ·159), 
tot nadere wijziging en aanvulling van de wet 
betrekkelijk de Nationale Militie en van daarmede 

31 
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in verband ·staande wetten, in werking treedt 
op 1 Januari 1902; 

Den Raad van State geboord _{aidvies van den 
19 November 1901, n•. 27) ; 

Gezien het nader gemeenschappelijk . rapport 
van Onze genoemde Ministers , van :.!6 November 
1901, Kabinet, I,a. O• 0 , van 28 November 1901, 
Bureau .B, n°. 27, en van 28 November 1901, 
n°. 2159 M, afdeeling Militie en Schutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen de volgende bepalingen : 

Art. 1. Tot het bepalen van het aandeel, door 
elke provincie te dragen in iedere jaarlijksche 
lichting voor de militie, zendt Onze Commissaris 
in elke provincie jaarlijks vóór 20 October aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken eene 
opgave van het getal der vóór 1 September van 
het loopend jaar vóor de lichting van het volgend 
jaar in zijne -provincie voor de militie ingeschre• 
venen, voor zoover zij op 31 Augnstus van 
eerstgenoemd jaar in leven waren en niet vóór 
1 Januari van dllt jaar bij de zeemacht - de 
marine-reserve en het korps mariniers hieronder 
begrepen - • bij het le~r hier te lande of bij 
. de koloniale troepen zijn in dienst getred~n en 
zich nog in dienst bevinden. In de opgave 
worden niet begrepen zij , die van de inschrij
vingsregisters zijn afgevoerd , hetzij krachtens 
art. 23, laatste zinsnede, der wet, hetzij als ge· 
volg van het in art. 24 der wet bedoeld onder• 
roek of vnn eene krachtens de laatste zinsnede 
van dat artikel gedane uitspraak , hetzij wegens 
>verlijden vóór de sluiting voorgoed van de inschrij
vingsrepsters en eerst gebleken nn die sluiting. 

2 . Het bewijs dat iemand zijne plichten ten aan
zien van de militie heeft volbracht, wordt afgegeven : 

vo_or den ingeschrevene, omtrent wien nog 
geene, bij Onzen Commissaris in de provincie 
bekende uitspraak door den militierand is gedaan, 
door den burgemeester der gemeente, waar de 
inschrijving is geschied ; 

voor ieder ander ingeschrevene , door Onzen 
Commissaris in de provincie, in welke de inschrij
ving is geschied. 

Dat bewijs is ingericht onderscheidenlijk over
eenkomstig de hierbij gevoegde modellen n°. 1 , 
litt. A en n°. 1, litt. B. 

In plaat.& van eigenhandige onderteekening van 
het bewijs kan daarop de naamstempel worden 
gesteld van hem, door wien het stuk wordt af
gegeven. Het in drukletters vermelden van den 
naam van dezen is niet voldoende. 

3. Het bewijs dat iemand geene plichten ten 
lianzien van de militie te volbrengen heeft gehad 

•'~ordt afgegeven: 
voor hem, die tijdens de afgifte van het be

'wijs in het Rijk woonplaats heeft of aldaar ver
blijf ·hondt·, door Onzen Commissaris in de pro
vincie, in welke hij woonplaats heeft of verblijf 
h~ü ; . 

voor hem, die t.ijdens de afgifte van het bewijs 
.eldilrs dan in het Rijk zijne woonplaats heeft of 
verblijf hondt, door Onzen Commissaris in de 
provincie Znidhollo.nd. 

Dat bewijs is ingericht overeenkomstig het 
'hierbij gevoegde model n•. 1, litt. C. Hierbij 
··geldt t laatste lid van nrtikel 2 van dit besluit. 

4. n elke verbintenis tot vrij willigen dienst, 

ingesc 
reeds 
veertie 

in art. 9 der wet , aangegann door · een 
evene voor de militie, of door hem, die 
ij de militie is ingelijfd, wordt om de 

dagen kennis gegeven aan Onzen Com-
missari ïn de 'Provincie, waar de inschrijving 

· of voo welke de inlij vin11: is geschied. 
E venlleer wordt om de veertien dagen aan 

Onzen Commissaris in die provincie kennis ge• 
geven, indien een ingeschrevene voor de -militie, 
door wien eene verbintenis tot vrijwilligen dienst 
als bedoeld in art. 9 der wet is aangegaan en 
omtrent wien nog niet onherroepelijk uitspraak 
is · gedaan, of wien bij de loting een nummer is 
ten deel gevallen dat hem in verband met zijne 
aanwijzing tot Jen dienst tot dienst bij de mi
litie verplicht of nog kan verplichten : 

1°. overleden is , of indien er te zijnen aan
zien mntatiën hebben plaats gehad , welke kun
nen worden geacht op de omtrent hem te doene 
nitspraak of op zijne bestemming ter inlijving bij 
de militie van invloed te knnnen zijn; 

2°, bij een ander korps is overgeplaatst. 
Van de kennisgevingen, in het eerste en het 

tweede lid van dit artikel bedoeld, doet Onze 
Commissaris in de provincie mededeeling aan den 
burgemeester der gemeente, waar de inschrijving 
of voor welke de inlijving is geschied. 

Van de aangegane verbintenis, van het over
lijden, van de voorgevallen mutatiën of van de 
overplaatsing bij een ander korps wordt achter 
den nanm van hem, wien het geldt, aanteekening 
gehouden in de kolom Áanmerhngen van het 
inschrijvingsregister of, zoo hij r~eds heeft geloot, 
van de beide dubbelen van het lotingsregister. 
Zoo eene verbint~nis tot vrijwil)igen dienst is 
aangegaan door em ingelijfde, die voorkomt in 
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het regiet,er, vermeld in art . . 122 der wet, wordl 
daarvan mede aanteekening gehouden in de kolom 
.Aa"m1Jr!rittgm ven dit reg;,ter, en wordt de naam 
van den ingelijfde daarop doorgehaald. 

I. de ingelijfde niet in~chreven in laab~
noemd register van de p:emeente, voor welke hij 
is ingelijfd, dan doet de burgemeester de1er ge
meente van de bij hem ont"angen kenniBgeving 
tot het in den tweeden volzin van · het vorig lid 
vermeld einde onverwijld mededeeling aan den 
burgemeester der gemeente, waar de persoon, wien 
het geldt, op het register voorkomt. 

5. De in het eerste en het tweede lid van 
aTtikel 4 van dit besluit vermelde kennisge
vingen nau Onzen Commissaris in de provincie ge• 
schieden: · 

door Onzen Minister van Marine, voor zoo veel 
betreft elk voor de militie ingeschrevene en ieder 
bij de militie ingelijfde, die eene verbintenis tot 
vrij willigen dienst heeft aangegaan bij de zee. 
macht, de marine-reserve en het .korps mariniers 
hieronder begrepen ; 

door den bevelhebber van het ko:rpe, Wlllll'bij 
de ingeschrevene eene verbintenis tot vrijwilligen 
dienst heeft aangegaan of waarbij de bij de militie 
ingelijfde met zoodanige verbintenis is overgegaan 
of waarbij hij is overgeplaatst. 

6. Elk ingesçhrevene voor en ieder ingelijfde 
bij de militie, die krachtens art. 9 der wet eene 
verbintenis tot vrij willigen d_ienet heeft aangegaan, 
wordt niettemin gerekend te dienen voor de lich
ting der militie, voor welke hij had moeten wor
den ingelijfd of voor welke hij ie ingelijfd. 

7. · Eene krachtens art. 9 der wet aangegane 
verbintenis tot vrijwilligen dienst en de daaruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen worden· 
door de vroeger of later plaats gehad hebbende 
inlijving of bestemming ter inlijving bij de mi
litie niet verkort. 

Eene verbintenis als in het vorig lid bedoeld, 
heeft geen invloed op den diensttijd , dien de 
verbondene als militieplichtige overeenkomstig 
de ter 18ke geldende wettelijke bepalingen bij de 
militie en eventueel bij de landweer te vervullen 
heeft of, bij latere inlijving bij de militie, mocht 
hebben te vervullen. 

De bij rechterlijke uitspraak: of bij bijzondere 
vergunning plaats gehad hebbende vemietigiug 
of ontheffing van eene verbintenis tot vrij willigen 
dienst of vervroef'd ontslag ontheft niet van de 
verpliohtingen, in het vorig lid bedoeld. 

8. Vrijstelling van den dienst op grond van 

art. 45, 2°. der wet wordt niet verleend aan , 
of ongeschikt'ferklaring voor den dienat wonl.t 
niet uitgesproken ten aanzi'en van zich buitell 
het Rijk bevindende personen, die door ziekte of 
gebreken bnitcm staat zijn te verschijnen voor het 
college, dat ~mtrent hen uitspraak moet doen, 
dan na overlegging van eene behoorlijk gelegali
seerde verklaring, afgegeven door twee ter plutee 
tot· uitoefening van de genees- en heelkunde be
voep:de geneeeknndigen, houdende dnt de in die 
verklaring met naam, voornamen en leeftijd aan 
te duiden persoon door hen ongeschikt wordt 
geoordeeld voor den krijgsdienst. In de Neder
landsche koloniën mag de verklaring niet worden 
llfgegeven door dokters-djawa, tenzij ter plaatae 
geen twee andere ~neeskundigeo zijn; zij mag 
ook niet worden mede-afgegeven door een dokte~ 
djawa, tenzij ter plaatse slechte ééu an1l.er ge• 
neeskundige is. In de verklaring moet de aard 
van de ziekelijke ges~eldheid of het lichaam&gef 
brek van den persoon , ten behoeve van wien zif 
wordt afgep:even, worden vermeld, met nandniding 
tevens van het nummer, waaronder de ziekte of 
gebrek wordt genoemd io het in Nederland geldend 
reglement op het geneeskundig onderzoek van 
militieplichtigen. Bij de vermelding van de lega
lisatie moet worden verklaard, dat zij , door wie 
het stuk is afgegeven, ter plaatse tot het uit• 
oefenen van de genees- en heelkunde gerechtigd 
of wel dokter-djawa zijn. .Bij ontetentenia ter 
plaatse in de Nederlandsche koloniën van twee 
geneeskundigen , of zoo er slechts één genees
kundige is, moet van die omstandigheid uit het 
relaas vun legalisatie blijken. 

Indien t-egen eene uitspraak: , gedaan naar aan• 
leiding van eene schriftelijke verklaring als in 
het vorig lid bedoeld, bezwaren zijn ingebra.cht 
bij Gedeputeerde Staten, dan moet door of van• 
wege den loteling, wien de uitspraak geldt, aan 
dit college binnen den door dat coli~ te bepalen 
tijd eene nieuwe behoorlijk gelegaliseerde ver
klaring worden ingeleverd , afgegeven door twee 
andere tot uitoefening van de geneea- en heel• 
:kunde bevoegde geneeskundigen of door andere 
,aokters-djawa dan die, welke eerste verklaring heb• 
1,en onderteekend. Ook .ten aanzien van de nieuwe 
<Verklaring geldt het bepaalde bij het ~orig lid. 

9. De open bare keqnisgeving, door burgemeester 
n wethouders volgens art. 17 der wet jaarlijks 
~ doen; vermeldt den inhoud van de artt. 18, 
4, 16, 16, 18 en 166 der wet. 

10. Burgemeester en wethouders vergewi111en 
s1• 
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zich zooveel mogelijk vao deo joisteo tijd vao 
geboorte v110 rik, die io huooe gemeente voor 
de militie moet worden iogeschreveo. 

Is deze niet in hnnoe gemeente geboren, dao 
konneo zij overlegging vorderen van eeo uittrek
sel nit zijoe geboorte-akte. 

Ia dit stuk oiet vóór 1 Augoatu vao het jaar 
overgelegd, dan wordt vóór de sluiting voorgoed 
vao het ioschrijvio~register de persoon, w~eo 
het geldt, iogesehreveo overeenkomstig de bij 
de a11ogifte gedane opgaven, met vermelding, io 
de kolom Aanmer/ringm vao het register, dat 
aan de vordering tot het overleggen van eeu 
uittreksel oit de geboorte-akte niet is voldaan. 
Van die ioschrijviog wordt aan den io!{eschrevene 
of aan zijo vader, moeder, voogd of curator 
schriftelijk kennis gegeven. 

11 . Van elke aangifte ter inschrijving wordt 
eeo bewijs afgegeven, ingericht overeenkomstig tet hierbij gevoegde model n°. 2. 

12. Vao hen, die voor .de militie moeten wor
den iugeachreveo eo in dienst zijn bij de zee
macht - de marine-reserve eo het korps mari
ni~rs hieronder begrepen - , bij het leger hier 
te lande, bij de koloniale troepen of bij de goo
veroements-marioe , geschiedt jurlijks vóór 10 
Januari opgave aan Oozeo Commissaris in de 
provincie, in welke de iuschrijving moet plaats 
hebben: 

door Oozeo Minister van Marine, voor zoo. 
veel hen betreft , die bij de zeemacht, bij de 
marine-reserve of bij het korps mariniers dienen, 
of die adelborst der 2de of der 3de klaase of 
11dspirant-administ:ateur bij de zeemacht zijn; 

door de daartoe door Onzen Minister van Oor
log aan te wijzen militaire autoriteiten, voor 
zooveel heo betreft, die bij het leger hier te 
lande dienen; 

door Onzen Minister vao Koloniën, voor zoo
veel hen betreft, •die bij de koloniale troepen 
of bij de gouvernementa-marine dienen of met 
beetemmiog voor den kolonialen militairen dienst 

of voor de gou vernemeots-marine zijn ingescheept 
of hier te lande aanwezig zijn. 

De opgave ge11Chiedt door middel van eene· 
naamlijst, ingericht volgens het hierbij gevoegde 
model n°. 8. 

13. De opgave, door de bestuurden van de 
gestichten en inrichtingen, vermeld in art. 22 · 
der wet, ingevolge dat artikel te doen, ·geschiedt 
door middel ven eeue naamlijst, ingericht over
eenkomstig het hierbij gevoegde model n°. 4. 

· Bij de naamlijst wordt zoo mogelijk c,verg,,legd 
een uittreksel nit de geboorte-akte van eiken op 
de lijst vermelden persoon. 

14. Oo,.e Commissaris in de provincie zeodt 
jaarlijks vóór 20 Januari een uittreksel uit de 
bij heoi ootvaniren, in de art-ikeleo 12 en 13 vau 
dit besluit vermelde naamlijsten, alsmede di, uit• 
treksels oit de geboorte-akten van de in luatst
genoemd artikel bedoelde personen, nan burge
meester en wetbouders der gemeente, waar de 
inschrijving moet geschieden. 

Burgemeester en wethouders zenden voor 5 
Februari een bewijs van inschrijving, ingericht 
volgens het hierbij gevoegde model o0

• 5, aan 
Onzen Commisearis in de provincie, of deelen 
aan dezen de redenen mede, waarom zij hebben ge
meend niet tot de inschrijving te kunnen overgann. 

De bewijzen van inschrijving worden door Onzen 
Commissaris in de provincie ou verwijld overge
maakt aan hem, door wieo ,de opgave is ini,:ezonden. 

15. Het register van ioschrij ving, vermeld in 
art. 23 der wet, en de uit dat register op te 
makeo alphabetische naamlijst, vermeld in art. 24 
der wet, zijn ingericht onderscheidenlijk overeen
komstig de hierbij gev~e modellen n°•. 6 en 7. 

De alphabetische naámlijst wordt in dobbel en 
in le:ricographische orde van de geslachtsnamen 
en, bij gelijkluidendheid van deze, ia die van 
de voornamen opgemaakt. · 

Een der dubbelen van de naamlijst wordt aan 
Onzen Commissaris in de provincie gezonden bij 
de toezending aan dezeo van het inschrijvings
register overeenkomstig de eerste zinsnede van 
art. 24 der wet. Het andere dubbel van de lijst 
blijft voorloopig onder burgemeester eo wethouders 
berusten. De burgemeester of het raadslid, be
doeld in de derde zinsnede van art. 28 der wet, 
zorgt, dat het bij den aanvang van de loting 

. voor zijne gemeente aan den militiecommissaris 
wordt ter hand gesteld. 

16. Van een ingeschrevene, die v66r de slni
ting voorgoed van het ioschrij vingsregister blijkt 
te zijn overleden, wordt de naam op dat register 
doorgehaald ; de dagteekeniog eo de plaats van 
overlijden worden achter den naam in de kolom 
Àanmerkingen vermeld. 

Vao een io~schreveue, die bewijst, na zijne 
inschrijving te zijn geraakt in een der gevallen, 
in de laatste zinsnede van art. 23 der wet aan
trednid, wordt, indien hij het \'J'Wlgt v66r de 
sluiting voort(Oed van het inschrijvingsregister, 
de naam op dnt register doorgehaald ; achter den 
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naam wordt in de kolom .Janmerkingen' de reden 
der doorhaling vermeld. 

17. Indien 011 de slniting voorgoed van het 
inschrijvingsreii:ister en vó6r de verzending er van 
aan Onzen Commissaris in de provincie blijh, dat een 
ingeschrevene ia overleden vóór de sluiting Voorgoed 
van het register, dan wordt zijn naam door bnrge
meester en wethonders op het register en op de beide 
dubbelen der alphabetiache naamlijst doorgehaald; 
de dngteekening en de plaats van overlijden worden 
in de kolom .J.anmerkit19en van register en lijst 
achter den naam van hem, wien het geldt, vermeld. 

Aan het eind en op het titelblad van het re
gister, alsmede aan het eind van de lijst in 
dubbel wordt van de vermindering van het ge
tal der ingeschrevenen en van de reden daarvan 
melding ii:emaakt in dezer voege : 

• Ten ii:evolge van het in de kolom .Aan-
• merlcingeii achter het volgnummer •.... 
• vermeld overlijden, bedraagt het getal der 
.ingeschreven thans . .. •• . ~in letters)." 

den .•.• • ••. 19 . 
De Burgemeeater, 

N.N. 
De Secretaria , 

N.N. 
18. Indien na de sluiting voorgoed van het 

inschrijvingsregister en vó6r ,le verzending er 
van aan Oozen Commissaris in de provincie, een 
ingescji.revene bewijst, .-ó6r de alnitintr voorgoed 
van het register te zijn geraakt in een der geval
len, in de laatste zinsnede van art. 23 del" wet 
aangeduid , en hij zijoe afvoering van het register 
vraagt, dan wordt zijn naam op het register en
op de beide dubbelen dPr alphabetische naamlijst 
doorgehaald ; de reden der doorhaling wordt in 
de kolom .J.anmerlcingen van register en lijat 
achter den ne.:im van hem, wien het geldt, vermeld. 

Ann het eind en op het titelblRd van het re
gister, alsmede aan het eind van de lijst in dub
bel wordt van de vermindering van het getal 
der ingeschrevenen en ·van de reden c!aarvan 
meldinp: p:emaakt in dezer voege: 

• Ten gevolge van het vermelde in de 
.kolom Àanmerkingen achter het volgnum
.mer ••.•• , bedraagt het getal der inge
_.schreveuen thans . ••.• • • (in letters)." 

den . •.•••.• lil . 
De Burgem~e,ter, 

N.N. 
De Secretaril, 

N.N. 

19. Indien het aan Onzen Commissaris in de 
provincie bij het onderzoek, in de eerste zinsnede 
van art. 24 der wet bedoeld, blijkt, dat een in
geschrevene vóór de sluiting· voorgoed van het 
inschrijvingsregister is overleden ; dat iemand vóór 
die alniting -ia geraakt in een der gevalfon in 
de laatste zinsnede van art. 23 der wet aange
duid en deze zijne afvoering van het register 
vraagt, of dat iemand nit anderen hoofde ten 
onreehte op het inachrij vingsreióster van eene 
gemeente voorkomt, dan zorgt hij, dat voordat 
wordt voldaan aan d~ tweede zinsnede van art. 
24 der wet. de naam van den ingeschrevene, wien 
het geldt, op het register en op de beide dub
belen der alphabetische naamlijst wordt doorge
haald; achter dien naam worden in de kolom 
Àanmerkingen van register en lijst de reden der 
doorhaling en de hiertoe door Onzen Commissaris 
gegeven last vermdd . 

Hierbij geldt voorts het bepaalde bij het tweeda 
lid van artikel 18 van dit bealnit, met die~ 
verstande, de.t de onderteekening, in de.t lid be
doeld, ook door Onzen Commissaris in de pro
vincie kan geschieden voor zooveel betreft het 
inschrijvingsregist~r en het dubbel van de alpha
betische naa111lijst, dat in zijn bezit is. 

20. Van elke nitspraak, krachtemi de 1lotbe• 
paling van art. 24 der wet door Onzen Commis
saris in de provincie omtrent een tegen het in
schrijvingsregister en de alphabetische naamlijst 
ingebracht bezwaar gedaan, ii:eeft hij dadelijk 
kennis aan burgemeester en wethouders der bij 
de zaak betrokken gemeente, 11110 den militiecom• 
mi88aris en aan hem of haar, die het bezwaar 
inbracht. Moet de uitspraak de inschrijving ten 
11evolge hebben van iemand, die ten onrechte niet 
op het inschrijviogsregister ee de alphabetische 
naamlijst voorkomt, of moet krachtens de nit• 
spraak de naam van een ingeschrevene op het 
inschrijvingsregiste1· en de alphabetiache naamlijst 
worden doorgehaald, dan wordt van de nitapraak 
tevens kennis gegeven aan hem, tot wiens in• 
schrijving of tot de doorhaling van wiens 01111m 
de nita praak moet leiden, of aan zijn vader , 
moeder, 'V'OOgd of cnrator, voor zoo ver de per
soon, aan wien deze kennisgeving moet worden 
gedaan , niet dezelfde ia als die het bezwaar i D• 

bracht. 
BnrgemeP.ster en wethonders , of de militiecom

mi888ri& ingeval aan dezen het inschrijvingsregis
ter en een der dobbelen van de alpbabetische 
nuamlijst reeds inge,·olge het bepaalde bij artikel 
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21 van dit beslnit zijn toegezonden, brengen 
daarin de • verbet~riogeo, welke bij de oitapraa.k 

. mochten zijn bevolen, en vermelden de dagtee
kenin!f en het nummer der uitspraak in de 
kolom ÀafUIU1'iing1:11 van regi1ter en lijst, achter 
den llaaJB van hem , wien het geldt. 

Ontstaat door de oitapraak Yemndering in het 
getal der ingeschrevenen, dan wordt daarvan aan 
het eind en op het titelblad van het insehrij vings
regiater, al111Dede aan het eind der beide d n bheleo 
van de naamlijst melding gemaakt in dezer voege : 

• Te,n gevolge vno de oitapraak van den 
.Commissaris der Koningin io de provincie, 
• vermeld io de kolom À11.-erhngen achter 
.het volgnummer ••• , bedra&!(t het getal 
.der ingeschrevenen thans • • • • (in letten)." 

den • •••• . •• 19 . 
De Bugemeuter, 

N.N. 
De Secretari.,, 

N. N. 
(of) 

De Militieco111111u1ari., in • 
N.N. 

21. Dadelijk nadat de tijd ia verstreken, ge

durende welken het inschrijvingsregister en de 
alphabetiecbe naamlijst overeenkomstii,: de tweede 
zinsnede van art. 24 der wet op de secretarie 
der gemeente ter le1ing hebben gelegen, zendt 
de borl{emeester het regiater, benevens een der 
dobbelen vnn de naamlijst aan den militiecom
missaris. 

De militiecommissaris bren~ een en ander bij 
de loting mede. 

22. Onze Commissari88en in de provinciën zijn 
bevoegd, indien zij dit 'l'OOr deri geregelden loop 
van de werkzaamheden ter uitvoering van de 
wet nuttig achten, de provincie of, zijn in deze 
meer dan één militierand, het rechtsgebied van 
eiken van die raden te verdeelen in militiekantons 
en de hoofd plaats van elk kanton aan te wijzen. 

23. Van de plaataen, dMgen en uren, door 
Onzen Commissaris in ·de provincie voor de loting 
van hen, die voor de lichting van het volgend 
jaar voor de militie zijn inge11Chreven • bepaald, 
geeft hij, ten minste vijftien dagen te voren, 
kennis aan burgemeester en wethouders van elke 
gemeente, ieder voor zooveel haar betreft, ook 
nl ie zij krachtens de tweede zinsnede van art. 3 
der wet met één andere of met andere gemeenten 
tamengevoegd. 

A,rn burgemeester en wethouders der gemeente, 

waar de loting moet geschieden, geeft hij boven
dien kennis van hetgeen door hem ingevolge het 
'YOrig lid ia bepaald ten aanzien van de loting der 
ingeschrevenen in andere gemeenten, voor wie de 
loting in eerstbedoelde gemeente moet plaats hebben. 

24. De openbare kennisgeving, o vereeokomstig 
art. 26 der wet door burgemeester en wethou.ders 
te doen, vermeldt teveDS den tijd , waarop na 
l · October van het jaar, en de plaats, wnar door 
of vanwege de lotelinl(t!D bij den bwgemeeater 
aanvrage Iran geschieden van de getuigschriften, 
in de artikelen 39 en 40 no dit be1luit·vermeld. 

In de openbare kennisgeving wordt wijdere mel
ding gemaakt van het bepaalde bij art. 51, eerste 
en tweede zinsnede, der wet en bij artikel 42 
eerste Jid , van dit besloit, met bijvoeging, dat 
de opgave van eeoe reden vnn vrij1telling bij de 
loting hem, die vrijgesteld weW1Cht te worden , 
niet ontslaat van de verplichting om bij den 
militieraad . de reden van vrijatellinp; in te bren• 
gen, hetgeen in elk geval hij dit collel(e moet 
worden gedaan op het daarvoor bestemde tijdstip. 

25. Van een ioge5ehreveoe die v6ór den aan· 
vaog van de loting der ingeschrevenen van eeoe 
gemeente of van krachtens de tweede zinsnede 
van ort. 3 der wet samengevoegdti itemeenteo 
blijkt te zijn overleden, wordt de ooam op het · 
ioschrij vingeregister en op de beide dubbelen der 
alphabetisehe D1U1mlijst doorgehaald; de dagtee
keoing en de ploats nu overlijden worden achter 
den naam in de kolom ÀanmerkiNg~ v~o Te• 
gieter en lijst vermeld. 

Aan het eind en op het titelblad van het• 
register, alsmede aan het eind van de lijst in 
dnbbel wordt vau de vermindering vao het ge

tal der iogeschreveoeu en no de reden d~vao 
melding gemaakt in dezer voege : 

;ren gevolge van het io de kolom .Aari
.merkingep achter het volgnummer • . •• 
• vermeld overlijden, bedraagt het getal der 
• iogeschreveoeo thans. . • . ••• 
• (in letten)". 

den .•.. . • . . • 19 . ·. 
De Militiecommisaari.8 ia .••.... , 

N.N. 
26. Alvorens de door hem geparafeerde lotings

biljetten in de boa te doen rolt de militiecom
missaris elk biljet op en bevestigt het op eenvormige 
wijze in een koker of ring, zó6 dnt het nummer 
op het biljet vermeld, v6ór de trekking piet kan 
worden gekend door den trekker of door de 
omstanders. 
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27. De militiecommissaris wordt bij de loting 
tot het invullen van één der dubbelen van het in: 
ar,ti,kel 34 van dit besluit vermeld register bijgestaan 
door een door den burgemeester der gemeente, 
waar de loting geschiedt, aan te wijzen ambte
naa1· van het bestnor dier gemeente, of door een 
anderen daartoe geschikten door den burgemeester 
van voormelde gemeente aan te wijzen-persoon, 
alsmede door een officier en twee onderofficieren 
van het leger. 

De officier en de onderofficieren worden daartoe, 
op aanvrage van den militiecommissaris, aange• 
wezen door of vanwege den bevelhebber in de 
militaire afdeeling, waartoe de gemeente behoort, 
waar de loting geschiedt. 

De onderofficieren 2,ijn, onder toezicht van aen 
· officier, belast met het meten van de opgekomen 

ingeschrevenen. 
28. De bns, in de tweede zinsnede van art. 30 

der wet belloeld, heeft een ronden vorm en is 
van ongekleurd doorschijnend glas. Hare inbouds
r11,imte moet al de nummers , voor de loting der 
ingeschrevenen van elke gemeente of van elke 
llamenvoeging van gemeenten vereischt, kunnen 
bevatten. Zij heeft van boven eene opening, ge
schikt tot het doorlaten van de band. 

De bos wordt in het midden van eene tafel 
geplaatst, zoo hoog dat zij voor de omstanders 
zichtbaar is. De militiecommissaris plaatst zich 
aan de tafel recht tegenover en op den kortsten 
afs.tand van dé bus. Hij ziet nauwkeurig toe, 
dat door of voor eiken loteling slechts één lotings
biljet uit de bos wordt genomen. 

29. Onze Commissaris in de provincie zorgt, 
dat de militiecommissaris in tijds is voorzien 
van het drukwerk voor het lotingsregister in 
dubbel, van de 1,1oodige kokers of rin,gen bedoeld 

· in artikel 26 vau dit besluit, en van zoo.veel 
lotingsbiljetten , als het getal der ingeschrevenen 
van elke gemeente of van krachtens de tweede 
zinsnede van art. 3 der wet samen~voegde ge 
meenten bedl"lllll,l:t, 

Elk lotingsbiljet vermeldt in d•lidelijke cijfers 
en in letters een nummer , te beginnen met n°. 1 
en eindigende met het laatste nummer van het 
getal der ingeschrevenen. 

Elk biljet wordt vóór de loting door den militie
commissaris geparafeerd. 

30. Onze Commissaris in de provincie zorgt, dat 
· in elke gemeente, waar de loting geschiedt, de 

bus en eene, overeenkomstig de wet betreffende de 
maten , gewichten en werktuigen geijkte maat 

voor het meten der opgek~men ingeschrevenen 
aanwezig zijn; 

De burgemeester der gemeente , in het vorig 
lid bedoeld, zorgt, dat de maat op de dlljlfvoor 
bepaalde tijdstippen opnieuw wordt onderzocht 
en , bij goedkeuring, van het merk van goed
kenring wordt voorzien. 

31. Alvorens d,e loting der ingeschrevene~ 
eener gemeente of van samengevqegde gemeenten 
aanvangt, doch niet vóór het tijd.stip, overeen
komatig de eerste zinsnede van art. 26 der wet 
voor die loting bepaald, of, in . het geval, in 
artikel 36 van dit bes_lnit bedoeld, alvorens de 
loting wordt hervat, noodigt de militiecommis
_saris de opgekomen ingeschrevenen of hen, .lie 
voor ingeschrevenen een nummer komen trekken, 
uit, onmiddellijk na de trekking de redenen van 
vrijstelling op te geven, welke de ingeschrevenen 
meenen te hebben en verlangen ten dienenden 
dage btj den militieraad te doen gelden; hij deelt 
hnn tevens mede welke bewijsstukken, ingeval 
de reden v~n vrijstelling eene andere is dan die, 
vermeld onder 1°. van art. 45 der wet, tot 
staving van het recht op vrijstelling in het bezit 
behooren te zijn van den militieraad, bij welken de 
redenen van vrijstelling moeten worden ingebracht. 

32. De militiecomissaris roept elk ingeschrevene 
met luider stem op om te loten naar de volgorde, 
waarin hij voorkomt op de alphabetische naam
lijst, of, bij samen voeging van gemeenten, op de 
alphabetische naamlijsten, te beginnen en telkens 
voortgaande met die der meest bevolkte van de 
SQmengevoegde gemeenten. De bevolking eener 
gemeente wordt ii:eacht te best~n uit het door 
de_ laatste openbare volkstelling daarin aangewezen 
getal inwoners. 

33. Trekt, in het geval voorzien bij de voor
laatste zinsnede van art. 31 der wet, de burge
meester of het lid van den gemeenteraad een 
nummer, dan worden door hem, die he~ nummer 
heeft getrokken , op de achterzijde ~an het lotings
biljet den mwm en de voornamen (voluit ge
schreven) vermeld van den ingeschrevene voor 
wien het nummer is getrokken; deze vermelding 
wordt door den burgemeester of het lid van den 
gemeenteraad gepal'Bfcerd. 

Hij, voor wien het nummer is getrokken, kan 
het biljet ter secretarie van de gemeente, waar 
hij voor de militie is ingeschreven, binnen drie 
maanden afhalen of doen afhalen, te rekenen 
van den eersten- werkdag, volgende op dien van 
de tre°kking. 
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34. Het lotingsregister, in art. 32 der wet 
vermeld, is ingericht overee"f!,komstig het hierbij 
gevoegde model n". 8 en wprclt staande de loting 
in dubbel gehmiclen. 

De lotingsnummers worden vooraf in volgorde 
op de beide dubbelen van het lotingsregister in
geschreven door den secretaris van den militie
raad, door wieu één der dubbelen van het register 
verder wordt ingevuld. 

De geslacht&- en voornamen en de lengte van 
eiken loteling, alsmede de door of voor dezen 
opgegeven reclénen van vrijstelling worden, on
middellijk nadat een nummer is getrokken, op 
hèt lotingsregister in dubbel, achter' hetzelfde 
daarop voorkomend nnmmer, inge~chreven. Ge
lijktijdig wordt het getrokken nummer, behalve 
op de alphabetische naamlijst in dobbel , op het 
inschrijvingsregister bij den naam v:.n den loteling, 
wien het geldt, aangeteekeocl. 

35. Loopt de loting van de ingeschrevenen 
eener gemeente of van samengevoegde gemeenten 
niet achtereen volgend af, clan wordt de bns met 
de daarin vervatte lotingsbiljetten gedurende den 
tijd der schorsing van de loting op eene gesloten 
plaats geborgen en de afslniting van die plaats 
met het zegel der gemeente, waar de loting ge
schiedt, verzegeld. De slentel van deze bergplaats 
blijft onder den militiecommissaris berusten tot
dat de loting wordt hervat. 

36. Na afloop van de loting der ingeschrevenen 
van eene g~meente of van samengevoegde gemeen
ten en nadat het lotingsregister in dubbel verder 
overeenkomstig de derde zinsnede van art. 32 def 
wet is ingevuld , wordt het op de tweede bladzijde 
onder de vermelding van den ingeschrevene, wien 
het hoogste nnmmer is ten deel gevallen, gesloten 
en door den militiecommissaris , alsmede door den 
burgemeester, die of het lid van den gemeente
raad, dat - of bij samenvoeging van gemeenten, 
door de burgemeesters of de leden van de gemeen
teraden, ilie - bij de loting tegenwoordig waren, 
onderteekend. 

De burgemeester of het lid van den gemeente
raad van elke gemeente doet het inschrijvingsre
gister en een der clnbbelen van de 11.Jpbabetische 

• naamlijst zijner gemeente onar de secretarie van 
die gemeente overbrengen. 

Het · lotingsregister in dubbel en het andere 
dubbel van de alphabetische naamlijst blijven voor
Joopig onder den militiecommissaris berusten. 

37 . Ingeval van vernietiging der loting e_n van 
bevolen nieuwe loting, krachtens art. 34 der wet, 

wordt een nieuw lotingsregister aangt:legd en is 
het vorige vervallen. Van dit vervallen en van 
de reden hiervan wordt melding gemaakt in eene 
door den militiecommisso.ris onderteekencle gedag• 
teekencle verklaring aan het slot en op het titelblad 
van elk der dubbelen van het vervallen register; 

Ingeval van vernietiging van een gedeelte· der 
loting en van bevolen nieuwe loting voor zooveel 
dat gedeelte betreft, wordt hiervoor een nieuw 
lotingsregister aangelegd en is het vorige vervallen 
voor zooveel het vernietigd l!:l)cleelte der loting 
aangaat. Het vervallen p:edeelte wordt door den 
militiecommisso.ris op de beide bladzijden met een 
cl warsetreep cloorgehnald. Van die doorhaling en 
van de reden er van wordt melding gemaakt in 
eene door hem ondertcekende geda2;teekencle ver· 
klaring aan het slot en op het titelblad van elk 
der dubbelen van het register. 

_De artikelen 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35 en 36 van dit besluit zijn op de 
nieuwe loting van toepassing. 

Blijkt vóór den aan vang van de nieuwe loting 
dat een ingeschrevene, die anders daarbij betrokken 
zou zijn geweest, ie overleden, dan wordt te dien 
aanzien gehandeld overeenkomstig artikel 25 van 

· dit besluit. 

38. Ingeval van n11Jotin11: zijn ~ behalve het 
inschrijvingsregister, zoo hij , wien de naloting 
geldt, overeenkomstig art. 18 der wet ia inge
schreven - het lotingsregister van het jaar der 
lichting en van de gemeente, voor welke eeoe 
oaloting geschiedt, en het clnbbel van dat register 
bij de nalotinl!! voorhancle_n. 

Hij, die heeft nageloot, wordt alsnog aan het 
eind der beide dubbelen van het lotiugerep:ister, 
onder de vermelding van de sluiting van dat 
register, dae.rop ingeschreven. De militiecommis
saris en de bury1:emeeeter, die of het lid van den 
gemeenteraad, dat bij de naloting tegenwoordig 
was, stellen hunne handteekeoing: onder deze 
inschrijving. 

Van het bevel tot naloting wordt melding 
gemaakt in de kolom Àanmerkingen van het 
lotingsregister in dubbel, achter den naam van 
hem, cl ie heeft nageloot. 

De letter A of B wordt bij elk van de gelijke 
nummers op de beide dubbelen vun het Jotings- . 
register bijgeschreven. B\i den naam van den 
reeds op het lotingsregister voorkomenden lotelinj!!, 
die hetzelfde nummer heeft getrokken als hij die 
nalootte, wordt eene verwijzing geplaatst naar 
het eind van het register. 
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· De artikelen 23, 26, 28, 211, 30, 31 en 33 
van dit besluit zijn op de ualotiug van toepassing. 

Ingeval van vernietiging der nalotinp: en van 
bevolen nien we naloting, krachtens art. -U der wet, 
wordt de vermelding vim den nitalag der ver• 
nietigde naloting op de beide dubbelen van het 
lotingsregister doorgehaald en die doorhaling door 
den militiecommissaris gewaarmerkt; verder wordt 
gehandeld overeenkomstig hetgeen hierboven met 
betrekking tot naloting is bepaald. 

39. Tot het bekomen van vrijstelliuit op grond 
van art. 46 of van art: 53 der wet wordt over• 
gelègJ een getuigschrift. , ingericht, zoo het hier 
te lande wordt opgemaakt , overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model n°. 11, litt. A. 
• Het wordt no. 1 October van het janr opgemaakt 

door den burgemeester, nadat deze door of vanwege 
den loteling, wiee het geldt, in het bezit is gesteld 
van het bewijsstuk, dat, of van de bewijsstukken, 
die, volgens de eerste zinsnede van art. 51 der 
wet , moet of moeten worden overgelegd tot het 
verkrijgen van vrijstelling wegens broederdienst. 

Deze stukken en het getuigschrift blijven voor• 
loe>pig onder den burgemeester berusten. Is het 
getuigschrift opii;eonnakt door den burgemeester 
eener andere gemeente dan die, waar de belang• 
hebbende voor de militie is ingeschrevan , dan 
worden de stokken en het. getuigschrift door den 
bur!?emelll!ter onverwijld gezonden aan zijn ambt
genoot van laatstbedoelde gemeente, om daarmede 
te handelen overeenkomstig artikel 43 van dit 
beslnit. 

40. Tot het bekomen van vrijstelling OJI grond 
van art. 50 der wet wordt overgelegd een ge• 
tni!(l!Chrift, ingericht, zoo het hier te lande wordt 
opgemnnkt, overeenkomstig het hierbij gevoegde 
model n°. 10, litt. A. 

Het wordt na 1 October van het jaar opge• 
maakt door den bnrgemeester en blijft voorloopig 
.onder dezen berusten. Hierbij geldt de tweede 
volzin van het derde lid van artikel 311 van dit 
besluit. 

41. Voor de lotelingen, die, ingevolp:e een der 
laatste twee alinea's van l •_., 2( .of 8°. van de 
eerste· zinsnede van art. 14 der wet, in d~ ge
meente Ámaterdam of in de gemeente Rotterdam 
voor de militie zijn ingeschreven , kunnen de 
getuigschriften, in de artikelen 311 en 40 van 
dit besluit vermeld, worden afgegeven door de 
burgerlijke plaatselijke overheid van de gemeente 
of van de plaats in het Dnitsche Rijk of in het 
Koninkrijk België, waar de loteling, wien het 

geldt, of diens vader, moeder, voogd of cll1'ator 
verblijf houdt of woonplaats heeft. 

De door die overheid af te geven getuigschriften 
zijn ingericht onderscheidenlijk overeenkomstig 

. de hierbij gevoegde modellen n°. 11, litt. B en 
u0

• 10, litt. B; zij kunnen in de Hoogduitsche 
taal met Latijnsch letterschrift of in de Fransche 
taal zijn gesteld. 

De handteekening van de overheid, die een 
. dier getui!!;schri ften heeft afgegeven:, moet zijn 
gelegaliseerd door den Nederlandschen diploma• 
tieken of consnlairen ambtenaar in het resBC>rt, 
waartoe de plante van afgifte van het stuk behoort. 

Door of vanwege den loteling, te wiens be• 
hoeve een getnigschrift model n°. 9 , lit. B, is 
afgegeven, wordt gezorgd voor de inlevering of 
inzending, waar of aan wien behoort, van het 
bewijsstuk of van de bewijsstukken , overeen
komstig art. 51 , eente zinsnede, der wet· bo11en• 

dien over te leggen, en tevens opgave gedaan, 
zoo ~n of meer zijner broeders of halfbroeders 
zijn° overleden, hetzij na als militieplichtige of 
als vrijwilliger bij de militie te hebben gediend 
of in vrijwilligen krijgsdienst te zijn geweest of 
nadat tot het waarnemen van hun militiedienst 
een plaatsvervanger werd ingelijfd, hetzij na te 
zijn vrij~steld op grond van den dienst vnn eeu 
mede overleden broeder of halfbroeder, of op 
grond van het overlijden gedurende zijn dienst• 
tijd van een broeder of halfbroeder. 

42. Het bewijsstuk, in de eerste zinsnede van 
art. 51 der wet vermeld, kan, zoo het niet, reeds 
iugevol~ artikel 39, derde lid, va!l., dit besluit 
ouder den burgemeester bernst, ten minste tien 
dage!!- vóór den dag, waarop de zittinii: van den 
militieraad wordt geopend, worden ingeleverd bij 
den burgemeester der gemeente, in welk_e de 
loteling, die vrijstelling verlangt wegens ~igen 
militairen dienst of wegens broederdienst, voor 
de militie is ingeschreven. 

Het bepaalde bij het vorig Jid is ook vau 
toepassing op de geneeskundige verklaringen, 
waarvan sprake is in artikel 8 , eerste lid, en op 
de in artikel 41 van dit besluit bedoelde ge• 
tuigschriften en de daarbij vereischte bewijsstukken. 

Ten aanzien van lotelingen, die recht op vrij
stelling hebben op grond vnn art. 45, 3°., 4°. 
of 5°., in verband met art. 52, eerste zinsnede, 
der wet, worden de bewijsstukken ten minste 
veertien dagen vóór den dag waarop de zitting van 
den militieraad wordt geopend , door de zorg van 
Onzen Minister VIIU Marine. zoo de lotelingen 
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tot de zeemaoht - de marinereaerve en het korpa 
marinien hieronder begrepen - behooren, of 
adelborst der 2de of der 3d.e klasse of ad.apirant- . 
administrateur bij de 1.eem11Cht zijn; dooi- de zorg 
van Onzen Minister van .Koloniën, zoo de lote-
1~1l tot de koloniale troepen of de gouverne
mentwnarine behoonn. en. voor zooveel lotelingen 
betreft, die tot het leger hier te lande behooren , 

door de daartoe door Onzen Minister van Oo:rlog 
aan te wijzen. militaire autoriteiten gezol).den aan 
Onzen Commissaris in de provincie, in welke de 
belanghebbende lotelingen voor de militie zijn 
ingeschreven. 

Onze Commissaris in de pruviucie zendt de 
•volge bet vorig lid door hem ontvangeu be
wijsstukken ten minste tien dagen vóór den dag, 
waarop de zitting van den militieraad wordt ge
opencl, aan ·den bmgemeester der gemeente, waar 
de leteling, op wien een bewijsstuk betrekking 
lleeft, voor de militie is ingeachreven. 
• 43. De burgemeester zendt de getnigschriften, 

l>ewijsstnkken en verklaringen, in de artikelen 39, 
40, 41 en 42 van dit beelnit vermeld, op de 
buiteQ.1ijde beachreven met den naam en de voor
namen van den loteling, wien het geldt , en het 
aan dezen ten deel gevallen nummer, vergezeld 
van eene lijst, iogeri~h.t overeenkomstig het hierbij 
gevoegde model n°. 11 , ten minste zeven dagen 

vóór den dil!', waarop de zitti■g van den militie
raad. wordt geopend, aan den militiecommis• 
•ris. 

Ten minste drie dagen vóór cl.en dair, waarop 
de zitting van den militieraad wordt geopend, 
2endt de militiecommissaris ,an den voorzitter 
van dien raad de in het voriir lid bedoelde 

titukken, de daarop betrekkelijke lijst, de stuk.ken, 
in het eerste lid van artikel 45 van dit besluit 
vermeld, een der dubbelen van het lotingsreirister 
en de 1llphabetisehe naamlijst. 

Al voren~ een eu ander aan den voorzitter van 
den militieraad te sen.den, onderzoekt de militie
commi.,....ia de stukken , in het eerste lid van 
dit artikel en in het eerste lid van artikel · 45 
van cl.it besluit bedoeld, en vermeldt in de daartoe 
bestemde kolom der beide dubbelen van het lotings
~•ter zijn ad vies omtrent de te doene aitapraak, 
voor zoover dit reeds naar aanleiding van die 
stukken kan worden uitgebracht. 

Ten aanzien van de nitBpraak omtrent andere 
lotelingen te doen, brengt de militiecommissaris 
zijn nd vie• uit staande de zitting van den militie-
1'8nd . Dllt nd vies wordt evenzeer in de daartoe 

beatemde kolom der beide dobbelen van het lotinga
regiater vermeld. 

44. Bestnurders van gevangenissen, Rijkswerk
inrichtingen en ~ijksopvoedingsgestichten zenden 
jaarlijks , veertien degen vóór àen dag, waarop 
de zitting van den militieraad wordt geopend, 
eene opgave van de zich ÎI). de gevangenis, de 

_inrichti,og of het geaiicht ~vindende personen, 
die op 1 Januari van het jll&l' hnn 19de leveu
jaar zijn ingetreden , tUIIl Onien Commissaris in 
de provincie, binnen welke zij ia het loopend 
jaar voor de militie zijn in11:1=sohreven. 

De opgave geschiedt door middel van eene 
naamlijst, ingericht overeenkomatiir het hiernevell8 
gevoegde model 1).0 , 12. 

45. Ten minste zeven dagen vócSr den dag , 
waarop de zitti11g van den militieraad wordt 
~peod. ze!Jdt Onze Co111missaris in de provincie 
de in artikel 44 van dit heslnit vermelde opgave 
aan den militiecommiS88ris, of, zijn er in de pro
vincie meer dan één militiecommissaris, aan dien 
io het rechtsgebied van den militieraad., binnen 
hetwelk de in de o~ve vermelde personen voor 
de militie zijn ingeschreven, Zijn de in de op~ve 
genoemde personen niet allen in het rechtsp:ebied 
van denzelfdeo militieraad voor de militie inge
achreven , dan zendt Onze Commissaris in de 
provincie een niitreksel uit de opgave aan den 
militiecommissaris. in het rechtsgebied van eiken 
bij de zoak betrokken militieraad , ieder voor 
zooveel hem betreft. 

De militieraad doet uitspraak op de ontvangen 
opgave, doch ia bevoe![d, al vorens uitspraak te 
doen, nadere inlichting te vragen, indien hij dit 
noodig acht. 

46. De voorzitter van den militieraad bepaalt, 
in overeenstemminir met art. 72 der wet en in 
overleg met den militiecommissaris, de dagen en 
oren , waarop de lotelingen, die eenig belang bij 
den militieraad hebbee in te brengen, die van 
elke gemeente in het bijzonder, daartoe gelegenheid 
hebben of voor de raad moeten verschijnen , en 
deelt de door hem gemaakte rell(eling tijdip: aan 
den militiecommiasaris IJlede. 

De militiecommis~aris geeft, naar naoleidin11t 
van art. 73 der wet, van die regeling en van de 
plaats. waar de militieraad zitting zal houden , 
ken.nis aan burgemeester en wethoudera van de tot 
het rechtegeding van den militieraad behoorende 
gemeenten, voor ell,.-e voor zoo veel haar betreft. 

4 7. Onze Cowmissuris in de provinoie zorgt, 
dat ter plaatae, waar de militieraad en ter plaat■e, 
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waar Gedeputeerde Staten vergaderen , eeoe over
eeokomstii de wet. betreffende de maten, gewichten 
1io werktnigen geijkte lengtemaat eo de noodige 
hulpmiddelen voor het geneeskundig onderzoek 
vao militieplichtigen aanwe1ig zijo. 

De bnr)'emeeater der gemeente, ~aar de militie
nwd vergadert, eo Onze CommiBSaris io de ,pro
vincie zorgen, dat de malen, oonerscheidenlijk teo 
gebruike bij den militieraad eo bij Gedeputeerde 
Staten vel'8trekt , op de daarvoor bepaalde tijd
lllippeo opnieuw worden onderzocht en, bij goed- 1 
keuring, van het merk van goedkeuring worden 
voorzien. 1 

48. De voorzitter van den militieraad is bevoegd, 
de hulp te vorderen van één of twee onderofficieren 
van het leger, tot het meten van de lotelingen, 
die vrijstellinii vragen wegens gemis van de . ge• 
vorderde mioimum-Ieogte. Deze linlp wordt ver
leend op aanvrage v11n den voorzitter van den 
militieraad, te richten aan den bevelhebber in 
de militaire afdeeling, w1111rtoe de gemeente ·be• 
1toort , waar de militieraad zitting hondt. 

49. Van een loteling , die vóór de uitspraak 
van den militieraad blijkt te sijn overleden! wordt 
de naam op de beide dubbelen van het Iotings
ngister doorgehn11ld; de dagteekening en de plaats 
vao overlijden worden achter den naam in de 
:kolom Aanmttrki1tgen vermeld. 

Aan het eind en op het titelblad vao het re
gister in dubbel wordt van de doorhalinp: en vao 
de reden daarvan melding f'6maakt in deze,· voege : 

• Teo gevolge vau het in de kolom .Aa11-
.merkingen achter het lotiogsoummer •.• 
• vermeld overlijden is omtrent deo loteling, 
• wieo dat o ummer teo deel is gev&!leo , door 
.den militieraad geeoe uitspraak gedoan." 

, den •... .... 19 • . 
De Militiecommissaris i11 ••• • •. • • 

N.N. 
50. Onze Commissaris in de provincie geen 

vao elke vergnnoiog, door hem krschtensart. 76 
der wet verleend, kennis aan den voorzitter van 
den militieraad, biooèn wiens rerhtsgebied de 
loteliop: voor de militie heeft geloot, alsmede 
aan dien van den militieraad , voor welken deo 
loteling is toegestaan te verschijoeo. 

51 . De voorzitter van deo militieraad , voor 
welken overeenkomstig de veI'!(unning, bedoeld 
in artikel 50 vao dit besluit, de loteling is ver
i!Cheoeo , geeft vao de omtrent desen gedane uit
spraak eo van hare dagleekeniug onve1·wijld ken
nis aan den voorzitter va.oden militieraad, binnen 

wien& rechtsgebied cie loteling heeft geloot, met 
bijvoeging van de opgaven, tot het invnll~n van 
het lotingsregister vereiseht. In de kolom .Aa11• 
mu/ringm der beide dubbelen van dat ~ster 
wordt vermeld door welken mifüierand de nit• 

spraak is ~san. / 
52. Uiterltjk op den vierden dag na het sluiten 

van de z.itting van den militieraad zendt de 
voorzitter van den· rsad aan Onzen Commissaris 
in de pruvincie: 

een der dobbelen van het lotingsregister, voor• 
zien van een door den aecrewis van den militie
raad opgemaakt statistisch overzicht, . 

de al phabetische naamlijst, 
de op!t&ve van de pt,rsonen, in artikel 44 van 

dit besluit bedoeld, en 
nl de bij den militieraad ingeleverde bewija

stukken. 
Boven.bedoeld dubbel van het lotingsregister , 

de alphabetische naamlijst, de opgave en de bewijs
stukken worden ter provinciale griffie oedergele)l;d. 

Het andere dubbel van het lotingsregister , 
evenzeer voonien van een statistisch overzicht 
als in het eente lid vermeld, zendt de voor
zitter van den militiermid aan burp:emeester en 
wethouders. Betreft het lotingsregister de in~
schrevenen van samengevoegde gemeenten , dan 
wordt het gezonden aan burgemeester en wet• 
houders van de meest bevolkte. Burgemeester 
en wethouders van die jl;emeente doen aan bur
gemeester en wethouden van elke andere in de 
sam.envoel!,'Ïol{ befti·epen gemeente een uittreksel 
nit het register , ieder voor zooveel ha~r betreft , 
toekomen. 

De overgelegde paspoorten of andere bewijzen 
van ontslag kunnen aan de lotelingen , te wier· 
behoeve zij werden ingdeverd, of aan hnn vader, 
moeder, voogd of cnrntor worden teru~ven. 

53. Van elke uitspraak, door Gedeputeerde 
Staten op bij hen ingebrachte bezwaren krnchte.ns 
art. 84 der wet gedaan, geschiedt aanteekening 
op de beide dubbelen van het lotingsregister in 
de dn:.rtoe bestemde kolom en mededeeling aan 
den militier11ad, tegen wiens uitspraak de be
zwaren waren iuitebracht, alsmede aan den lo
teling, wien de uitspraak geldt , of aan sijn 
vader, moeder, voogd of curat.or , indien de be
zwaren door of vanwege een ander lotelinp: wer
den ingebracht en eerstbedoelde niet bij de uit• 
spraak tegenwoordig is geweest. 

De aa.nteekening , in het vorig lid bedoeld, 
geaohiedt door de zorg van den voorzitter van 
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den militieraad, inclien het lotingsregister in 
dnbbel nog in zijn bezit is, en anders door de , 
zorg van Onzen Commissaris in de provineie in 
het ter provinciale griffie bernstend dubbel en 
door die van burgemeester en wethouders in het 
andere dubbel vau het register. 

54. Van elke beslissing, door Ons op een 
bij Ons ingest.eld beroep tegen eene ingevolge 
de wet door Gedeputeerde Staten gedane uitspraak 
genomen, geschiedt aanteekening op de beide 
dobbelen van het lotingsregister of op het re
gister model n°. 23, in de daartoe bestemde kolom, 
en mededeeling aan Gedeputeerde Staten. tegen 
wier uitspraak het beroep was ingesteld , en aan 
burgemeester en wethouders der gemeente, waar 
hij, wien de uitspraak geldt, voor de militie is 
ingeschreven of had moeten zijn ingeschreven, 
alsmede aan hem of haar, die het beroep heeft 
ingesteld, en aan hem, wien de uitspraak geldt, 
of aan zijn vader, moeder, voogà of curator, zoo 
de mededeeliug niet reeds geschiedt op grond van 
het instellen van het beroep. 

55. Het bewijs, bedoeld in de tweede zinsnede 
van art. 9ö der wet, inoet worden ingeleverd in 
Januari, uiterlijk op den 25sten. 

56. De plaats, de dag en het uur voor de 
aflevering van de manschappen zoomede het op 
eiken dag af te leveren deel van de lichting 
worden bepaald door Onzen Commissaris in de 
provincie, in overleg met den bevelhebber in de 
militaire afdeeling of met de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen, wnartoe de provincie behoort, 
of met den provinciale-adjudant. 

Van de regeling, in het vorig lid bedoeld, 
doet Onze Commissaris in de provincie dadelijk 
o~ve aan Onzen Minister van Xariue. 

5 7. De brief van oproeping, vermeld in art. 95 
der wet, is ingericht overeenkomstig het hierbij 
gevoegde model n°. 13. 

Van dit model kan worden afgeweken, indien 
en voor zoo ver de 0D111tandigheden, waarin op
roepin,: ter aflevering of ter indienstetelling moet 

plaats hebben , het noodig maken. 
58. Tenzij Onze Commissaris in de provincie 

heeft bepaald, dat ter aflernring opgeroepen man
schappen zich rechtstreeks en zonder geleide be
geven naar de plaats; door hem voor hnnne af
,le.,ering aan de militaire autoriteit bestemd, wijst 
de bnrgemeesier de plaats aan, waar en het tijd
stip, waarop de opgeroepen manschappen zich 
in zijne gemeente moeten bevinden om onder 
geleide van hem , van een lid van den gemeente-

raad of van een daartoe door den burgemeester 
aangewezen gemeente-ambtenaar of beambte naar 
de plaats van aflevering overgebracht en daar 
overgegevr.n te worden aan Onzen Commissaris 
in de provincie of aan hem, die door dezen is 
belast met de overneming en de aflevering aan 
de militaire autoriteit. 

Het wordt evenwel aan opgeroepen manschappen 
vrijgelaten zich geheel op eigen kosten rechtstreeks 
naar de voor hunne aflevering aangewezen plaats 
te begeven en zich daar op den tijd , in den 
oproepingsbrief aangeduid, te melden bij hem, 
door wien de aflevering aan de militaire auto
riteit geschiedt. 

59. De militaire autoriteit, aan welke de af
levering van de bij de militie in te lij ven of 
in dienst te stellen manschappen ~hiedt, ia de 
provinciale-adjudant. Deze handelt, wat de over
neming van de manschappen, hunne toewijzing 
aan en h on ne opzending naar de korpsen betreft, 
in naam en op last van den bevelhebber in de 
militaire afdeeling of van de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen, waartoe de provincie behoort. 

60. De provinciale-adjudant ontvangt door de 
zorg van Onzen Minister van Oorlog ecne op 
gave van het aandeel, door de provincie in de 
lichting van het jaar te leveren, met aanduiding 
van het getal manschappen, in dit aandeel be· 
grepen, dat ter volledige oefening en van dat, 
hetwelk tot korte oefening bij de militie moet 
worden ingelijfd, alsmede van het getal van hen, 
die bij ieder korps en bij de zeemilitie zijn in 
te lijven. · 

61 . De burgemeester van elke gemeente, ook 
al is zij krachtens de tweede zinsnede van art. 3, 

der wet met één andere of met. andere gemeenten 
samengevoegd, muakt een staat op in dubbel, 
ingericht overeenkomstig het hierbij gevoegde 
model n•. 14, van al de manschappen, in zijne 
gemeente voor de militie ingeschreven en in het 
door die ~meente in de lichting te dragen ge
deelte begrepen. 

Een ,ler dobbelen van dezen staat wordt bij 
de aflevering van de manschappen aan Onzen 

' r:ommissaris in de provincie of aan deogene, die 
hem vertegenwoordigt, overii;egeven. Een uit
treksel uit den stast wordt betrekkelijk elken 
daarop j!:ebrnchten persoon, die ter aflevering
opkwam .• die zich overeenkomstig art. 9 der wet 
reeds als vrijwilliger in dienst bevindt, of die 
op grond van art. 113, eerste zinsnede, der wet. 
ontheffing van den werkelijken dienat heeft ge-
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vraagd, aan den provinciale-adjudant overhandigd, 
ten einde .na inlijving van hem, op wien het 
uittreksel het.rekking heeft, te dienen tot inschrij
ving in de stam boeken. 

62. Ten minste vijf d~n vóór den dag, 
waarop eene aflevering van in te lij ven man
schappen moet geschieden, zendt de burgeweester 
een der dubbelen van den in nrtikel 61 van dit 
besluit vermelden staat aan den provinciale
adjodant. 

63. Vao het- uiet ter aflevering opgekomen zijn 
of het octbreken van hem, die op dèn in ar
tikel 61 van dit besluit vermelden staat is ge
bracht en ter aflevering bad moeten opkomen, 
wordt achter zijn naam , in de kolom Aanmerkingen 
van den staat, door hem , die de over11:a ve doet, 
aanteekening gedaan, met vermelding van de 
redeo van het achterblij ven of van het ontbreken, 
zoo zij bekend is. 

Gelijke aanteekening geschiedt achter den naam 
van hem, die op den staat is gebracht en niet 
ter aflever ing behoefde op te komen, met ver
melding van de reden, waarom dit laatste het 
geval i1. 

64. Nadat op den in artikel 61 van dit besluit 
vermelden 1taat het korps is ingevuld, waarbij 
de inlijving is geschied, en van de inlijving 
aanteekening is gedaan op de beide dubbelen van 
het lotingsregister, wordt één der dobbelen van 
den Rtaat ter provinciale griffie neder-gelegd nadat 
dit door Onzen Commissaris in de provincie tot 
het do~n van de bedoelde aanteekening in het 
in de gemeente berustend dubbel van het lotings
register is medegedeeld nan den burgemeester, 
die den staat model n°. 14 heeft opgemaakt, en 
van dezen is terug ontvangen, of nadat Onze Com
missaris in de provincie aan dien burgemeester 
de opgave heeft gedaan , noodig voor het doen 
van vermelde aanteekening. 

Het andere dubbel blijft onder den provinciale
adjudant berusten. 

65. Van de manschnppen, die in het afge
loopen jaar niet aan de ~proeping ter aflevering 
of ter indienststelling hebben voldaan, wordt door 
Onzen Commissaris in de provincie een staat, 
voor elke lichting afzonderlijk, opgemaakt, inge
richt overeenkomstig het hierbij gevoegde model 
n•. ló. 

In de maand Januari van elk jaar zendt Oi;ze 
Commissaris dien staat aan Onzen Minister van 
Binnenlaudsche Zaken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken doet 

uit de onderscheidene bij hem ontvangen staten, 
een algemeenen staat opmaken en zendt dien 31\D 

Onzen Minister van Justitie. Deze zorgt, dat 
de daarop gebrachte personen door middel van 
het ..dlgeme~ Politieblad ter opsporing en aan
houding worden bekend gemaakt. 

Indien Onze Commissaris in de provincie het 
noodig acht, dat de bekendmaking, in het vorig 
lid bedoeld , ten aa_nzien van een niet ter af
levering of ter indienststelling opgekomen militie
plichtige spoe~iger plaats beeft, dan 1.eu·dt hij 
de voor de bekendmaking vereischte opga ven vóór 
den in het tweede lid vau dit artikel vermelden 
tijd aan Onzen Minister van Binnenlund sche 
Zaken. 

Indien de reden, waarom een persoon op den staat, 
in het eerste lid van dit artikel bedoeld, is gebracht, 
heeft opgehouden te bestaan, of indien in het 
geval in het vierde lid van dit artikel vermeld, 
opsporing niet meer noodig is, dan geeft Onze 
Commissaris in de provincie hiervan onverwijld 
kennis aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken of, zoo die persoon reeds in het À/gemeen 
Politieblad is bekend gemaakt, aan Onzen Minister 
van Justitie. In dit laatste geval zorgt deze, 
dat de bekendmaking wordt in11:etrokken. 

66. De provinciale-adjudant vraagt van de 
commandanten van de korpsen, waarbij de in
lij ving zal geschieden, het noodige aantal geleiders 
voor de manschappen. Dezen worden, in deta• 
chementen vereenigd, naar de · korpsen gezonden. 

Onze Minister van Marine zorgt voor het over
brengen van de loteli~n, die bij d~ zeemilitie 
zijn ingelijfd, naar de voor hen bestemde schepen. 

67. Alvorens de manschappen aan de korpsen 
worden toegewezen, wordt door den zeeofficier, 
in art. 139 der wet vermeld, met inachtneming 
van het bepaalde bij de eerste zinsnede van nrt. 137 
der wet het door de provincie voor de zeem il itie 
te leveren getal, voor den dienst ter zee lichamelijk 
geschikt bevonden, lotelingen nfg~zonderd. 

De provinciale-adjudan~ geeft de aldus voor 
de zeemilitie bestemde lotelingen aan den zee
officier over en stelt hem ter hand de op hen 
betrekkelijke uittreksels uit de staten, vermeld 
in het tweede lid vau artikel 61 van dit besluit. 

68. De afgeleverde voor de militie te land 
bestemde manschappen worden ingelijfd · bij de 
korpsen, voor welke zij door lichaamsbouw, ge
stel en lengte het meest geschikt zijn. 

Alvorens de manschappen worden ingelijfd bij 
andere korpsen , dan die der 11:ewone infanterie, 
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worden zij geneeskundig onderzocht, ten einde te 

doen nagaan of zij behept zijn met ziekten of 
gebreken, welke hen ongeschikt maken voor den 

krijgsdienst. 
69. Behoudens de uitzonderingen·, door Onzen 

Minister van Oorlog te bepalen, wordt voor de 
indeeling van ingelijfden bij de militie te land 
het minimnm der lengte va.stgeateld op : 1.67 M. 
voor de gren1tdiers: 1.6 M. voor de jlljter; 1.56 M. 
voor de overi!!" infanteristen en de hospitaal
soldaten; 1.65 M. voor de cavaleristen en pon• 
tonniers ; 1.62 M. voor de veld- en rijdende
artilleristen, de vesting- en de -pantserfort-artille
risten, de torpedisten en de geniesoldaten. 

Ingelijfden , van wie op het oog kan worden 
aangenomen, dat zij zwaarder dan 75 K.G. wegen, 
mogen niet dan bij vol~trekte noodzakelijkheid 
aan de regi menten hnzareo worden toey:ewezen. 

Voor zooveel bij de toewijzing ingelijfden bij 
de militie te land aan de korpeen rekening is te 
houden met beroep, bedrijf of ambacht , of met 
de opleiding daartoe, worden dienaangaande voor
schriften gegeven door Onzen Minister van Oorlog. 

70. De ter inlijving opgekomen lotelingen, die 
in het oog vallende gebreken hebben of de bij 
art. 45, 1°., der wet gevorderde lengte missen, 
worden ingelijfd bij een van de korpsen infanterie, 

welke in of het meest io de nabijheid van de plaats, 
waar de nflevering geschiedt, garnizoen honden. 

Geschiedt hunne inlijving niet bij een korps, 
dat in de hoofdplnats der provincie garnizoen 
hondt, dan worden zij in die hoofd plaats achter 
gehouden of derwurts·opgezondeo, waarna art. 100 

· der wet zonder verwijl op hen wordt toegepast. 
71 . De manschappen, die bij de korpsen zijn 

ingelijfd en aeo wie geen ontheffing ven den 
werkelijken dienet of geen nitatel van eerste
oefening of ven verblijf onder de wapenen is ver
leend, worden dadelijk in werkelijken dienst gesteld, 
tenzij . door Onzen Minister van Oorlog anders 
wordt bepaald. 

72. De provinciale-adjadnnt of, betreft het 
lotelingen , die voor de zeemilitie zijn bestemd; 
de zeeofficier, in art. 189 der wet vermeld, doet, 
overeenkomstig de daaromtrent onderscheidenlijk 
door Onzen Minister nn Oorlog en Onzen Minister 
van M11rine gegeven voorschriften, een uittreksel 
uit de kr ijgswetten aan de ingelijfde manschappen 
voorlezen, nlvorens zij de plaats der aflevering 

verlaten. 
Vun die voorlezing wordt door den officier, 

in wiens tegen woordigbeid zij beeft plaats gehad, 

een algemee11 proces-verbaal, volgens het hier
nevens gevoegde model n•. 10, opgemenkt en 
door hem en twee meerderjuri~ gejnigen ~ndel'
teekend. 

73. De manschappen, bestemd voor de korpsen 
infanterie, waarvan een of meer bataljons in 
verschillende · plantaen garnizoen houden en die• 
bestemd voor de compagnieën veeting- en pant
serfort-arti llerie, worden door ·den provinciale
adjudant evenredig daarover verdeeld. 

De in het · vorig lid bedoelde en de voor de 

overige °korpeen bestemde manschappen worden, 
voor zooveel zij dadelijk in werkelijken dienst 
moeten worden gesteld, opgt'zonden naar de 
plutsen; daartoe door Onzen Minister van Oorlog 
aan te wijzen. 

, 74. De tijd, gedurende welken de bij de militie 
ingelijfden tot eerste-oefening onder de wapenen 
worden gehouden , wordt jaarlijks door On& 
bepaald. 

75. De loting, vermeld in art. 109 der wet• 
beeft elk jaar plaats : 

bij de korpeen, waarbij de manschappen in het 
algemeen dadelijk tot eerste-oefening in werkelijken 
dienst zijn gestelJ., tnsscheu l ó en 20 Juli; 

bij de korpsen, waarbij die indienststelling later 
is geschied, twee maanden 011 het tijdstip, waarop 
de opkomst onder de wapenen was bepaald. 

76. De loting geschiedt: bij de infanterie voor 
elk bataljon afzonderlijk; bij de vestin:i:-artillerie 
(de pantserfort-nrtillerie daaronder begrepen), de 
genietroepen en de hospitaalsoldaten voor elke 
compngnie afzonderlijk; bij de overige korpsen 
voor het geheele korps. 

Zij wordt in het openbaar gebonden ten over

staan van den commandant van het korps of 
dien van ·het onderdeel, waarvoor wordt geloot, 
in tegenwoordigheid van de daartoe door hem 
aan te wijzen officieren. 

77. Van al de manschappen, die aan de loting 
bebooren deel te nemen , wordt, hetzij voor het 
geheele korps, hetzij _ voor het onderdeel, eene 
lotingslijst opgemaakt in alphabetiscbe volgorde 
hunner namen en ingericht overeenkomstig het 
hiernevene gevoegde model n•. 17. 

De uitslag van de loting wordt op de lij1t 
vermeld. 

78. De loting geschiedt door middel ven even• 
zooveel lotingsbiljetten als het getal manschappen, 
in de loting begrepen , bedraagt. 

Elk biljet vermeldt in duidelijke cijfers en 
in letters een nummer, te beginnen met n°. 1 



2 DECEMBER 1901.. 495 

en eindigende met het laatste nummer van het 
getal manschappen , dat, hetzij voor het geheele 
korps, hetzij voor het onderdeel , moet lottm. 

De biljetten worden geparafeerd door den com
mandant , ten wiens overstaan de loting geschiedt. 

ne commandant doet elk biljet oprollen en op 
eenvormige wijze in een koker of ring bevestigen, 
zóó dat het nummer, op het biljet vermeld, vóór 
de trekking niet kan worden gekend door den 
trekker of door de omstanders. Vervolgens doet 
hij de biljetten, na ze te hebben doen voortellen, 
in een daartoe geschikt voorwerp. 

• Het voorwerp, waarnit de trekking geschiedt, 
is geplaatst in het midden van eene tafel , zoo 
hoog dat het voor de omshnders zichtbaar is. 
De commandant plaatst zich aan de tafel recht 
tegenover en op den kortsten afstand van het 
voorwerp. Hij ziet nanwkeurig toe, dat daaruit 
door eiken man slechts één lotingsbiljet wordt 
genomen, 

79. De commandant doet elk van de manschap
pen afroepen om te loten, naar de volgorde, 
waarin zij op de lotingslijst voorkomen. 

Elke man trekt zelf een nummer. 
Voor hem , die niet tegenwoordig is, wordt 

het nummer door den commandant getrokken. 
Nadat elk nummer overluid is voorgelezen, 

wordt het lotingsbiljet aan hem, die het trok, 
teruggegeven. 

Trekt de commandan·t een nummer voor een 
afwezip;e, dan worden op de achterzijde van het 
lotingsbiljet de naam en de voornamen van hem, 
voor wien het is getrokken, vermeld en deze 
vermeldirig door den commandant geparafeerd. 
ffij doet het biljet aan hem, voor wien het is 
getrokken , ter hand stellen. 

80. Voor het onder de wapenen te honden of 
te roepen gedéelte kunnen door Onzen Minister 
van Oorlog ae manschappen ploegsgewijze worden 
aangewezen, en de eene ploeg na de andere onder 
de wapenen worden gèhouden of geroepen. 

De aanwijzing van de manschappen geschiedt 
naar volgorde van de getrokken nummers , te 
beginnen met het laagste nummer of met het 
aan de beurt liggend la~te nummer. 

81. Van de nummerverwisseling, vermeld in 
art. 109 der wet, geven de manschappen, die 
onderling van nummers hebben gewiss~ld, binnen 
vijf weken na den dag, waarop de loting plaats 
had, kennis aan den commandant van het korps. 

De nummerverwisseling, bedoeld in den slot
zin der derde zinsnede vtLn art. 109 der wet, 

kan door den korpscommandant worden toege
staan, om het even of de ingelijfden onder de
wapenen dan wel met verlof afwezig is. 

De nummerverwisseling mag echter niet ten 
gevolge hebben, dat ingelijfden, aangewe-zen om 
tot kader te worden opgeleid, daardoor recht 
zouden verkrijgen op vertrek met verlof. 

Van de nnmmerverwisseling Wordt op de lotings~ 
lijst aanteekening gedaan. 

82. Indien een verlofganger onder de wapenen 
of in werkelijken dienst moet komen, dan ge
schiedt de oproeping daartoe, voor zoover de
wet niet ·anders bepaalt, in de gemeente, waar 
hij is ingeschreven in het register, vermeld in 
artikel · 93 van dit besluit. Is deze gemeente
eene andere dan die voor welke de verlofganger 
is ingelijfd, dan doet de burgemeester van laatst
bedoelde gemeente van den bij hem ontvangen 
last tot oproeping onverwijld mededeeling aan 
dien van eerstbedoelde gemeente door opgnnf van 
den naam van den verlofganger, de lichting 
waartoe deze behoort, het korps waarbij hij in 
werkelijken dienst moet komen, en den datum 
en de plaats van opkomst. De burgemeester van 
even bedoelde gemeente zorgt, naar aanleiding van 
die mededeeling, ,oor de opro~ping. 

83. Met opzicht tot de toepassing van de eerste
zinsnede van art. 113 der wet word-en beschouwd ,. 

l. ALS GEESTELIJKEN OF BEDIENAREN VAN DEN 

GODSDIENST : 

1°. bij het. Nederlandscl,-Hervormd, het Evan
getiad-Lutl,erack, het Henteld-Evangetisck
Lutkersck kerkgenootscliap , de &monatrantacke-
1Jroederackap , het JJoopagezind kerkgenootacliap , 
de Gereformeerde kerken in Nederland en de 

GkriateliJke Gereformeerde kerk: 
a. zij , die den rang van candidaat in de god:. 

geleerdheid hl bben bekomen; 
IJ. zij , die tot proponent zijn bevorderd; 
c. zij , die predikant of leeraar zijn bij eene 

kerkelijke gemeente of plaatselijke kerk; 
2°. bij de Vrije G!,ristelijke Gemeenten in 

Nederland: 
zij , die predikant zijn bij eene kerkelijke ge

meente; 
3°. bij het Roomsck-Katl,oliek kerkgenootackap

en bij dat der Oud,-Biascl,oppelijke ktere:zij van 
de Roomsck-Katkolieke-i, : 

zij, die door het 6ntvangen van de kerkelijke
wijding de hoedanigheid hebben verkregen van. 
&ub-diaken , diaken of priester; 
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4°. bij de Israëlieten: 
zij, die een van de graden in de godgeleerd heid, bij 

de bestaande of nader vast te stellen reglementen 
op dit onderwerp als zoodanig erkend, hebben 
verkregen en bij eene Israëlitische gemeente het 
predik- of eenig ander bezoldigd 11:eestelijk ambt 
voortdurend en met uitsluiting van iedere andere 
niet kerkelijke betrekking uitoefenen ; 

Il. ALS ZENDELINGLEEBAREN: 

zij , die overeenkomsti11: de statuten of re11:le
menten van eene binnen het Rijk gevestigde, als 
rechtspersoon erkende godsdienstig~ vereeniging, 
bij die vereeniging de hoedani11:heid van zendeling
leer~r hebben verk:r:e~n en deze bedienin@; voort
durend en met uitsluitini,: van iedere andere niet 
godsdienstige betrekking uitoefenen ; 

JI(. ALS BROEDERS· DIAKO~E 

zij, die de bindende gelofte hebben afgelegd als 
broeder-diakoon der als rechtspersoon erkende 
godsdienstfge vereeniging genaamd ,de Christelijke 
vereenigin@; voor de verplegin!!; van lijders aan . 
vallende ziekte", 11:evestigd te Haarlem , en als 
zootl.anig voortdurend en md uitsluiting van iedere 
andere niet godsdiensti!!;e betrekking, bij die ver-
eeniging werkzaam zijn ; 

JV. ALS ROOMSCH·KATHOLil!lKE ORDEBROEDERS: 

zij , die behooren tot de bevolking van eene 
binnen het Rijk gevestigde kloosterinrichting eener 
Roomsch-Katholieke _godsdienstige orde , congre-
!(!Ltie of vereeniging, wier leden na voorafgaanden 
proeftijd binde~de geloften afleggen ; 

hetzij aan eene der afdeelingeh van de bis
schoppelijke seminariën . der diocesen van, Utrecht, 
Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond, 
respectievelijk gevestigd te Driebergen, W nrmond, 
Haaren, Hoeven en Roermond, 

hetzij oan de inrichting van hooger onderwijs 
in !Ie Abdij van Berne, gevestigd te Heeswijk, 

hetzij aan eene inrichting voldoende aan de 
artt. 99 en 100 der wet tot regeling van het 
hooger onderwijs, mits deze inrichting staat onder 
_het bestuur van eene instelling of vereeniging die 
rechtspel"Soonlijkheid bezit en of voor het geheel 
of voor de afdeeling, waarin de belanghebbende · 
zich bevindt , uitslnitend bestemd is voor hen , 
van wie het bovengenoemd voornemen stelli11: blijkt 
en die hunne opleiding ontvan11:en tot bedienaar 
van den godsdienst , 

. hetzij, wat de ond-bisschoppelijke kler9zij van 
de Roomsch-Kntholieken betreft, aan het semina
ri nm dier klerezij ; 

3°. voor de Israëlieten : 
zij, die als stud~nt aan een van de Israëlietische 

seminariën zijn ingeschreven en aan d ic inrichting 
van onderwijs voortd~rend onderricht ontvangen 
in de godgeleerdheid met het stellig gebleken voor
nemen om tot bedienaar van den godsdienst bij het 
Israëlietisch kerkgenootschap te worden opgeleid; 

4°. voor al de hierboven onder 1°., 2°. en 3°. 
van V genoemde kerk11:enootschappen, broederschap 
en kerken : 

zij, die leerling zijn der 5de of der 6de klasse 
van een wettiglijk bestaand gymnasium en aan 
die inrichting onderwijs ontvangen in de Hebreen w
sche taal met het stellig gebleken voornemen om 

V. ALS STUDENTEN IN DE GODGELEERDHEID: zich voor te bereiden tot de studie der god-

1 °. voor het Nederlandtck-HerDonnd, het Bvan• · geleerdheid ; 
gelisck-Lutkersck, het Her8teld-Evangelisch
Luthersch kerkgenootschap, de Ilemonstrantsche 
broederschap, het Doopsgezind kerkgenootschap, 
de Gereformeerde kerken in Nederland en de 
Chri8telijke Gereformeerde kerk : 

zij , die onderricht in de godgeleerdheid ont
vangen aan eene wettiglijk bestaande inrichting 
van hooger onderwijs , met het stellig gebleken 
voornemen om tot bedienaar van de godsdienst te 
worden opgeleid ; 

2°. voor het &omsch-Katkoliek kerkgenootschap 
en voor dat der Oud-bisschoppelijke klerezi,j i·an 
de Roomsch-Katkolieken ; 

zij , die met het stellig gebleken voornemen om 
de· kerkdijke wijding te verkrijgen, hunne opleiding 
tot · bedienaar van den godsdienst ontvangen, 

VJ. ALS ZENDELINGKWEEKELINGEN: 

zij, die als zendelingkweekeling in eene daartoe 
door eene binnen het Rijk !11)Vestigde, als rechts-
persoon erkende godsdienstige vereeniging be
stemde inrichting van onderwijs zijn toegelaten 
en aan die inrichting voortdurend onderricht 
ontvangen met het stellig 11:ebleken voornemen om 
tot zendelingleeraar te worden opgeleid; 

VII. ALS PBOEFBBOEDERS: 

zij , die nis proef broeder uan eene inrfohting 
der als r~chtspersoon erkende godsdienstige ver
eeniging genaamd . • de Christelijke ·vereeniging 
voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte", 
gevestigd te Haarlem , voortdurend onderricht 
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ontvangen met het stellig gebleken voornemen om 

tot broeder-dinkoon te worden. opgeleid. 

. vereenip:ing voor de verpleging . van I ijders aan 
vallende ziekte", gevestigd te Haarlem; 

84. Tot het afgeven van de bewijsstukken, 
vereischt om aanspraak te kunnen maken op ont
heffing van den werkelijken dienst, overeenkomstig 
de eerste zinsnede van art. 113 der wet,_ zijn 
uitsluitend bevoegd: 

J. VOOR GEESTELIJKEN 01' BEDIENAREN VAN DEN 

GODSDIENST, candidaten in de godgeleerdheid 

uitgezonderd: 

1°. bij het Nederlandach-Herr;ormd kerkgenoot-

1chap: 
het klassiknal best11nr, in welks r~ort zij zijn 

gevestigd; 
2•. bij het E11angeliach:Luthenc!t ker!t:genoot-

1ckap: 
de synodale commissie der Evangelisch-Luther

sche kerk; 
3•. bij het Herateld-E11a11.geliach-Lutherach kerk· 

genootachap : 
de algemeene kerkelijke commissie der Hersteld-

Evnngelisch-Lulhersche kerk; · 
4,0 • bij d~ Remonatrantsche broederachap : 

het oollege van professor en curatoren van het 
seminarium der broederschap ;_ · 

5°. bij het Doopage:zind kerkgenootacluzp : 
het bestuur der algemeene Doopsgezinde societeit; 
6•. bij de Gereformeerde kerken in Nrderland 

en bij de C!tri.rtelijft:e Gereforrneerdë kerk : 

de kerkeraden der plaatselijke kerken ; 
7°. bij de Vrije · C!tri.rtelijke gemeenten •n 

Nederland: 
de kerkeraàen van de kerkelijke gemeenten ; 
8°. bij het &ornsc!t-Katholieke kerkgenootac/iap 

en bij dat der Oud-biaacltoppelijke kkrezij 11an de 

&omsc!t-Katlwlieken : 
de bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de 

kerkvoogden, die de bisschoppen vervangen, ieder 

voor zoo veel zijn diocees betreft ; 
9°. bij de Iaraëlieten : 
de kerkbesturen . der kerkelijke gemeenten , 

waarbij zij bon ambt uitoefenen; 

IL VOOR ZENDEL!NGLEERAltEN: 

het bestuur van de als rechtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging, waarbij zij hunne be

diening uitoefenen; 

UI. VOOR BROEDICRS·DIAKONEN: 

het bestuur van de als rechtspersoon erkende 
godsdienatige vereeniging genaamd .de Christelijke 

1901. 

IV. VOOR ROO:MSCH·KATHOLIEKE ORDEBROEDERS: 

de bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de 
kerkvoogden, die de bisschopp·en vervangen, ieder 
voor zooveel zijn diocees betreft; 

V. VOOR CANDIDATEN EN BTUDJllNTEN IN DE 

GODGELEERDHEID: 

1 °. bij het Nederlandsc!t-Hervorrnd kerkgenoot
achap en bij de Ge,·eformeerde kerken : 

de rectnr-mngnificns van de nniversiteit, waar 
zij zich tot het leere.arsambt voorbereiden; 

2°. bij het E11angeli.rch-Lut/aerac!t ker!t:genoot-

3cluzp : 
euro.toren van h41t Evangeliscb-Luthersch semi

narinm of de rector-magnificus van de inrichting 
• van hooger onderwijs , waar zij zich tot het leer
aarsam bt voorbereiden; · 

3°. bij het Herateld-Eoangeli.rch-Lutkrach kerk

genoot8chap : 

de algemeene kerkelijke commissîe der Hersteld
Evangelisch-Lntbersche kerk; 

4.0 • bij de Remonatrantaclie broeder8chap: 

het college van professor en curatoren van het 
seminarium der broederschap ; 

5°. bij het Doopage:zind kerkgenoot&cltap: 
euro.toren van het seminarium der algemeene 

Doopsgezinde societeit of de rector-magnifi.ona der 
inrichting van hooger onderwije , waar zij zich 
tot het leernnrsambt voorbereiden ; 

6°. bij de Gereformeerde kerke11: 
de rector der theologische school van de Gere

formeerde kerken, !e Kampen ; 
7°. bij de Cltri.rteli..jke Gereformeerde kerk: 

het curatorium van de theologische school tot 
opleiding van predikanten in de Christelijke Ge
reformeerde kerk ; 

8°. bij het Roo=ch-Katholiek ker!t:genootac!tap 

en bij dat der 01.ä-biaaclwppeli,jke 1:/erezij van 

de Room8ch-Katltolieke11 : 
de bisschoppen of , bij gebreke van dezen, de 

kerkvoogden, die de ' bisschoppen vervangen, 
ieder voor zooveel zijn diocees betreft ; 

9°. bij de l8raëlieten : 
"de regenten van het seminarium, waar zij het 

onderwijs ontvangen; 

VJ. VOOR ZENDELINGKWEEKELINGEN : 

het bestuur van de als rechtspersoon erkende 
· <godsdienstige vereeniging, in wier inrichting van 
onderwijs zij tot zendelingleere.ar worden opgeleid ; 

32 
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_Y 11. VOOR PROEFBROEDERS: 

het bestuur van de als rechtspl!rsoon e1·kende 
godsdienstige vereeniging genaamd .de Christelijke 
vereeniging voor de verpleging van lijders aan 
vallende ziekte" , gevestigd te Haarlem. 

85. De bewijsstukken , in artikel 84 van dit 
besluit vermeld·. zijn ingericht overeenkomstig 
de bij dit besluit gevoegde modellen n°. 18 , 
litt. A-X. 

De daarop gestelde handteekeoingen worden · 
gewaarmerkt door den burgemeester der gemeente, 
waar de afgifte is geschied. 

86. De aan· Ons te richten aanvrage om ont• 
heffing van den werkelijken dienst, vermeld i1;1 
de eerste zinsnede van art. 113 der wet, wordt 
door den dienstplichtige, die ontheffing wenscht 
te bekomen, eigenhandig ouderteekend en met 
het vereischte bewijsstuk ingeleverd bij den bur
gemeester der gemeente, binnen welke hij voor 
de militie is ingeschreven , en wel: 

1°. in de laatste tien dagen van Januari door 
hem, bedoeld in de eerste zinsnede van art. 96 
onder 1°. der wet, en in de laatste tien dagen 
van Maart door hem, bedoeld in die zinsnede 
onder 2°.; 

2°. door hem, die op een ander tijdstip ter 
inlijving bij de militie moet worden afgeleverd, 
binnen tien dagen na de dagteekeoing van den 
oproepingsbrief; 

3°. door hem, die opnieuw van den werkelij
ken dienst weoscht ontheven te worden, in de 
laatste tien dagen der maand , op één na voor- · 
afgaande aan de maand , waarin de duur van de 
verleende of laatstelijk verleende ontheffing· eindigt; 

4°. door den ingelijfde bij de militie, die voor 
~et eerst voor ontheffing in aanmerking wenscht 
te komen, zoodra hij meent op ontheffing aan
spraak te kunnen maken. 

Het overgelegd bewijsstuk mag niet vroeger 
zijn afgegeven dan tien dagen vóór de inlevering 
er van bij den burgemeester. 

87. De burgemeester zendt de bij hem inge
leverde aanvragen met de bewijsstukken - deze 
laatsten op de buitenzijde beschreven · met den 
naam en de voornamen van den loteling, wien 

-het geldt, de gemeente, waar deze voor de militie 
is ingeschreven, het jaar der lichting, wallrtoe 
hij behoort, en het nummer door of voor hem 
getrokken - met bijvoeging van de in de vol
gende zinsnede vermelde naamlijst, aan Onzen 
Commissuis in de provincie: voor zooveel de bij 

artikel 86 van dit tie.:nit onder 1°., 2°. en 3°. 
bedoelde dienstplic}.ttigen aangaat, binnen vier 
dagen na den laatsten il&!!:, voor de inlevering 
bij dat artikel bepaald; .-oor zoo veel de in gel ijf~ 
den onder 4•. van f'l!Doemd artikel betreft, bin
nen vier dagen na de inlevering. 

De aan vragen van hen , bedoeld onder 1 °. en 
2°. van artikel 86 van dit besluit gaan verge
zeld van eene naamlijst, ingericht overeenkomstig 
het bij dit besluit gevoegde model n°. 19; de 
aanvragen van hen, bedoeld onder 3°. en 4°, 
van dat artikel, gaan vergezeld van eeoe naam
lijst, ingericht overeenkomstig het bij dit beslnit 
gevoegde model n°. 20. 

88. Onze Commissaris in de provincie doet 
uit de naamlijsten, in artikel 87 van dit besloit 
vermeld, ·algemeeoe lijsten_, volgens dezelfde mo
dellen, opmaken en zendt die binnen vijf dagen 
na ontvangst van de in dat artikel genoemde 
stukken aan Onzen Minister van Binneolandsche 
Zaken , onder bij voeging van de overgelegde be
wijsstokken en, zoo noodig, van _zijne considera
tiën. De ingeleverde aanvragen blij ven onder 
Onzen Commissaris in de provincie berusten. 

89. De dienstplichtigen, bedoeld onder 1°. van 
artikel 86 van dit besluit, worden, zoolaog op 
hnooe aanvrage om ontheffing niet is beschikt, 
niet ter aftevering aan de militaire autoriteit op
geroepen., noch naar de plaats van afteveriog 
overgebracht. 

De ter aflevering opgeroepen dienstplichtigen, 
bedoeld onder 2°. van artikel 86 van dit besluit, 
behoeven, zoolaog op hunne aanvrage om ont
heffing niet is beschikt, niet op den tijd, in den 
hun bezorgden oproepirrgsbrief aangeduid , ter af
levering op te komrn, noch naar de plaats van 
aftevering te worden overgebracht. 

Is aan de in de beide vorige zinsneden bedoelde 
personen ontheffing van den werkelijkeo dienst 
verleend, dan geschiedt hunne inlijving eenvou
dig op overgifte van uittreksels uit den staat, 
vermeld in artikel 61 van dit beslnit. Wordt 

hunne aao..-rage om ontheffing niet ingewilligd, 
dan worden zij op de bij de wet voorgeschreven 
wijze ter aflevering opgeroepen of opnieuw opge
roepen, en vervolgens afgeleverd en ingelijfd. 

90. Dl! ingelijfden bij de militie, aan wie op, 
grond van art. 113 der wet ontheffing van den 
werkelijken dienst ie verleend of op grond van 
art. 114 dier wet nitstel van eerste-oefening of 
van verblijf onder de wapenen is toegestaan , · 
moeten zich op den dag, volgende op dien, waarop 
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de tijd van de ontheffing of van het uitstel ie 
verstreken , bij het korps of aan boord aanmelden. 

91. De vergoeding, bedoeld bij de laatste zin
snede van art. 113 der wet, bedraagt ten hoog.te 
twintig gnlden {/ 20) en gaat niet te boven het 
bedrag van de vermoedelijke Yerdiensten van den 
ingelijfde bij · de militie . ., 

92. Het nitstel en de nrlengin11: van uitstel , 
in art. 114 der wet vermeld, worden verleend 
door Onzen Minister van Oqrlog of Onzen Minister 
van Marine, naar gelang de ingelijfde behoort tot 
de militie te land of tot de zeemilitie. 

Het verzoek om uitatel wordt, met opgave van 
redenen, ingediend aan Onzen Minister van Oorlog 
uiterlijk veertien dagen vóór den datum, waarop 
hij, door wien uitstel van eerste-oefening of van 
verblijf onder de . wapenen wordt gevraagd, ter 
inlijving moet worden afgeleverd, zoo zijne afle
vering op den bij art.116, eerste zinsnede onder 1°., 
der wet bepaalden tijd moet worden gedaan. 
Moet die afle~ering op een ander tijdstip geschieden, 
dan wordt het verzoek uiterlijk bij de inlijving 
ingediend. 

Betreft het een op eerstgenoemden tijd af te 
leveren diensplichtige, die zich heeft aangemeld 
om bij de zee~ilitie te worden ingelijfd , dan 
wordt het verzoek uiterlijk veertien dagen v6ór 
de aflevering ook aan Onzen Minister van Marine 
ingediend. Betreft het een dienstplichtige, die 
zich niet heeft aangemeld om bij de zeemilitie te 
worden ingelijfd, !)laar die bij de loting, bedoeld 
in art. 137 der wet, voor de zeemilitie wordt 
aangewezen , dan wordt het verzoek uiterlijk bij 
de inlijving ingediend. 

Verlenging van uitstel wordt, met opgave van 
redenen, gevraagd aan Onzen Minister, die het 
uitstel verleende, uiterlijk dertig dagen vóór den 
dat nm, waarop het verkregen uitstel afloopt. 

Hij, die tot korte oefening i~ ingelijfd ingevolge 
de bepaling van de tweede zinsnede van art. 104 
der wet , behoort, om in aanmerking te kunnen 
komen voor verlenging van nitstel, over te leggen 
een _ bewijs dat hij nog voldoet aan de in genoemde 
wetsbepaling bedoelde eischen. 

Betreft het verzoek om uitstel of om verle_nging 
..:an· uitstel een minderjarige, dan wordt daarbij 
overgelegJ. een schriftelijk bewijs van toestemming 
van hem of haar, die de vaderlijke macht of de 
voogdij uitoefent. 

Uitstel van eerste-oefening of van verblijf onder 
de wapenen wordt nid verleend of verlengd en 
hondt op zoodra de militie te laud krachtens 

art. 185 der Grondwet geheel of gedeeltelijk 
buitengewoon is bijeengeroepen. 

93. Het regi1ter, vermeld in art. 122 der wet, 
ia intrericht o•ereenkomstij\' het hierbij gevoegde 
model n•. 21. 

Het kan voor elke lichting afzonderlijk of door• 
loopend ~oor onderscheidene lichtingen worden 
gebonden. 

94. Van het zenden met verlof, krachtens ut.118 
der wet, van ingelijfden bij de militie, zoomede 
van het nit den dienst geraken, het overplaatsen 
bij een ander korps of het overlijden gedurende 
den tijd dat zij zich onder de wapenen of in 
werkelijken dienst bevinden , van het verleenen 
of opnieuw verleenen van ontheffing van den 
werkelijken -dienst, van het, krachtens art. 114 
der wet, verleen~n of verlengen van nitstel van 
eerste-oefening of van verblijf onder de wapenen 
aan ingelijfden bij de militie, en voorts van het 
weder in de sterkte brengen van miliciens, die 
als deserteur werden afgevoerd, wordt door de 
commandeerende-officieren der korpsen om de 
veertien dagen of, betreft het ingelijfden bij de 
zeemilitie, door of vanwege Onzen Minister van 
Marine telkens kennis_ gegeven aan Onzen Commie
earis in de provincie en door dezen aan de bur
gemeesters der gemeenten , voor welke die m~& 
schappen bij de- militie zijn ingelijfd. 

Van het zenden met verlof, het nit den dienst 
geraken , het overplaatsen bij een ander korps , 
het overlijden, het verleenen of opnieuw verletmen 
van ontheffing van den werkelijken dienst , het 
verleenen of verlengen van eerste-oefening of van 
verblijf onder de wapenen of van het weder in 
de sterkte brengen van miliciens, die als deser• 
tenr werden afgevoerd, wordt aanteekening ge• 
honden in de kolom Àanml'rleingen van de beide 
dubbelen van het lotingaregister, alsmede van het 
in artikel 113 van dit besluit vermeld register, 
zoo het een ingelijfde betreft, die op dat register 
voorkomt. 

Is laatstbedoelde niet · in de gemeente, voor 
welke hij is ingelijfd, in even vermeld register 
ingeschreven, dan doet de burgemeester J.ezer 
gemeente van de bij hem ontvangen kennisgeving 
tot voorschreven einde on verwijld mededeeling 
aan den burgemeester _der gemeente, waar de 
persoon 1 wien het geldt, op het regiater voorkomt. 

95. Van elke toestemming of vergunning, door 
Onzen Minister van Oorlog of Onzen Minister 
van Marine krachtens art. 116, 123 of 145 der 
wet of krachtens artikel 99 van dit bealnit ver-

32* 
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leend, wordt door hem nan Onzen Commissaris 
in de provincie, voor welke de daarbij betrokken 
persoon bij de militie is ingelijfd, kennis ge
geven, met ver.melding vnn de vrijstellingen, die 
volgens art. 123, dtrde zinsnede, of art. 14ö" 
vijfde zinsnede, der wet bij de toestem ming zijn 
toegestaan . Onze Commissaris doet daarvan mede
deeling aan ·den burgemeester van de gemeente, 
voor welke de pereoon, wien het geldt, bij de 
militie ie ingelijfd. Hij doet aan dien bnrge• 
meester in gelijker voege ook mededeel iog van 
de door ·hem vanwege Onzen Minister van Oorlog 
of Onzen Minister van llariuc verleende toe
atemming of vergunning ale hier bedoeld. 

Van elke verleende vergoooiog of toestemming 
eo van de dnarbij toegestane vrijst1llliog wordt 
achter den naam van hem, wieo het geldt aan
teekeoing gedaan in de kolom .Äanmerleingen van 
het register, in artikel 113 vnn dit bealnit vermeld. 

Is hij, wien de toestemming of de vergunning 
werd verleend, niet io de gemeente, voor welke 
hij is ingelijfd, in dat register ingeschreven, dan 
zendt de burgemeester van die gemeente de inge
volge het eerste lid van dit artikel ontvangen 
mededeeling tot het bij het tweede lid aangeduid 
einde ooverll'ij ld aan den burgemeester der ge
ï.eeote, waar de ingelijfde, op bedoeld regieter 
voorkomt. 

96. De burgemeester geeft van de inschrijving 
in het register, io artikel 98 vnn dit bealnit 
vermeld, van een verlofganger, die voor eene 
andere gemeente bij de militie ia ingelijfd en 
zich ingevolge art. 120 der wet bij hem ll&D• 
melde, bim,en vijf dagen kennis aan den burge
meester dier gemeente. 

De burgemeester doet van eene aan hem ge
dane kennisgeving, bedoeld in den eersten volzin 
van art. 121 der wet, binnen vijf dagen mede
deeliog aan den burgemeester der gemeente, waar 
de verlofganger zich gaat vestigen. Van de 
kennisgeving kan, met vermelding van datum, · 

,aanteekeoing geschieden op den verlofpas van 
hem, _die de kennisgeving doet. 

De bnrgemeeater, bij wien een verlofganger 
zich overeenkomstig den tweeden volzin van· 
art. 121 der wet heeft aangemeld , geeft daarvan 
binnen vijf dagen keoni_a aan den bnrgemeeKter 
der gemeente, waar hij laatstelijk in het register, 
in artikel 93 van dit besluit vermeld, was inge• 
schreven. De bu"l':emeeater dezer gemeente zorgt 
voor doorhaling van 'a mans naam op dat register. 
Ie de man bij de militie ingelijfd voor eene andere 

-,emeente dan die in den eersten volzin van dit 
lid in de eerste plaats bedoeld , dan geeft de 
burgemeester der gemeente, bij wieo hij zich 
heeft aangemeld, hiervan tevens kennis aan den 
burgemeester der gemeente, voor welke de man 
bij de militie ia ingelijfd. 

Het bei,aalde bij dit ~tikel geldt in elk daarbij 
omschreven geval ook ten naozieo van een inge
lijfde bij de militie, · die io het genot is vnn 
uitstel van eerste-oefening of van verblijf onder 
de wapenen. 

97 . Indien een verlofganger, of een ingelijfde 
bij de militie die in het genot ia van uitstel 
van eerste-oefening of vnn verblijf onder de 
wapenen, niet heeft voldaan aan art. 120 of aan 
art. 121 der wet, of art. 128 of art. 145 heeft 
overtreden , geeft de burgemeester der gemeente , 
voor welke hij ia ingelijfd, zoo hel geldt niet
voldoening ann art. 120 der wet, en io elk der 
aode~e gevallen de burgemeester der gemeente, 
·waar de man in het register vermeld in artikel 113 
van dit besluit, ia ingeschreven of had behooren 
te zijn ingeschreven, daarvan, na ~aan onder
zoek omtrent '• mnne verblijfplaats, kennis aan 
Onzen Commissaris in de provincie, voor welke 
de persoon, wieo het geldt, ja ingelijfd, met 
vermelding, zooveel mogelijk, van de verscboooeodc 
of verzwarende omstandigheden , die zich bij de 
overtreding hebben voo~aao. 

Onze Commissaris in de provincie doet van 
een eo ander mededeeli ng aan Onzen Minister 
vun Oorlog, of, behoort de man tot de zeemilitie, 
aan Onzen Minister van Marine. 

Deze Miniatera zorgen, ieder voor zoo veel hem 
aan~t, dat aan art. 124 der wet wordt voldaan. 

98. Binnen veertien dagen oa het overlijden 
van een verlofganger, of van een ingelijfde bij 
de militie die in het genot ia hetzij van ont
heffing van den werkelijken dienst, hetzij van 
uitstel van eerste-oefening of van verblijf onder 
de wapenen, geeft de burgemeester der gemeente, 
waar het overlijden plaat• had, daarvan kenoia 
aan Onzen Commissaris io de provincie, voor 
welke de overledene was ingelijfd, áao den burge
meester der gemeente, voor welke de overledene 
was ·ingelijfd, zoo deze gemeente eeoe andere is 
dan waar het overlijden plaat& hlld, alsmede, 
zoo de overledene bij de militie te land was 
ingelijfd, aan .den commandeereode-offieier van 
het korpe, waartoe hij behoorde, en zoo de over
ledene bij de zeemilitie was ingelijfd, aan Onzen 
Minister van Marine. 
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Van het overlijden wordt achter den nuum van 
. den overledene uanteekening gehouden in -de kolom 

Áanmerkinge,i der beide dubbelen van het lotin.gs• 
registP.r , alsmede, zoo de overledene ook voorkomt 
op het in artikel 93 van dit besluit vermeld 
register, in de daarvoor bestemde kolom van dat 
register , met doorhaling tevène van diens naam. 

Is .de overledene niet ingeschreven in laatetbe• 
doeld register van de-gemeente, waar het over• 
lijden plaats had, dan geeft de burgemeester van 
de gemeente, voor welke hij was ingelijfd, tot 
laatstvermeld einde van het overlijden onv~rwijld 
kennis aan den burgemeester der gemeente, waar 
de overledene op dat register voorkomt. 

99 . . Het onderzoek van de verlofgangers der 
militie te land, vermeld in art. 125 der wet, 
geschiedt eenmaal 's jaars in de maand J nni. 

Bij de toestemming, krachtens art. 116 or 
·art. 123 der wet verleend , kan aan de daarbij 
betrokken verlofgangers worden vergund, het 
ondenoek in de maand November of December 
van het jaar te ondergaan. 

Gelijke vergunning kan· door or vanwege Onzen 
Minister van Oorlog ook aan andere ver lofganger's 
worden verleend, indien de uitoefening van hno 
beroep of bedrijf or andere bijzondere omstandig
heden deelneming aan het onderzoek in Juni van 
het jaar te bezwarend zonden maken. 

Aan het onderzoek wor:lt in het jaar, waarin 
.het zou moeten plaats hebben, niet deelgenomen 
door verlofgangers, die in dat jaar vóór het voor 
het onderzoek bepaalde tijdstip . uit anderen hoofde 
dan krachtens art. 124 or art. 131 der wet onder 
de wapenen zijn geweest, of die bestemd zijn 
om in dat jaar ·krachtens art. 108, art. 109 
or art. 11 l der wet onder de wapenenen of in 
werkelijkeil dienst te worden geroepen. 

Wij behouden Ons voor om, indien het heerschen . 
van besmettelijke ziekte of andere buitengewone 
omstandigheden het noodig doen . achten, voor 
het onderzoek van verlofgangers uit ééne of nit 
meer gemeenten de tijdsbepaling, in het eerste en 
in het tweede lid van dit artikel vervat, door 
eene andere te vervangen of het onderzoek in 
eenig jaar achterwege te doen blijven. 

De militiecommissuris kan aan verlofgangers, 
die in eene gemeente van zijn ressort voorkomen 
op het register, in artikel 93 van dit besluit 
venneld , op door of voor hen gedane aan vr~e 
vergunnen, het onderzoek voor den militiecom• 
misearis in een ander ressort te ondergaan. Hij 
geeft van de verleende vergunning on.verwijld 

,kennis aan den burgemeester van de gemeente, 
waar de daarbij betrokken verlofganger op het 
register voorkomt, alsmede aan den militiecouÎ• 
_missaris, door wien volgens de vergnnnini,: het 

_ onderzoek moet worden gedaan. Is van de ver
gunning niet op den door dien militiecommissaris 
bepaalden tijd gebruik gemaakt ; dan wordt zij 
geacht niet te zijn verleend. 

Ingelijfden bij de militie, die krachtens art. 113 
der wet van · den werkelijken dienst zijn ontheven, 
of a,;n wie krachtens art. 114 der wet uitstèl · 
van eerste•oefening or van 'l'erblijf onder de wa
penen is verleend, zijn gednrende den tijd, dat 
zij in het . genot zijn van de ontheffing or van 
het nitstel, niet aan het onderzoek onderworpen. 
- · 100. Behondens het bepaalde in het laatste 
lid van dit artikel zendt de burgemeester van 
elke gemeente op den eersten werkdag na 15 Mei 
van elk jaar het register of de ·regi11ters, in arti• 
kel 93 van dit beslnit vermeld, aan den militie
,commissaris. 

Komen op dat ~t.er or op die registers ver
lofgangers voor, aan wie ingevolge het tweede 

. of het derde lid van artikel 99 van dit beslnit 
is vergunJ het onderzoek in de moand November 
or December te ondergaan, dan wordt, behoudens 
het bepaalde in het laatste lid van dit artikel, 
het regie te~ of worden de r~sters, waarop die 
verlofgangers voorkomen, ook, ten minste vijf 
dagen vóór deu dag, overeenkomstig art. 126 
der wet voor het onderzoek bepaald , aan den 
militiecommissaris gezonden. 

Kennisgevingen, na de verzending van het 
register or van de registers aan den militiecom
missaris of nadat door dezen is gehandeld over
eenkomstig het laatste lid van dit artikel, en 
vóór den afloop van het. o_nderzoek bij den burge
meester ontvangen , worden door-dezen oÏ verwijld 
aan den militiecommissaris medegedeeld, voor 
zoover van haar inbond aanteekening moet wor• 
den gedaan in de kolom Áanmerkingen en be
kendheid met dien inhoud voor den militiecom
miHnris nÓOdig kan zijn in verbond met het door 
dezen te honden onderzoek. 

De militiecommissaris mnakt uit het register 
of de registers eeoe naamlijst op van de verlof• 
gangers, die tot het onderzoek moeten opkomen, 
en zendt het register or de registers ann den 
bnrgemeester terug op den eersten werkdag van 
de maand, volgende op die, waarin het register 
of de . regist"rs door hem . zijn ontvangen. 

In gemeenten, boven de 100,000 inwoners 
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tellende,· wordt -het register of worden de regis
ters niet aan den militiecommissaris toegezonden, 
doch, tot het opmaken van de naamlijst, in het 
vorig lid van dit artikel bedoeld, op de secre• 
tarie der gemeente te zijner beschikking gesteld 
gednrende de termijnen, loopende van de dagen 
der verzending in het eerste en in het tweede 
lid vermeld, tot den dag der terugzending , be
doeld in het vierde lid. 

101. De militiecommissaris wordt in het on
derzoek bijgestaan door twee onderofficieren. 

Dezen worden daartoe, op aanvrage ve.n den mili
tiecommisi.aris, aangewezen door of vanwege den be
velhebber iu de militaire afdeeling, waartoe de 
gemeenten behooren, waar het onderzoek geschiedt .• 

102. De militiecommissaris doet, overeenkom
stig de ·hem dooi· Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken gegeven voorschriften, van het 
gebonden onderzoek verslag '. met opgave van de 
door hem gestrafte verlofgangers en van hen , 
die, naar zijne meening, volgens art. 131 der 
wet in werkelijken dienst zijn te roepen, wat 
laatst bedoelden betreft, met vermelding, zooveel 
mogelijk, van de verschoonende of verzwarende 
omstandigheden, die bij de beoordeeling ter zake 
in nanmerkrng komen. 

103. Aan · den ingelijfde, die door inlijviDg 
nn een ander militieplichtige of ingevolge art. 113, 
zesde zinsnede, of art. 114 , laatste zinsnede, der 
wet recht op ontslag uit den dienst bij de militie 
heeft verkregen, wordt hiervan door of vanwege 
het hoofd van het Departement , waaronder hij 
staat, of, is hij in het genot van nitstel van 
eerste-oefening of van verblijf onder de wapenen, 
ingevolge art. 114 der wet toegestaan, of van 
verlof, ingevolge art. 118 der wet verleend, door 
Onzen Commissaris in de provincie, voor welke 
hij is ingelijfd, kennis gegeven. 

Verlangt hij uit den dienst bij ·de militie te 
worden ontslagen, dan doet hij van dat verla_ngen 
binnen zestig dagen na de kennisgeving schriftelijk 
aan Onzen bij de zaak betrokken Miniater blijken. 

104. De naamlijst , bedoeld in de tweede zin
snede van art. 138 der wet, is injlericht overeen
komst ig het hierbij gèvoegde model n°. 22 . 

105. Alvorens de naamlijsten, in de derde 
zinsnede van art. JS8 der wet bedoeld , aan 
Onzen Minister ,·an Marine worden gezonden, 
worden door Onzen Commissaris in de provincie 
van deze lijsten afgevoerd de lotelingen, die niet 
of vooralsnog niet voor in lij ving ter volledige 
oefening bij Je militie te land bestemd zijn. 

106. De loting, bedoeld in art. 137 der wet, 
geschiedt- naar de regelen en op de wijme, in dit 
en in de beide volgènde artikelen van dit besluit 
vermeld. 

Den dag vóór den eersten afleveri ngsdag in de 
provincie, en zoo laatstbedoelde dag een Maa.ndag 
ie , twee dagen vóó; dezen da,; , m&ken de pro· 
vinciale•adjndant en de zeeofficier, in art. 139 
der wet ~oeld, gezamenlijk eene lotingebus gereed. 

Het getal in deze llus te doene lotinpbiljetten 
is gelijk aan het aantal dienstplichtigen uit de 
provincie ter volledige oelenin11: bestemd , die be
roepen uitoefenen als in de eerste .zinsnede van 

. a_rt. 137 der wet bedoeld, verminderd met het 
~ntal van hen, die zich in de provincie voor 
de zeemilitie hebben aangemeld of hebben doen 
opgeven. 

Van deze lotiugsbiljetten wordt het benoodigd 
getal, dns zooveel als het getal uit de provincie 
te trekken zeemiliciens verschilt met dat van hen, 
die zich voor de zeemilitie hebben anngemeld of 
hebben doen opgeven, gemerkt .Zeemilitie." 

1 07. Op eiken alle verinpdag worden , voor
dat eene loting als in art. 187 der wet bedoeld, 
pla11ts heeft, door den zeeofficier nit hen, die 
zich voor de zeemilitie hebben aangemeld of 
hebben doen opgeven en ter inlijving aanwezig 
zijn, de voor den dienst ter zee geschikt bevon
deuen nfgezonderd , waarna door den provinciale
adjndant aan de in de bus aanwezige lotings• 
biljetten nog zooveel met het woord 0 Zeemiliti.;" 
gemerkte biljetten worden toegevoegd ; als het 
verschil bedraagt tusschen het aantal van hen , 
die zich voor de zeemilitie hebben aangemeld of 
hebben doen opgeven en op den dag cler trekking 
ter inlij11ing bestemd waren, en het aantal van 
hen , die door den zeeofficier uit de opgekomenen 
zijn afgezonderd. Tegelijkertijd worden alsdan 
even zooveel niet met het woord 0 Zeemilitie" 
gemerkte lotingsbiljetten nit de bus verwijderd. 

Evenzoo wordt vóór den aanvang der trekking 
voor eiken dienstplichtige, die aan de loting zou 
moeten deelnemen, doch niet aan de oproeping 
ter aflevering heeft voldaan, door den provin
ciale-adjudant een vnn de niet met het woord 
.Zeemilitie" gemerkte lotingsbiljetten uit de bus 
verwijderd. 

108. De trekking, in artikel 107 van dit besluit 
bedoeld , geschiedt telkens bij de aflevering door 
hen, die in de loting moeten worden begrepen, 
in tegenwoordigheid van den geleider of de ge• 
leiders .der . manschappen en in de orde, waarin 
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zij op het lotingsregister hunner gemeente voor
komen. Worden op één dag lotelingen nit twee 
of meer gemeenten afgeleverd, dan geschiedt de 
trekking in alphabetische orde van de namen 
dier gemeenten en , voor elke gemeente in het 
bijzonder, in de orde, waarin zij , di~ in de 
loting moeten worden begfll1M!II , op het lotings
register hnuner gemeente voorkomen. 

Zoolang de in art. 137 der ;et bedoelde loting 
in de provincie niet is afgeloopen, wordt eiken 
dB!( na de aflevering de bus door den provinciale
adjudant verzegeld. 

De bos en de noodige lotingsbiljetten worden 
door de zorg van Onzen Minister van Marine 
aan den zeeofficier ventrekt. 

109. Gedeputeerde Staten houden een register 
van de uitspraken, door hen krachtens art. 14,7 
der wet gedaan. 

Dit register is ingericht overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model n°. 23. 

De aanteekeningen , die ingevolge artikel f, 
voorlaatste lid, artikel 94, tweede lid, en artikel 98, 
tweede lid, van dit be,lnit moeten geschieden in 
de kolom Aatcmerlcill{/1!11 van het lotingsregister, 
worden voor zooveel noodigJ in de kolom Aan

merkingen van het register, in het vorig lid be
doeld, gedaan tèn aanzien van hen, die in dit 
register voorkomen. 

110. Van de uitspraken, door Gedeputeerde 
Staten krachtens art. 42, 66, 68, 100, lliS, 168, 
161 of 166 der wet gedaan , geschiedt aantée
kening op het lotingsregister in dubbel of, zoo het 
personen geldt als bedoeld in art. 147 der wet, op 
het regi1ter, in artikel 109 van dit besluit vermeld. 

Van de uitspraken, door Gedeputeerde Staten 
krachtens art. 42, 66, 58, 100, 147, 163, 168 
of 165 der wet gedaan, geschiedt mededeeling 
aan hen, wie zij gelden , of, gelijk mede, ingeval 
de uitspraak krachtens art. 161 der wet i1 
gedun, voor zoover het minderjarigen of ander 
cnrateele gesteld1m betreft, aan hno vader, 
moeder, voógd of curator, indien de nitspra,nk 
plaats had buiten de tegenwoordigheid van hen, 
wie zij gelden. · 

111 . De manschappen, die -volgens art. Uil 
of art. 167 der wet moeten worden ingelijfd, 
worden ter aflevering op~roepen zoodra hunne 
aanwijzing tot den dienst onherroepelijk ie gewor
den. Verlangen z9 !evenwel dadelijk na de uit• · 
spraak van Gedeputeerde Staten te worden inge
lijfd, dan worden zij dienovereenkomstig daartoe 
aan den provincinle-adjndant afgeleverd. 

De manschappen, die volgens art. 159 of 
art. 161 der wet moeten worden ingelijfd, kun• 
nen dadelijk nadat Gedeputeerde Stoten nitsprallli: 
deden, aan den provinoia!e-adjndant worden af
geleverd. Is dit niet geschied, dan worden zij 
ttr évering opgeroepell zood ra de uitspraak, 
welke hnone inlijving ten gevolge moet hebben. 
onherroepelijk ia geworden. 

112. Bij de aflevering van de manschappen , 
in artikel lll van dit bealnit: bedoeld, worden 
aan den provinciale-adjudant ter hand gesteld 
een dubbel van den staat, Yerme!d in artikel 61 
van dit besluit, en uittrehels uit dien stnat, 
betrekkelijk eiken clurop gebra~hteu penoon. 

Het vorig Jid geldt ook inge-v'a\ ingetolge 
art. 59 of art. 6-1 der wet lotelingen ter 
indienststelling bij de militie moeten worden 
afgeleverd. 

Geschiedt affevering zonder dat de af te leve~n 
man1ehappen daartoe sijn opgeroepen, dan wor
den de hen betreffende staat en de uittreksels, 
in het eente Jid bedoeld, door Onzen Commis
saris in de provincie opgemaakt. 

113. On:te Commieaarissen in de provinciën 
zenden jaarlijks in de eer.te helft ven Juli een 
verslap; betreffende d~ lichting van het vorig jaar 
aan Onr.ien Minister van Binnenlandsehe Zaken, 
overeenkomstig de hun daaromtrent door dien 
Minister gegeven voonchriften. 

114. Waar in dit besluit en in de daarbij ge
voegde modellen wordt gesproken van .der wet" 
wordt met die nitdrukking bedoeld de Militie
wet 190J. 

Waar in bij dit beeluit gevoegde modellen, 
in vroegere Koninklijke besluiten en in daarbij 
gevoegde modellen en staten wordt gesproken van 
.militiedistrict" wordt door die uitdrukking 
verstaan het rechtsgebied van een militieraad in 
eene provincie, waar twee of meer militieraden zijn. 

Wordt in dit besluit en in de daarbij gevoegde 
modellen gesproken van • broeder'' of van • broe
ders", dan zijn in die uitdrukkingen onderschei
denlijk de .halfbroeder'' en de .halfbroeders" 
begrepen. 

Waar in dit beslnit met betrekking tot minder
jari~n wordt gesproken vnn • vader" • .moeder'' 
of • voogd" strekt : 

de nitdrnkking .• vader" voor het geval, dat 
de vader de ouderlijke macht uitoefent; 

de nitdrukking .moeder" voor het geval, dat 
de veder is overleden , de ouderlijke macht mist 
of in wettelijken zin ontbreekt; 
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· de uitdrukking • voogd" voor het geval, dat 
de beide ouders zijn overleden, de onderlijke macht 
missen "of in wettelijken zin ontbreken. 

Waar in dit besluit met betrekking tot meerder• 
jarigén wordt gesproken van .curator" strekt deze 
uitdrukking voor het geval, dat het iemand geldt, 
die onder corateele staat, om het even of zijne 
beide onders nog in leven zijn of een van beiden 
oog in leven is. 

115. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1902. 

Op dien dag vervallen de Koninklijke besluiten 
van 17 December 1861 (Staat8blad o0

• 127) en 
van 8 Mei 1862 (Staat8blad n°. 46), alsmede 
de Koninklijke besluiten, waarbij die besluiten 
zijn gewijzigd en aangevuld. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandscbe Zaken zijn, ieder voor zoo veel 

hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staat8blad en gelijktijdig in 
de Staat8courant zal worden geplaatst en waarvan 
afsehrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 2deo December 1901. 
(get.) W I L HE L M I N A. 

IJe Minilter van Oorlog , 
(get.) J, ~- BERGANSIUS. 

De Mini,ter van M11rine, (get.) Kaun. 
De Minilter van Binnmlantkcl,e ?,aten, 

. (get.) KUYPBll. 

( Uitgeg. 80 Dec. 1901.) 

Moo&L n°. 1 , !it . .J.. 

Al't. 8 der Militiewet .1901. 

NATIONALE MILITIE. 

PROVINCIE GEMEENTE 

De Bn rgemeeeter der gemeen te 
verklaart, dat 

(Ges)acbts- en voornamen) 
geboren te . . • . op . . . . 
zoon van . en van ..••.• . 
. • . . . . . . , te . . • •.... voor de militie 
is ingeschreven voor de lichting van het jaar 
19 • . onder n°.- .•. , en dat bij tot d,uver tot 
1(66D dienst bij de militie is Yerplicht geweest. 
......• , den .....•• 19 • 

IJe Burgemee8ter ,;oorn.oemd, 
N.N. 

MODEL n°. 1, !it. B. 

Art. 8 der Militiewet 1901. 

NAT I ON A L E M I L I T I E. 

PROVINCIE ••••••• • 

De Commieear~ der Koningin in de provincie 
. . • . . • •• verklaart, dat aan (1) 

(Geslachte- en voornamen) 
geboren te • • . • . • . • • op . • 
zoon van . . . • . • . • . en van • . . 

(Ber8te geval.) 
bij de loting voor de lichting der nationale militie 
van het jaar .•.. voor de gemeente . . •· . . .• 
is ten deel gevallen n° .•... , dat tot /,eden 
buiten oproeping ie gebleven. 

(Twede geval.) 
bij de loting voor de lichting der nationale militie 
van . het jaar . • .• voor de gemeente . . . . • . 
is ten deel gevallen n° ..... , ten gevolge waar· 
van hij, in verband met zijne aan wijzing tot den 
dienst, ter inlijving is opgeroepen tegen .... . 

(Derde geval.) 
bij de loting voor de lichting der nationale militie 
van het jaar . . . . voor de gemeente . . . • . • 
is ten deel gevallen n° .• , • , dat, buiten oproe
ping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft 
verplicht. 

( Yierde geval.) 
bij de loting voor de lichting der nationale 

, militie van het jaar . • . . voor de gemeente 
' . • . . . , • • • . . . • . • ia ten deel gevallen 

n° .. . •. , en dat hij vervolgens 
b\l onherroepelijk geworden uit.praal< van den militieraad 

• ,, Gedeput. Staten 
in hooger beroep bij KoninklUk• 1Hl1liB1ing 

uit hoofde van • . . . • . . • • . • • • • • • • ( t) . 
van "den dion■t il vrUieateld. 

voor den dienat ongesohikt ia TOrklaanl. 
voor don dienst " argekenrd, 

(l) Het woord .aan" vervalt voor de laatste 
drie gevallen. · 

(2) la de vrijstelling verleend, de ongeachikt
heid voor den dienst uitge11proken of de afkeuring 
gedaan wegens ziekelijke gtateldheid of gebreken, 
dan tevens te vermelden den datum en het Staat8-
bladnnmmer van het toegepaste keuringsreglement, 
alamede de nummers, waaronder de ziekelijke ge
steldheid of gebreken, op gr01ld waarvan de vrij
Jtelling is verleend, de ongeschiktverklaring is 
uitgesproken of de afkenring ia gedaan, in het 
reglement zijn genO'lmd . 

• 
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( Vijfde geoal.) 

bij de loting voor de ·lichting der nationale 

militie van het jaar . • . • voor de i(emeente 
. • . • . • . ·• . • . . . • . is · ten deel gevallen 

n° .•••. , en dat hij vervolgens 
b\l onherroepel\jk geworden uilopraak van den militieraad 

" Gedeput. Staten 
in hooger boroep b\l Koninklijke beslioeing 

op grond van art. •~, no. der Militiewet 1901 
art. 6ó, no. 

voor altijd 
voorloopig van den dienst is uitgesloten. (3) 

(Zesde geoal.) 

bij de loting voor de lichting der nationale 
militie van het jaar • • . voor · de gemeente 

• . . . . . . . is ten deel gevallen 
n•; ... , en dat hij op ..•.. is ingelijfd en 

nog is di~nende. 
vervolgens op ... met eene verbintenis tot vrijwilligen 

dienst ie o••"ll'.•~aan h\l .... 
op ... uit den dienst is ontslagen uit hoofde van 

(Zeoenáe ge11al.) 

bij de loting voor de lichting der nationale 

militie van het jaar . • . • voor de gemeente 
.... is ten deel gevallen o• .•.. , en · dat 

hv" een plaatsvervanger h ft t Id d' 
nummerverwi,selaar ee ges e , Ie op 

.•. : .•. is ingelijfd bij . • , •.... en 
nog is dienende. 

~ uit den diepat is ontsla~•n uit hoofde van . . . 
vervolgens op . . . met eene verbintenis Lot vr\]willigen 

dienst is overgegaan b\j . . . . 
gedurende •iln dienettUd is overleden. 

(Ácht8te gev~l.) 

wiens aangifte ter inschrijving voor de militie 
voor de lichting van het jaar • • . . • in de 
gemeente • • • . . . . . • • . • . was verzuimd , 
bil onherroepel\lk ~•wurden uitspraak van Ge,!eput. Stuten 

iu hooger beroep bU Koninklijke bcsii85ing 
van den dienst ie vr\l~••tel~ ui_t hoofde van . ... (4) 

voor altüd 1s uitgesloten op grond van 
art. 64, no ... der Militiewet 1901. 

(3) Indien omtrent een voorloopig uitgeslotene 
eeoe nadere uitspraak is gedaan, dan wordt het 
bewijs afgegev~n naar het model , dat gevolgd 
zou moeten worden, ware art. 56- der wet. niet 
-toegepast geweest. 

(4) Is de vrijstelling verleend , de ongeschikt
heid voor den dienst uitgesproken of de afkeuring 
gedaan wegens ziekelij ke gesteld heid of gebreken, 
dan tevens te verm-.ldeo den datom en het Staat8• 
bladonmer van het toegepaste keuringsreglement, 
alsmede de nummers , waaronder de _ ziekelijke ge
steldheid of gebreken, op grond waarvan de vrij
stelling is verleend, de ongeschiktverklariog ie 
uitgesproken . of de afkeuring is ge~ano, in het 
reglement zijn genoemd. 

(Negende gl!fJal.) 

wiens no.ogifte ter inschrijving voor de militie 
· voor de lichting van het jaar •.•• in de ge

meente • . . . • . . . • • . • was verzuimd, op 
• • • . . • • • . • • zonder loting is ingelijfd en 

nog i■ dienende. 
vervolgens op . . . met eene verbintenis tot vr\]willig_eJl 

dienst is overg•~an b!I . . . . 
op . .. uit den dienst ia ontslagen uit hoofde van . 

(Tiettde ger,al.) 
wiens aangifte ter inschrij ving voor de militre 

voor de lichting van het jaar , ... in de ge
meente . • .•. •... was verzuimd, krachtens 
bekomen vergoooiog een plaatsvervanger heeft, 
gesteld, die op •••. is ingelijfd bij • . . • . • en 

nog is dienende. 
op . . . uit den dienst 1s ontslagen uit hoofde van ... 
veuolgens op ... met oene verbintenis tot vr\jW1lligen 

dien•t ie overge~aan b\j .... 
gedurende •!In dieoettUd is overleden. · 

. •..•••• ,, . , den ..•..•• 19 .• 

De Commissaris der Koningin ooornoemd, 

N.N. 

N.B. In het bewijs ten behoeve van iemand, 
die, na voor zich zei ven nao zijn militieplicht 
te hebben voldaan, bij de militie is ingel ijfd als 
vrijwilliger voor de mili tie of als plaatsvervanger, 
moet ook hiervan melding worden gemaakt in 
den zin van hetgeen is .aangewezen aan het slot 
van het model voor het zevende geval, met nit-
zooderiog van den laatsten regel. 

In het bewijs ten behoeve van iemand, die, 
nis plaatsvervanger of nis o nmmerverwisselnar toe
gelaten, niet op den bepaalden tijd ter inlijving 
bij de militie is opgekomen en omtrent wien vóór 
1 September 1898 geen uitspraak was gedaan , 
wordt, na de vermelding v11n zijne toelating als 
plaatsvervanger of uls n ummerverwisselaar, ver
klaard , dat hij ingevolge art. 160 der Militiewet 
1901 tot geen dienst bij de militie is verplicht 
geweest. 
~ 

MODEL n°. 1, !it. C. 

Art. 8 der Militiewet 1901. 

NATIONÁLE MILITIE. 

PROVINCIE , , • , • , 

De Commissaris der Koningin in de provincie 
. . • verklaart, dat 

(Geslachts- en voornamen) 

geboren · te . • • . . . . op . . 

zoon van • ....... en van. 

(Eerste geval.) 

als tot op het tijdstip, waarop hij zijn 20ste 
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levensjaar heeft volbracht, volgens artikel 15 der 
-t van 19 " Augnstas 1861 (Staaublad n°. 72) 
-geen ingezetene binnen dit Rijk geweest zijn<i.e , 
~ne plichten ten aanzien van de militie te vol• 
brengen heeft gehad. 

(Tweede . gnal.) · 

als tot op het tijdstip, waarop hij zijn 20ste 
levensjaar heeft volbracht, volgens artikel 15 der 
wet van 19 Augoatua 1861 (Staat,hlad n°. 72), 
in verband met artikel l der wet van 22 J ani 
1893 (Staat,hlad n°. 91), geen ingezetene binnen 
dit Rijk geweest zijnde, geene plichten ten aan
:zien van de milite te volbrengen heeft gehad. 

(Derde gecal.) 
•volgens artikel 17 dffl" wet van 19 Angustns 1861 
(Staatsblad n°. 72) geene plichten ten aanzien 
van de militie te volbrengen heeft gehad. 

(Yierde geval.) 

als volgens Bl'tikel 13 , tweede zinsnede, der 
llilitiewet 1901 geen ingezetene binnen dit Rijk 
zijnde, tot dU8fler geene plicht.ell ten aanzien van 
de militie te vo1brengen heeft gehad. 

(Yijfde ge,;al.) 

als tot op het tijdstip, waarop hij zijn 20ste 
levensjaar heeft volbracht, volgens artikel 13, 
tweede zinsnede, der Militiewet 1901 geen inge
zetene binnen dit Rijk geweel!t zijnde, geene 
plichten ten aanzien van de militie te volbrengen 

heef~ gehrul. 

(Zesde g e114l.) 
als volgens artikel 13 of artikel 18 der Militiewet 
1901 tot heden niet aan inschrijving voor de 
militie onderworpen geweest zijnde , tot dUStJer 

ook geene plichten ten aanzien van de militie te 
volbrengen heeft gehad. 

(Zevende geval.) 

als tot op het tijdstip, waarop hij zijn 20ste levens
jaar heeft volbracht, volgen& artikel 13 of arti
kel 18 der Militiewet 1901 niet aan inschrijving 
voor de militie onderworpen R"Weest zijnde, geene 

plichten ten aanzien vnn de militie te volbrengen 
heeft gehad. 

(.lcMste ge-oal.) 

als tot op het tijdstip, waarop hij zijn 20ste levens• 
jaar heeft volbracht, volgens artikel 15 der Militie• 
wet 1901 niet aan inschrijving voor de militie 
onderworpen geweest zijnde, geene plichten ten 
aanzien van de militie te volbrengen heeft gehad. 

(Negende gefHll.) 
als na zijne inschrijving voor de militie en vóór 

het voorgoed sluiten van het inschrijvingsregister 
(31 Augnstns 19 . . ) · 

(lO.) 

opgehouden hebbende Nederlander te zijn, zonder 
ingeietene binnen het Rijk te wezen volgens arti• 
kei 13, tweede zia111ede, der Militiewet 1901 , 

(2•.) 
opgehouden hebbende ingezetene binnen het Rijk 
te zijn volgens artikel 13 , tweede zinsnede der 
Militiewet 1901 , 

\3".) 
geraakt zijnde in het geval omschreven in arti• 

kel 15, ::: .der Militewet 1901; 

(1°., 2°. en 3°.) 
tot d1U1Jer geene andere plichten ten aanzien van 
de militie te volbrengen heeft gehad. 

• • •• ••.•. , den •••••. 19 . 
IJe Commü,arü rhr Koni,agita voornoemd, 

N. N. 

MoD.BL n•. 2. 

Art. 16, lste, 2de en 3de 
zinsnede, 

der Militiewet 1901. 

NA T 1 0 N A LE MIL I TIE. 

PROVTNCIB GEMEENTE 

De Burgemeester der ~meente . . : .. . .. . 
verklaart dat op heden ter inschrijving voor de 
militie ia aangegeven de persoon van 

(Geslachts- en voornamen) 
geboren te •• .. . • . op •• · . . • . • 1 . .. 

(F,erate ge11al.) 

en dat de~e op het inschrijvin~register van eerst• 
genoemde gemeente voor de lichting van het 
jaar 19 . . onder n• .••. is ingeschreven . 

(Tweede geoaf..) 
en dat , alvorens zijne inschrijving geschiedt, de 

overl~ing gevorderd is van een uittrekael uit 
zijne geboorte-akte. 

(Derde gel!lll.) 
en dot Burgemeester en Wethonders geen termen 
hebben gevonden tot zijne inschrijving, op grond 
(hier beknopt de reden te vermelden, waarom de 
inschrijving niet plaats had). 

. . . . , den .•.. . .. 19 . 
De .Burgemeester voornoemd, 

N.N. 
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Art. 16 , 4de zinsnede der 

Militiewet 11101. N AT I-0 N A LE M IL IT l E. 

NAAMLIJST VAN PERSONEN ,d - •-·en--:-en....,d_e:-.b~ij...,a.----. _________ --'-, die in het jaar 19 •. , volgens art. 13 der Militiewet lllOl, voor 
geplaatst als 6 ••• 

de militie moeten worden ingeschreven. 

a. Hier in te vullen: de ben aming van het korps of inrichting van het leger hier 
te lande, of .de zeemacl,t", of .de marine-reuroe", of .!,et lwrpa mariniers", 
of .Ik lwloniale rezert1e''. 

6. Hier in te vullen: 
of .adel/Jont op liet Koninklijk lMtituut fJOOr de Marine", 
of .cadet bij de Koninklijke Militaire Á.cademie", 
of .ad,pirmit-adminiatrateur 6jj de zeemacM". 

Gealnchta- en 

l:i Geboorte- Geboortedag. Verblijfplaats. voornamen van de in Graad 
plaats. s of - -..: s te ach rij ven perROnen. ., .. betrekking, 

-
1. Dag. s " --- 1. Gemeente. s .... 1. Gemeente, = 8 wnarin 2. Maand. 

2 . Provincie. " .D 1. Gealachtmaam. zij dienen. 2. Provincie. 3. Jaar. ~ J 0 2. Voornamen. ?--

1. 2. 3. , 4. 6. 6. 7. 

1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 

3. 

Gealachti,- en voornamen van Yader, nioeder, 
voogd of curator. 

---
1. Voornamen . van den vader. 
ll. Ge•IILóbt&naam der moeder. 
3. Vooroamen der moeder. 
4-. Geelaobtanaam van den voogdofjden curator. .Aanmerkingen. 6. Voornamen Yan den voogd of den curator, 
6. Woonplaats van den vader, de moeder1 dtm 

voogd or den curator, met nrmelding van 
dorp, gehucht, straal af gracht, enz. 

(Zooveel mogelijk den toestand op ! Januari -
aan te geven.) 

8. 9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 

Aldus lipgemaaki en verzonden ann 

provi ncie ••.•• , den _ ••••. 19 • 
den Commissaris der Koningin in de 

door den • , •• ••• 

(Bandteekening.) 

.... 
1:0 
0 .... 



MODEL n•. 4. 

Art. 22 der Militiewet 1901. 

N A T I O N A LE M I L I T I E. 

NAAMLIJST VAN PERSONEN, opgenomen in (*) • • •. 
de militie moeten worden ingeschreven. 

• ...•. , die in het jaar 19 , volgens art. 13 der Militiewet 1901 , voor 

&i 
8 
8 
"' " ..!!!l 
0 
> 

(•) Hier in te vollen de benaming van het ge■tioht, 
de gevangenis of de inrichting. 

Geslachta- en 

1 

Geboorte-
voornnmen van de in plaats. 

Geboortedng. 

te achrij ven personen. --
--- l. Dag. 

1. Gemeente. 2. Maan,!. 
1. Geslachtsnaam. 2. Provincie. 3. Jur . 
2. Voornamen. 

1. 2. 8. 4. 

l. 1. 1. 
2. 2. 2. 

8. 

Gealacbtl!I~ en voornamen en woonplaats van 
Opgave, voor zoo veel · het 

een gevangene betreft , 
vader , moeder voogd of euro.tor. vnn het misdrijf, --- Beroep van 

1. Voornamen van den vader. dat hem ia ten laste 
2. Geslachtooaam der moeder. den gelegd of waarvoor hij Áanmer-
3. Voornamen der moeder. in te' ,achr\l yun ia veroordueld, 
4. Gtslsebtsnaam van d.en voogd of den curator. A:ingen. 

in het laatste p;eval met 6. Voormuutn \'au den voogd of den curator. 
6 Woonplaato van den vader , de moeder, don 

penoon. vermelding 
voogd or den curator. 

1 

van het vonnis. 

5. 6. 7. 8. 

1. 
2. 
3. 
4,, 

5. 
6. 

Aldus opgemaakt en verzonden aan ,len Commissaris der Koningin in de 
provincie • . • • • , den 19 . . . , door • • . . . . 

(Handteekeningen.) 

(:)t 
0 
~ 

t,:;, 

t:: 
l"l 
0 
l"l 
;.::: 

.... 
<:O 
0 .... 
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MODEL n•. li. 

Artt. 16, 4de zinsnede, en 
23 der Militiewet 1901. 

N A T 1 0 N AL E M J L I TIE. 

Provincie • .... Gemeente .... 

De Burgemeester der gemeente . . . . . verklaart, dat 
(Geslachts- en voornamen) 

geboren te-.•..... op : •..... 1 .. ··• op het inschrijvingsregister van de eerstgenoemde 
gemeente voor de lichting der militie van het jaar 19 .. onder n° .... is ingeschreven . 

MODEL n•. 6. 

. • . , den .....•... 19 ... 
De Burgemee8ter uoomoemd, 

N.N. 

Art. 23 der Militiewet 1901. 
NATIONALE MILITIE. 

Jaar van inschrijvi og 19 

Jaar der lichting 19 . 

Provincie ... . ... . Gemeente •...... 

INSCHRIJVINGSREGISTER, bevattende (in letters) personen, met de daarbij behoorendè Alpha
betische Naamlijst, verzonden aan den Commissaris der Koningin in de provincfo •...... 

. . . . . . . . , den . . September 19 
De Burgemeeiter der gçmeen/,e . . . . . . . . . 

N.N. 

,voonp~ats. (1) ~ ~ ~ § ·!!., .9°.ë J] 
Geslachte- en voornamen en = c11 c11 bO ,c 

1. 
.Geslachte-

Geboorte
plaats. 

Gehoor- k :::~::~:: woonplaats van vader, moeder, ~ 0 'i 0 ~ "ö ~ A ] 

d Voogd Of Curator . f -= ~ ► ..cl 1.1 ~ .,cci ~ ~ 
te ag , a. Of hlJ zich in ••n van · ~ .::: !I ~-- .,, - • 

_ de gMlichttm of inrich- - ~ ~ bil~ "a ► tiSï ~ 'i 
tingenbovindt, bedoeld l. Voornamen van den vader. ~ ·; .S: cd-.!: -:,:. re, 

l. 
2. 

naam. 1. 

2. 
Gemeente. 

Voor- 2. 

namen. Provincie; 

2. 3. 

1. 
2. 

1 

in art. 22 der wel ; en, r Ge11lachtanaam TBD d8 moeder .• != · .... ~ ~ ... ë ! ~ = 
too ja in welk met 3. Voornamen van de moeder. ~ 0 l; ..c: ~ ~ Q,) $ 
vormei'ding, als h~l een 4. Geslachten aam van den voogd ~ .g Co) ~ :.t: .. i.> rd 111 _lM. 
gevan11'Cfl8 betreft nm of \'B,D den curator. ~ ei«l"s ~:; § i :~ ! --
het mi~drijf, dat hem is 6. Voornamen van den voogd of ~ i::1, ... ..... "0' :; "Cl bil .Q 11:1 <-Il 

1. 
Dag. 

2. 
Maand. 

tcnluslcgelegdofwaar- v~n den curator. p.. ":§,.S ~a,~.;, -~ ~--~ .. t 
8. ,·oor Mj 18 veroordeeld. G. "oonplaals van den vader, de 8 ~ Q,:) ~ ~ =';:" 8 ~ s:: 

J 4. Of lt" zich in vrUwil- moeder, den voogd of den ~ ~ :E- ~ tril~~ S ~n g 

l; 
2. 
3. 

aar. Y curator. ~ < .. o '"·= ,. " " = "' ligen dienst bovindt, ..., .,.. ., z ·- ~ 

4. 

l. 
2. 
3. 
4. 

en zoo ja, waarbt, . 
6. 6. 7. 8. 9. 10 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 

(2) Voorloopig gesloten op 31 Jonuari 19 .. 
met een getal van (in letters) ingeschrevenen, door 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 

De Burgemeut4r, 
N.N. 

1Je Secretaris , 
N.N. 

(1) Voor minderjárigcn en onder curateele ge
stelden de werkel~ke woonplaats. 

(2) Voorgoed gesloten op 31 Augustus 19 .. 
met een getal van (in letters) ingeschrevenen, door 
Burgemeester eo Wethouders der gemeente 

De Burgemee,ter, (2) Het rel,as vau el uiting van het register, 
hier slechts tot model aangegeven, moet ter rechter
zijde vau het blad worden gesteld onmiddellijk 
ouder de llUltste iilschrij ving. 

N.N. 
De Secretaru, 

N. N. 
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MODEL n°. 7. Jaar van inschrijving 19 . 

.Art. i4 der Militiewet 1901. J_aar der lichting 19 

NATIONALE MILITIE. 

Provincie ...... . Gemeente ... 

ALPHABETISCHE NAAMLIJST DER INGESCHREVENEN. 
tN:B. In lei:icogrophische orde van de geslacht&-

. namen en, bij gelijkluidemlheid van deze, 
in die van de voornamen der ingeschrevenen 
op te maken. Het is mitsdien niet voldoende, 
deze lijst op te maken alleen in volgorde 
van de eerste letters der namen, maar die 
der volgende letters moet ook in acht ge
nomen en alzoo Ab vóór Ac, Aha v6ór Abe 
geplaatst worden, enz. 

:-i s 
9 
::, 

~ 
0 
> 
l. 

Geslachte

en 

voornamen. 

2. 

,.; 
"' 9 
9 

" " ~ 
" j 
4. 

Aanmer

kingen. 

5. 

..; 
"· e 
s 
" " '"' ~ 
1. 

Geslachte

en 

voornamen. 

2. 

Aanmer• 

kingen. 

6. 

(1) Aldus opgemaakt en gesloten met een getal van (in letters) personen, op ... . ... 19 . • 
door .Burgemeester en Wethouders der gemeente ••.. . • .. •• 

lJe Burgemeeater, 
N.N. 

JJe Secretaria , 
N.N. 

(1) Het relaas van sluiting, hier slechts tot model aange~ven, moet worden gesteld onmiddellijk 
onder den naam van den laatstvermelden ingeschrevene. 

MODEL n°. 8. Lichting van het jaar 19 

Art. 32 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

Provincie .•....• 

LOTINGSREGISTER, bevattende . . . •. 

Voorzitter van den militieraad in (het .. 

Gemeente •..• 

. .. (in letters) lotelingen , verzonden aan de 

militiedistrict van) de provincie .••. ••. 
• •.•.•. , den ..... .•. 111. 

JJe Militiecommiasaris, 
N.N. 

. 1 
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!l 
[ ~i 
::i; ,... 
0 ;;;· ... 
,:,.. ... 
" !;-·= 

"" " ,. ,... 
~ ... ,. .. 

!"' ::-- Lolingonummer. 

~?"- !" 1. Geolachtsnaam. 
lZ. Voornamen. 

~?"- s,kor~laat,. 
~ 1. Gemeente. 0 

i. ProTincie. .,, .. 
fkl,oorteda!J. 

.. 
~~ ~ ;;: 

l . Dag. " -~ 2. Maand. ~ 3. Jaar. 
C" 

~~~ ~ 
JlToonpl,ut,. ~ 

'l. "G:omeenle. ~-
lZ. Provincie . 

!" 
3. Of h\l i:ich in een •an de geotichten of inrichtingen bevindt, I bedoeld in art. 2lZ der wet, en zoo ja, in welk, met ver- < 

melding, als het oen gevangene betreft, van net miadr\Jf, ë, 
dat hem ia ten laote gelegd o(waarroor h\J is veroordeeld . 5 ,. Of h\J ticb in vrij willigen dienst bevindt, en, zoo ja, waarblJ. 

?$1'~?'~ :--' Geala,;ht,- en ,oornamen en woonplaat, van vader, l motllUT, ,oogd of CNrator. 
1. Voornamen van den vader. ~ 
ll. Ge1lachlonaam van de moeder. ~ 

? 3. Voornamen van de moeder. ,... ,. Geelacbtmàam van den voogd of dea curator. ~ 
f. Voornamen van den voogd of den curator. :' 
6. Woonplaats van den vader, de moeder, den voogd of den 

curator. 

:-a Beroep van den loteling . 
):;:: [ •. 0 = s s 0 

~ 
,:,.. 
~ 

"!Ll111 • • ,01am l !"' Lengte bij de loting. 

!" Redenen nn vri)atelllng b\J de loting opgegeven. 

... Redenen van vriJalelling bij de militierud ingebraoht . ? 

... Adviea van den militiecommissaris . 

~~ ~ 
Tot uitat,! der uit,praak. s ... 1. Dag der uilopraak . 

!" ll. :lleJ:.llng van den dag der nadere nitopnak. s-5 
3. ff dteekening van den voorzitter. :::; 

:=;:si, 

~~ !""" Tot tu111wîj.ing "°"' 1UA die111t, tot mjlt•lling ;;·r.' 
of tot ,.,t,!,.iting ...,. tUfl IÜetut. i: ... 1. Dag der uitspraak. f"" ~ ll. Aard dor uitspraak. ê' 

ll. Handteokeoing van den voori:itter. " 
~~ ~ Uit,p,-aak va11 G,,kputurde Staten op ingdwa,;A/4 benoar,n. 

;.'. 1. Dag, waarop de bez..-aren •U n ingebracht. 
ll. Dagteekoning en nummer der uitspraak. 
3. Aard det uitspraak. 

~~ ~ Uit,praak .,.. G«J,p,,t«Jrde Sto.t.,, ltradle,u art. 42, 66, 

.... 100, 163, ló8, 161 of 166 d4r wet. 

!" 
l, Dagteekening en nummer dor nitapruk . 
lZ. Artikel der wet, waarop de nil■praak ie gegrond. 
3. Aard der uit.aprul<. 

~ 

Zoo vr\Jstelling verleend of ongetchiktverklaring i■ uitgespro-- kon wrgena ziekel\jke gesteldheid of gebrekea, nnmmer, waar-
~ onder de ziekte of het gebrek in hot reglement op het genees-

kundig ondonoek voork,omt. 

~ 
~ :::, 

"' "' ... ., 
~ "" ;I · 

:;z: t .,a 

1 s :Z <q "' 
" 

... 
il t 3 
il " 

l 
~ 
E ., .. 
" 

~~ :- Bulimng ,an u Ko,oi,ogi,o ;,. lu,oger ,,,,.,,.,,_ 

.... ]. Dag, waarop het beroep is ingekomen. 
:-" ll • Dagteekening l\n nummer van het besluit der Koningin. 

3. Aard der besliooiog. 

!"' Of do loteling i:ich voor de zeemilitie heeft aangeboden. 

~ ~ - l. Dag der inlQving. 
!" t. Waarb\J ingelijfd. 

..l.tuc,,..,.Hng.,.. ·~ N.B. In deze kolom ,rordtn o.a. de ten aani:ien van flen ingelijfde ? gedurende zUn difflllJ!tijd voorgevallen mntatiën aangoteokend . 

t 06 î 1:131Il'l3030 ~ 



~> -~ __ ~_ n_d_e_e_I_d_e_r_g_e_m_e_e_n_te_ i_n_ de_ I_ic_h_t_in_g_. ________________ 
1 ~ï:ï: g i; !'O Aantal lotelingen. 

=Ï 0 ?' - --K-le_i_ner dan 1.65 meter. ~ 

Ê!·~ ~ Ziekelijken of gebrekkigen. >& 
1;i' ;,· ~ :" In dienst bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de - <i>-c 

~~~ -----.~k_o_lo_n_i1~1l_e_t_r_o_e~~n.·-.---~~~~~--~-~-~-=~--- > 
~.., ~ Adelborsten en adspirant-administrateurs bij de zeemacht en ,i:; ?-
Ê- ~ g ~ cadetten bij de landmacht. 
:l. ;· ,::,.. l --~o· p--'-ge-'----.--Ie'"'i·d""----v-oo.!...r_ d,,:e.:.n __ m· i"'"'I i""to'--r-e_n_ g_e_n_e-es·k-11-n'd"'"ig_e_n_ d"i~en- s--;t- o'f.---,t-ot,-

Z : ~- g 7-'> militairen paardenarts. 
z~~W --A~le~ n~ ij'--~~-,~1.,.;~=r.:.~-oo~ ie'--n~d~ b-e"boo.---n~d'e~b~ij- d' e- z-ee-m- ~•h•t-,~b9~.,h-e7t 'l~- e-r 
-· ~ • ~ !"' hier te lande of bij de koloniale troepen. ~- -~ ----

. .., ~ alsnog in dienst zijn. 
!. · ;· ~ vijf of acht jaren gediend hebben. f '. ~ ::: vier of vijf jaren bij de zeemilitie gediend hebben. 
"' . ,::,.. wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, door den dienst 
l . g ;,; bekomen, oot.lagen of gedurende hlln diensttijd over-

§, 1 ____ Ie_d_e_n----.ziJ~·o_._---,--.----a-.-----.--.---.--------c----.---=.:-:----
• ;:;· na drie jaren te hebben gediend, wegens ziekelijke ge-
,:,.. ;· ~ steldhe_id of gebreken, nil!t door den dienst bekomen 
g i ont&lagen zijn . 

""' na drie jaren bij de militie te hebben gediend, ten gevolge van 

=· ~ ::;et~p:ik :::~ ~;~::~;~t;a~~l;i!i:a: o~::1:~:;e:i~ 

---.0 
0 

O> 
0 

--- ---
:-;en vijfj;rigen diensttijd voor dezen hebben volbncht of 
:" Mngevnld. • 

? alsnog in dienst zijn. 

~ 

i 
;.~ 
"0 

weitens ziekelijke gesteldheid of gebreken, door den dienst .., ;; 
?i bekomen , ontslagen of gedurende hun diensttijd over- f !:!.. 

:.; : leden zijn. r;- ;;i 
" na drie jaren te hebben gediend, wegens ziekelijke ge- ~ g 
= ...,.. steldheid of gebreken~ niet door den dienst bekomen , : ~ ,::,.. !X' C, .. 

g ontslagen zijn. l : 
.. na drie jaren bij de militie te hebben gediend, ten gevolge van oo ~ 
g ;,:; eene uitspraak van den milit.ieroad of van Gedeputeerde g-

Staten of van e..ne Koninklijke besliuingootslageo zijn. = f .., Op grond van geboorte in hetzelfde jaar als tot den dienst 
•· P aangewezen broeders. :: 
~ ~ 1bta.al der vrijgeatelden. (Kolom 3-20.) 

..... 
0 

--- ---- ------ - - -----------------'----
~ ~ Veroordeeld tot de doodstrai, tot eene onteereude straf, enz. ~ ;,. 

c,. _,,~c.__M~et_ e~en~ b"r_ie--cfJ~·e,_v_an_ o_n_t_sl_a~g_ 111.,.·t-,-d_en-..--d-.i_en_s_,t=-w~e~= e-z_o_nd_e_n_.~~~ >g ?- ;,. 
; .., Veroordeeld tot eene gevangenisstraf of militaire gevangenisstraf ~ .,, ◄ !'.: 

Cll 
c+ g, 
c+ .... 
a, 
c+ .... 
"' g. 
0 
<l 
ij 
t<I 

g: 
c+ 

! 
1:1' 
CD 
c+ -0 
g: 
~ 
>$ 
CD 

(Jq ... 
a, 

~ 

= ~ van één jaar of langer. • •"'" ~ ê: 
[ ~ Jo verzekerde bewaring, wier zaak nog hangende is. ,....·1 ~ " t"1 
< ~..,~-, .. rr·e11:_e_n_s_ e_en--st' ra--..fbaar,_~.fe...,i't - v-er_o_o-rd.-e-e°"ld-.-----en~-n-og-~in_ v_e_r-ze--:k-e-rd~e- ~ ;,. , ,::,..~- g: 
S ? bewaring. , ?- : l ::: ~ 

"
g. .., Tijdelijk het recht missende, om bij de gewapende macht of nis - ... _-; _g:

1 

?- !., 1 
: 5 

g :-" milit&ir geëmployeerde te dienen. ., ~ 

~ ...c~ __ 1b_ ta_4l_ d_er __ n_i_tgee __ lo_t_en_e_n_. _ ' (K_ ol_o_m_ 2_2_-_ 27_._)_________ [ ( 5 
g ~ Overleden v6ór de nitspruak van den militieraad. 'f :S:: 
C ,. ,... e gg Totaal der vrijgestelden, uitgeslotenen en overledenen. (Kolom 21, 28 co 29.) ....,. 5::: 
§: .., ~-~ Overblijvende lotelingen tot den dienst aangewezen. ,~ 
; 
"' ~ 1btaa/.generaal van alle in dit register gebrachte personen. (Kolom 30 en 81.) 

"J.06J, 1138J'n030 (, 
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Lichting van het jaar 19 .. . , 

MoDEL n°. Il, !it. Á. 

Art. 51, ji•. art, 48 en 53 der 
Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

PltOVINCIE 

De Burgemeester- der gemee~te ·. 
verklaart, op getuigenis vnn. . 
oud . : •.. jaren , van beroep. 

GEMEENTE 

wonende 
te . • . ., . . . , en van • . . . . . .•• , oud 

. jaren , van beroep ~ • • • • . , wonende 
te . . . . . • • . , die zich ieder voor de waar
heid van het hieronder verkfaarde, door mede-onder
teeke11ing, verantwoordelijk hebben gesteld, dat 

(Eerste geval.) 

uit het huwelijk van ..•.•• met .••..•• 
geboren zijn en op I October van dit jaar in leven 
wa~n (getal in letters in te vullen) zonen, als: 

1°. (Geslachts- en voornamen), geboren te. 
. . . op . • . . . . • , wonende te . • • • . 
2°. (Geslaohts- en voornamen), geboren te • 
• . . op . . , . . . • , wonende te • . • . • 
3•. · enz. 
Voorts verklaart de burgemeester voornoemd, 

op de verdere getuigenis der vermeide getuigen, 
dat de hiervoren genoemde zonen op 1 October 
van dit janr iteen balfbroeder of halfbroeders 
hadden, uit vorig hnwelijk van een of van beide 
hnnne vermelde ouders voortgesproten. 

(Tweede glflJal.) 

d . { het vorig huwel\jk 
at uit de vorige huwel\jken van · · · · · · · 

1 
de eerste 

met . • . , I cle laatste overleden op • • . . • . . 
beiden 

. • . . . • . . • . . geboren zijn en op 1 October 
van het Joopend jaar in leven waren (getal in 
letters in te vullen) zonen ; voorts dat nit het 
!natste huwelijk van de genoemde . ..•...• . 
met • . .•. .- . . geboren zijn en op 1 October 
van dit jaar in leven waren (getal in letters in 
te vullen) . zonen , eu dat alzoo op dien dag tot 
het gezin behoorden (getal in letters in te vullen) 
broeders en half broeders als: 

1 °. (Geslachte- en voornamen), geboren te. 
. . • op . . . . • . . , wonende te . . . . . . 
1901. 

2°. (Geslnchts- en voornamen), geboren te. 
. • • op . . . • .• • • , wonende te 
3°. enz. 

De getuigen, 
N.N. 
N.N. 

den •...••• lil 
De Bw-gemeeatu voornoemd , 

N.N. 

N.B. In dit getuigschrift moeten ooor •.•••• 
den • . • . • . " tevens worden vermeld: 1 °. iedere 
overleden zoon, die als niilitieplichtige of als vrij
williger bij · de militie heeft gediend of in vrij• 
willigen krijgsdienst is geweest, of voor wien tot 
het waarnemen of aanvullen van zijn militiedienst 
een plnatsvervangei' werd ingelijfJ. ; · en 2°. de 
broeders en halfbroeders van dengeen, te wiens 
behoeve het stuk wordt opgemaakt, die overleden 
zijn na te zijn vrijgesteld op grond van den dienst 
vau een mede orerleden broeder of half broeder, 
of op grond van het overlijden gedurende zijn 
diensttijd van een broeder of balfbrc;>eder • • 

Achter de woonplaats van eiken zoon te ver-
melden: · · 

of, en zoo ja, in welk jnar en in welke gemeente 
hij voor de militie is ingeschreven; 

zoo hij v_an den dienst bij de militie is vrij. 
gesteld, de i·eden der orijatelling; 

zoo hij door zijn getrokken nummer buiten oproe
ping is gebleven, dit te oermeláen; 

zoo hij dient of gediend heeft, bij te voegen: 
.dat deze dezelfde persoon ia ala dü,, r,ermeld 

.in net kieraan gehecht bewija van werkelijke,, 

.djt!118t (of paspoort, of bewijs van ontslag, of 

.uittreksel uit het stamboek)"; 
. zoo hij een plaatsvervanger heeft gesteld , die 
. nog dient of uit den dienst is ontslagen, bij 
te voe~en: ·· 

.dat deze ziek in den dienst der nationale 
• militü, heeft doe11 r.erva11.gen door een plaatao~r
.vanger, oermeid in net hieraan genecht bewija 
.oan werlcelijlcen dienat (of paspoort, of bewijs 
• van ontslag, of uittreksel uit het stamboek)". 

MonRL n°. 9, Jit. B. 
--- -

Art. 51 ji•. art. 48 en 53 
der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

. De ••••..•••• (ambtelijke qualiteit van 
de Overheid) verklaart, op getuigenis van • 
• . _. , oud • . • • jaren , van beroep 

· :wonende te • . • . • . , en van • 
oud • , . • jaren , van beroep • . . . • • • • • , 
-wonende te • • • . . • , die zicb ieder voor de 
waarheid van het hieronder verklaarde, door 
mede•onderteekening, verantwoordelijk hebben ge
steld, dat 

. <Geslachte- en voornamen van dengeen, te wiens 
behoeve het stuk wordt afgegeven) 

33 
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geboren te • • . • • . op . • . . . , wonende te 
. . .. . . . , wettige zoon van • • • . . . . en van 
. . . . .. , op 1 October van het loopend jaar geen 
andere wettige broeders of halfbroeders had dan: 

1°. (611slachta- en voornamen) . , ge· 
boren te ...•...• op ..• . · .... , zoon 
van •. •· ...• • . . en van .• .. . 

2°. (Geslachte- en voornameu) . 
boren te • . . . . . • • op • 
van • • •••. en van 

8°. enz. 

. ' ge
zoon 

J)e getuigen, 
N.N. 
N.N. 

.. ; den .•. .. .. 19 . 
(Handteekenuii '11an de over-· 
kid, dû liet ,tuk af9eeft.) 

Lichting van het jaar 111 .. 
MODEL n°. 10, !it • .J.. 

Art. 50 der Militiewet 1901. 

NA T I O NA L E M IL I TIE. 
PROVINCIE 

De Burgemeester der gemeente 
verklaart, op getuigenis van . . 
oud .. • . jaren, van beroep. 

GEMEENTE 

, 
wonende 

te . • • . . . • • , en van . . . . • • . , ond 
. . . . jaren , . van beroep . . . . ,. wonende 
te . • . . . . . . , die zich ieder voor de waar
heid van het hieronder verkl!lllrde, door mede-onder
teekening, verantwoordelijk hebben gesteld, dat 

1• . ..•..••. , ~boren te .... ... . . 
op. . . . . • . . , in de gemeente • . • voor de 
lichting der militie van . . . . . . ingeschreven 
onder n° ..... , en 

2°. . . . . . . • . , geboren te 
op ...... . .• , in de gemeente . . . • voor 
dezelfde lichting ingeschreven onder n° .•.. , 

zijn wettige broeders, geboren nit het huwelijk 
van . . . . . . • . . met . . . . . . . . , en op 
1 Octobe1· van het loopend jaar in leven waren. 

J)e getuigen, 
N.N. 
N.N. 

•. , den ... ... ·. 111 ; ; 
J)e Burgemeester vooNwemd, · 

N.N. 

MODEL n°. 10, !it. B. 

Art. 50 der Militiewet 1901. 

NA T I O N ALE MI L IT I E. 

De ... . . •.••. (ambtelijke qna\iteit van 
de Overheid) verklaart, op getnigen\s van . 

• • . , ond . . . • jaren , van beroep 
wonende te • • . • . . , en van . • . 
ond • • . • jaren , van beroep . . . . 
wonende te . . • • • • , die zich ieder voor de 
waarheid van het hieronder verklaarde , door 
mede-onderteekeninp:, verantwoordelijk hebben ge
&teld, dat 

1°. (Geslachte- en voornamen) 
boren te . . . . • . . . . . op . 

2°. (Geslachte• en voornamen) 

• ' ge• 
. , en 

• ' ge-
boren te • • . . . . . . .. op ......... , 
11ijn wettige_ broede!s, geboren uit bet huwelijk 
van . . . . . . . • . met • . • . . . • . , en op 
1 October van het .loopend jaar· in leven waren. 

• , den . .' ..•... 19 . . 
JJe getuigen, 

N.N. 
N.N. 

(Handteekeni,,g '11a1t de 011er• 
kid, die kt stuk afgeeft.) 

Lichting van het jaar 111 

MODEL n°. ll . 

Artt. 11, 2de zinsnede, 50 en 
51 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

PROVINCIE GElfEENTE 

, LIJST van ingele\"erde bewijsstukken tot het ver
krijgen van vrijstelling van den dienst bij 
de militie wegens lichamelijke ongeschiktheid, 
eigen militairen dienst of dien van broeders, 
of op grond van art. 50 der ;et. 

Verzonden aan den Militiecommissaris, 
. .. . •• • , den • . .... . . 19 .. 

De. Burgemee1ter van /Jo11engenoemde gemel!1fie, 
N.N. 

0 vergelegde 
bewijsstukken. .... ., 

,.; Geslachts• en voor-,.; .cl ., 
~ ~ ., 

='li': den .; e :-~ namen van E...: ., . 
e ... - ..lol 
= t ~ loteling voor wien :P: ~ ..lol 
e, ... = 

El~ de vrijstelling fl; o•- ~ ~"t; 
ë .8 0 "il ~"":~ 2 :a. ..... .... = 0 wordt gevraagd. - 0 !! !ä- ~ z- "' c! ..lol 

.,, 
L 2. 3. 4.. 5. 

- - -- - - -

- - -----



MoDn n°. 19. 

Art. 54 en 55 der Militiewet 1901. 

"" "" • 

N AT 1 0 N A LE M 1 L I T I.E . 

NAAMLIJST VAN PERSONEN, die zich bevinden in (*) •.• , . . en in het jaar 19 •• • voor de militiezijn ingescbreven. 

(*) Hier invullen de benaming van het gesticht, de gevangeni~ of de inricb.ting. 

Geineenten, waar Geslacht&• en voorna• Veroordeeling. 1 
~ voor de militie Nnmmer, men v.an de ingeschre• Misdrijf - Of het 
s ingeschreven. bij venen voor de militie dat bun is ten 1. Door welk rechterlijk college het vonnis a 
" - - laste gelegd of vonnis ia uitgesproken. 

onherroepe- A.anmerkinge1i. d de loting 
"" 1. Gemeente. 1. Geslaobtanaam. waarvoar zij 2 .. Dagteekening van het vonnis. 
0 2. Provincie. getrokken. 2. Vóornamen. zijn veroordeeld. i3· ' Straf, waartoe veroordeeld. lijk ia. t>-

1. 2. s. 4. 5. 6. 7. . 8. 
1. 1. 1. 
2. 2. '• 2. 

s. 

1 t 
Aldna opgemaakt en verzonden aan den Commissaris der Koningin 

in de provincie . ••••.• • · • den . . . • 19 • . • door •.• 

i:.:;; 

C%l 
t:'l 
::,, 

(HatUlteeiening.) 01 .... 
01 



5HJ 2 DECEMBER 1901. 

MODEL n•. 13. Lichting van het jaar 1 IÎ 

Art. 95 der Militiewet 1901. 

PROVINCIE 

N A T I O N A LE M IL IT IE. 

GEMEENTE 

OPROEPINGSBRIEF. 

De Commissaris der Koningin in de provincie • • . . . . . . . , roept bij deze op 

den persoon van • . . . • . . , aan wien bij de loting voor de bovenvermelde ge

meente is ten deel gevallen N• .. •.. en die voor den dienst ia aangewezen, om 

op . . .. . dag, den ...•....•. 19 .• , des voormiddags ten .•.•. ure, 

tegenwoordig te zijn te ... ...• : , ten einde b:ij de militie te worden ingelijfd; 

tevens wordt hem herinnerd, dat, ingeval hij nan deze oproeping niet voldoet, hij 

overeenkomstig de artt. 158 en 159 der Militiewet 1901 zal worden behandeld . 

. • , den ..•.... 19 . 

De Commüaaru der Koningin 11oomoemd, 

N.N. 

De Burgemeester der gemeente . . . • . . • . • .•• roept den hierboven ver

melden loteling op , om zich op • .. • . • . dag, den . • . . . . . . . . . 19 . . , 

des voormiddags ten •• .•• ure, te bevinden • . . . , ten einde naar 

de voor de aflevering en inlijving bestemde plaata te worden overgebracht. 

Het wordt -evenwel aan den opgeroepen'e vrijgelaten, zich geheel op eigen kosten 

rechtstreeks naar de voor zijne aflevering aangewezen plaats te begeven en zich daar 

op den tijd , in den oproepingsbri.ef aangednid , te melden bij hem , door wien de 

aflevering aan de militaire autoriteit geschiedt. 

. .. , den •••• . • 19 

De /Jurgemeeater wornoemd, 

N.N. 



MODEL n°. 14. Lichting van het jaar 19 ••. 

Art. 97 der Militiewet 1901. 

N AT I O N A LE M I L I T I E. 

Provincie .. . '. ,• Gemeente . , .• •. 

STAAT van de manschappen, begrepen in het gedeelte, door de gemeente . ...... in de lichting voor de nationale militie van het jaar 19 •. te dragen. 

1 2. 

t.., 

1. 
2. 

8. 

i 
" ..!l 

ÎI 
j ., 
C, 

1. 
2. 

4. 

bO 
" ] 
~ 1 

_g ., 
C, 

1. 
2. 
8. 

5. 

l. 
2. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

•) De opgave va11 geslnchts• e_n voornamen moet volkomen over
eenstemmen met die in het lotingsregister. 

1 .... 

1. 
2. 

Áanmerki1t!Jen, 
N.B. Indien de loteling zich reeds vrijwillig 

in dienst bevindt en daartoe nà zijne in
schrijving voor de militieeene verbintenis 
heeft aangegaan, hiervlln in deze kolom 
melding te maken, met opgave van het 
korps bij hetwelk hij dient, dan wel of 
hij bij de zeemacht, de 11uttinereserve of 
het korps mariniers dient. 

Zoo de inlijving geschiedt krachtens 
art. 157, 159 of 161 der wet, hiervun 
ingelijks i11 deze kolom melding te maken, 

·met opgave, wat betreft de personen, be
doeld in de artt. 157 en 159, of de redenen 
van achter blij ven al dan niet door Gedepu• 
teerde Staten als geldig zijn aangenomen. 

13. 

Aldus opgemaakt ten getale van (in letters) afte leveren mnuschwen. 
.....•.... . . , den • . .. . .•• • 19 ••. 

De Burg111nuater, 
. N.N. 

De Provinciale-Adjudant verklaart, de op dezen staat gebrachte 
ruanschàppen (met uitzondering van die onder N• . ... vermeld) en 
nlzoo ten getale van (in letters), op heden te hebben overgenomen . 

• • • • . . . . . . . • . . . , den . . .• 19 
N.N. 

.... 
~ 
0 .... 

CJl .... 
-.J 



Liobting van het jaar 19 • • • 

Art. 164, 3°., der Militiewet 1901. 

N AT I O N A LE M I L I T I E. 

Pa.oviN0IE ••• ; . . • . . . 

STAA'l' VAN MANSCHAPPEN, die niet aan de oproeping ter aflevering of ter iDdienshtelling hebben voldaan. 

t" = rg !! 
t ~8 Geslachte- en ~ .w·.;: 8 voornamen van ~~ 

den ~ "" :e-Il:;.:: "g = .. 
g~~~ achtergeblevene. -a. 1l :,:::, 

cê cê ::0 ..: " 1 
t: 1 

.. 
1 :i.~ ä ... = " - t: --- ·- ~ " = " ..,; =" Q,1'"""-;:..ct 0 ., = ... " = 9. ....... QJ 8 ct.l 0 ., ·- .,, . = . f~ = ..... 0 ... L Geslachtsnaam. 

.,, 8 ~ 
., lf'" .. i = t]~.S 

., C, = ., .. A:iJ~ "" 2. Voornamen. C, c,~ c,p:; 
ö 8 rg O .,_ "' " .-i Q\.Î _: o:i ~ H r-it:iÏ > C, 

1. 2. 3. 4. 6. 6. 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 
s: 

In welke hoe-
Geslachte- en voornamen van vader, danigheid hij Redenen van het 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

1. 

2. 
s. 

"· 
6. 

moeder, voogd of curator. bij de militie achterblijven of 
- had moeten van het ontbre-

Voornamen van • den vader. optreden. ken, met vermei• 
Geslachtsnaam van de moeder. - ding vau alle zoo- À.an-
Voornamen van de moeder. Hier in te vnl- danige bijzonder- merlcingen • 
Geslachtsnaam den voogd !en : of als Jo- heden als tot het van 
of den curator. ,; teling, of als opsporen van deu 

l.:, Voornamen van den voogd of zonder loting achtergeblevene 
" den curator. .-=i tot den dienst kunnen strekken. 

aangewezen . 
7. 8. 9. 10. 

1 met. 
. • mill . 

Aldus opgemaakt ten getale van (in letters) manachappen . 
• ._ •••.•. . . . . , de11 • . . • . . . . . 19 

Oe CommisJa1-is der Koningin in de pror,incie 
N. N. 

11. 

.. . . , 

i:Jl .. 
00 

... 
co 
0 ... 
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Monn. n°. 16. 

Artt. 104 en 139 cler 
Militiewet lllOl. 

PRO CES-VERBAAL. 

Op den (in letten) (het honderdtal van het 
jaartal in cijfera ; verder in lettera) ie, in US'D• 
woordigheid van (naam, leeftijd en ranp; van den 
officier en eveneens van de twee l!"tnigen , ten 
overstaan van wie de voorlezing geschiedt), een 

. l . d 1,...;; .. _ het J,ger 
u1ttrekee 01t e A .. .,gswe • ..,n • voor de ieemaoht 

van den Stnat vastgesteld, duidelijk voo~lesen 
anu al de manachaP}>eD, die, op voormelden dag, bij 

veucbillende_ ~?l'J)1en zijn ingelijfd ; en ia van dez 
do 1e011Ulihe e 

voorlezing dit proces-verbaal opgemaakt en door . 
bovengenoemde onderteekend· 

te ... •• . , dag , maand en jaar u\1 boven . 
(HandttJektming .) 

An. 109 der Militiewet 1901. 

,.; ., 
e 
e = = 
~ 
:> 

1. 

(Hier het korpa of bataljon aan te wijzen.) 

LOTING S LIJST, i_n alphabetische volg-
orde der namen opgemankt , van de man• 

eebr.ppen, die ingevolge de eente :ainenede 
van art. 109 der wet onder de wapenen 

kunnen worden gehouden of geroepen. 

.. ~~ ., .. :Cl'~ ., 
,r:, ~ 

J, ~ .; :i ... !lQ 
~l:l ·a 

" ., " .4a-erkinge,c. ., 
1 

Ei •-.,· 0 0 
-► 8 êS G ~~ e ,,,_ .... ., z r;?, i:i.. r;?, 

2. 8. 4. 6. 6. 

MODJ:L n°. 18, lit. ../. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILI T IE. 

Het Klaasikaal bestuur te . . . • . . • • ver
klaart, dat . ..•.••. •• 

(Gealachts- en voornamen voluit geschreven) 

(Eerste gelltll,) 
tot proponent ie bevorderd. 

(Tweede fltJN I.) 
predikant ia bij de Nederlaudsoh-Hervormde ge4 
meente te .• .•..• 

.. . den .. •• . • 19 .- • • 
Het Klasnka11l be,tuur 11oor,wnid, . 

N.N., 
Prtlffe1. 
N. N., 
Seri/Ja. 

Gezien voor legalisatie der hsndteekeningen van 
• • . . •... , den ... . . • 19 • .• 

De BurgemetJster, 
N.N. 

~ 

MODJ:L n°. 18 , !it. B. 

An. 113 der Militiewet 1901.· 

NATIONALE MILITI E. 

RUke· 
De Rector-magoificos van de Gemeeut,,- univer

Yr\Je 

eiteit te • • •. .. verklaart, dat . ••• .. •• 
(Geslachte- eo voornamen voluit geschreven) 

(JJer,ttJ get1al.) 
ale student aan die universiteit ia iogeachr~veo 

en, blijkens aangehechte verklaring van de n 
hoogleera r:; • . . . . • • , wèrkelijk de theolo

giaehe leaeeu aao genoemde iuricàting van onder• 
wijs volgt , · en alzoo inderd&ad onderricht in de 
godgeleerdàeid ontvllllgt met 1let atelliK gebleken 
voornemen om tot bedienaar van den godsdienst 
te worden opgeleid. 

(T1Deede ge11at.) 
Ingeval vao num den rang van candidaat io de godgeleerdheid beeft 

d bekomen. mer verwiseel 
ia, 1nlka achte r 

n beide penone 
te vermelden. 

. .. .•. , den ....•. 19 •. 
De Commarukere,cde-o.ffecier oan 

i orp• 
booengenield b&l&lj°" 

coap,,rie 

., den ••• • . • • 19 • ••• 
De Rictor 1100NUJemd, 

N.N. 
Gezien voor l"fllllieatie der haodteekening van 

den hoogleeraor • . • . . . . . . , rector-magnifi
RUkJ· 

cos aan de Gemeente- oni veraiteit te •. •• 
VrUo 
., den • • • ••• 19 •• • . 

De Btu-gemee1"1r, 
N.N." 
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MoDm. n°. 18, !it. l. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NAT I O N .! LE .MI L I TIE. 

De Synodale commissie der Evangelisch-Luther
sche kerk verklaart·, dat ..•..•.• 

(Geslaehts- en voornamen voloit geschreven) 
(Eer.te geval:.) 

tot proponent is bevorderd. 
(Tweetk ge11al.) 

predikant is bij de EvaQgelisch-Luthersche ge• 
mefnte te ...•.... 

's Gravenhage, den •••. . . 111 . . . . 

De Synodale eommia&ie voornoemd, 

N.N., 
Prendent. 
N.N. , 
&eretari8. 

Gezien voor lega.lisntie der ha.ndteekeningen 
van .•. 

'& Gravenhage, den . ..• . •• 19 . • •. 
De Bw-gemeeater, 

N.N. 

MODEL 11•. 18, !it. D. 

'Art. 113 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

Curatoren van het Evaogelisch-Luthersch semi
narium nrklaren, dat . . . ••..• 

(Geiilaèhts- en . voorname~ voluit geschreven) 
(Ee"te ge11al.) 

aan dat seminarium zijne studiën volbrengt 
me~ het stellig gebleken voorneQ1en om tot be
dienaar van den godsdienst bij het Evangelisch
Lnthersch kerkgenootschap te worden opgeleid. 

('l'toeetk geval.) 
den rang . van candidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
Amaterdnm, den .. .... 19 • •. . 

Ottratoren 1JOOT11oemd, 
N.N., 

Preaident. 
N.N., 

Seeretari,. 
Gezien voor legaliBBtie der handteekeningen 

van •• . ... . • 
Amsterdam, den •• ••. • 19 .• . 

De Burgemeester, 
N. N. 

~ 

MoDEL n°. 18, lit. E. 

Art. 113 der Militiewet 11101. 

NATIONALE MILITIE. 

De Algemeene kerkelijke èommissie der Hersteld
Evangelisch-Luthersehe kerk verklaart, dat . . . 
_ (Geslachta- en voornamen vol.uit geschreven) . 

(.&rite geval.) 

door haar als student in de godgeleerdheid fs 
88ngenomen ~n aan hare kweekschool zijne studiën 
volbrengt met het stellig gebleken ·voornemen om 
tot bedienaar van den godsdienst bij het Hereteld
Evangelisch-Luthersch ·kerkgenootech11p te wor
aen opgeleid. 

( 'l'toeetk geval.) 
den rang va'n eandidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
(Dertk ge11al.) 

tot proponent is bevorderd. 
(Yiertk geval.) 

predikant is bij de Hersteld-:Evnngelisch-Luther
sche gemeente te . . . . . . . • 

Amsterdam , den . • . . . . 19 • • . 
De .J.lgem.eene kerkelijke co11&111une 110or1toemd, 

N.N., 
Presitknt. 
'N. N., 
Seeretari&. 

· Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van ... • .. ~ . 

· Amsterdam , den . . • • . • . . rn . . . 
ne B urgemeester, 

N.N. 

MoDBL n°. 18-, lit. F. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NA T I O N A LE M 1 L IT I E . • 

Het College van professor en curatoren van 
het semiuarinm der Remonstranten verklaart, 
dat ..• ... . 

(Geslachta- en voornamen voluit geschreven) 
(Berate gnal.) 

als student aan dat seminarium is ingeschreven 
en aan die inrichting van onderwijs zijne stndiën 
volbrengt met het stellig gebleken voornemen om 
tot bedienaar van den godsdienst bij de Remon
strantsche broederschap te worden opgeleid. 

('l'loeede ge11al.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
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(Derde geNl.) 
tot proponent is bevorderd. 

( Pïerde gerJal.) 
predikant is bij, de Remonstrantscbe gemeente 

te . 

., den ,_ • •. , . • 19 ... 
Het ..(Jollege 11oon,pemd, 

N.N., 
P'oor:eitter. 

N.N .• 
Secretaris. 

Gezien voo1· legalisatie der h;ndteekeningen 
van 

. . . . , den .. ... . 19 .. . 
De Burgemeeàter, 

N.N. 

MoDlllL n°. 18, lit. G. 

Art. llR der Militiewet 1901. 

N AT I O N A LE MI L I T I E. 

Het bestuur der algemeene Doopsgezinde socie
teit verklaart , dat . . • ,. . . . . 

(Geslachte- en voornamen voluit geschreven) 

(Eerste geoal.) 
tot proponent is bevorderd. 

('l'iDeerle gerJal.) 
leeraar is bij de Doopsgezinde p:emeente te • 

Amsterdam , de~ • . _. , . . l 9 • . • 

Be~_ Be11tuur ooornoemd, 
N.N., 
Praeu11. 
N.N., 
Scriba. 

Gezien voo1· legalisatie der bandteekeningen 
van . . .... , . • 

Amsterdam, den . . . . 19 . .. 
De Burgemeeate,·, 

N.N., 
~ 

MoDEL n°. 18, !it. H. 

Art. ll3 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

Curatoren van het seminarium der l!lgemeene 
Doopsgezinde societeit te Amsterdam verklaren, 
dat .. • . .. . -. 

(Geslachte• , en voornamen yoluit geschreven) 
(E,erste ge~l.) 

als student aan dat seminarium is ingeschn:.ven 

en aan die inrichting van onderwijs. zijne studiën 

volbrengt met het stellig gebleken voornem~n 
tot bedienaar van den godsdienst bij de algemeelft 
Doopsgezinde societeit te worden opgeleid. 

('l'w,eede ge1/al-.) 
den rang van çandidaat in de godgeleerdheid 

. beeft bekome11. 
Amsterdam, den . . • . . • 19 . . • 

Curatoren voornoemd, 
N,. N., 

P'oor:eitter. 
N.N., 

SecretarÏJJ. 
Gezien voor legalisatie der hand teekeningen 

van •• . 

Amsterdam , den . • ..•. 19 •.• 
De Burge1114e11ter, 

N. N,. 

MODEL n°. 18, lit. I. 

Art. ll3 der Militiewet 1901. 
-·---·-

N A'T I O N A L E M IL IT I E. 

De Kerkeraad van de plaatselijke kerk, beh'oo• 

rende tot de Gereformeerde kerken ' in Nederllind; 

te . . ....•. , verklaart, dat • . . . . . . , • 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) · 

te dezer plaatse bij die kerken het leera~rsamht 
bekleedt. 

den .... .• 19 , .. 
De Kei·keraad voor11oemd, 

N.N., 
Praeaee: 
N.N., 
Scriba. 

Gezien voor legalisatie der handteekeniogen 
van .. . 

. .• , .... .. , den . . .. .. 19 •.• 

MODEL no. 18, lit. J, 

De- BurgemeB11ter, 
N.N. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

N A T I O N A L E M I L IT IE. 

;De Kerkeraad van de kerke}ij ke gemeente; ,der 
Vrjje Christelijke Gemeenten in Nederland te •. . , 
verklaart, dat . . . . . . • • ' 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 



522 2 DECEMBER 1901. 

te deser plaatse predikant is bij genoemde Ge
meenten. 

.•. , den .. .. .. 19 ••• 
De Kerl:ervuul flOONUJttmá, 

N.N., 
Pr,ze,e,. 
N.N., 
&,va. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
yan ....•... 

• . . . . . • . , den • • •... 19 .•• 
De Burgemee,ter, 

N.N. 

Mon11L n°. 18, )it. K. 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

N A T I O N ALE MIL IT IE. 

De· Rector der theologische school van de Ge
reformeerde kerken, te Kampen, verklaart, dat , • 

(Cnslaohts- en voornamen voh1it geschreven) 
(l!Ar,te geDOI.) 

ale student ann die theologische school is in• 
ge,echreven en aan deze inriohting van onderwijs 
zijne studiën volbrengt met het stellig gebleken 
voornemen om tot bedienaar van den godsdienst 
bij de Gereformeerde kerken in Nederland te wor• 
den opgeleid. 

( '!wede gei,al.) 
den rang van candidaat in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
• Kampen, den . . . ... . 19 , .• 

De Rector r,oornoemá, 
N.N., 

Gezien voor legalisatie der handteekeoing 
van •.. 

Kampen, den • .. . . . 19 .•• 

MODEL n°. 18, !it. L. 

De Burgemeeater, 
N.N. , 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

Het Cnrntorium van de theologische school tot 
opleiding · van predikanten in de Christelijke (n. 

reformeerde kerk vërklaart, dat . . . • . . . . 
(GeRlachts- en voornamen voluit geschreven) 

(Ber-,te gwal.) 
aan genoemde achool zijne studiën volbrengt 

met stellig gebleken voornemen om tot bedienaar 
YBD den godsdienat bij de Christelijke Gerefor
meerde kerk te worden opgeleid. 

(TlfJeede gwal.) 
den rang van candidaet in de godgeleerdheid 

heeft bekomen. 
•. , den ..•..• 19 .•. 

Het O.ratorium flOOf"ffOemd, 
N.N., 

Prendnt. 
N.N., 

&c,•etarw. 
· Cnzien voor legaliPetie der handte~keningen 

van .. ..•... 
. . . . , den .•.•. . 19 • • . 

MoDBL n°. 18, lit. M. 

De Burgemee,ter , 
N.N. 

Art. ll3 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

De ondergeteekende verklenrt, in zijne hoeda
nighefd van . • . . • . . • , dat . . . . . • 

(Geslach1s- en voornamen voh1it geachreven) 
door het ontvangen der kerkelijke wijding de 

hoedanigheid van . . . . . • heeft verkregen , en 
alzoo den geestelijken stand . is ingetreden. 

.. . , den .....• 19 . . . 
N.N . 

Gezien voor legalisatie de~ haodteekeoing 
van .. ... . . 

• . • • . . . . , den 

MoDBL n°. 18, !it. N. 

. . 19 ••. 
De Burger,r.ee,te,•, 

N.N. 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

De oodergeteekende ve1·klaart, iu. zijne hoeda
nigheid van • . . . . . . . , dat . . . • . . 

(Geslachts- en voornamen voluit getehreven) 
student is in de godgeleerdheid met het stellig 
gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen, en dat hij sijoe opleiding tot bedienaar 
van den godsdienst ontvangt 88D de te .. . .• 
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gevestigde afdeeling van het seminarium van het 
aartabiadom 

biadom van · · • · · · 

• . . , den • . . 19 . 
N.N. 

-Geaien voor legalisatie der handteekening van 
. . . . . ., den • •.• . • 19 . .• 

MoDBL n°. 18 , !it. 0. 

De B•rgeaeuter, 
N.N. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NA T I O N A LE M I L I T I E. 

Ue ondergeteekende verklaart, in zijne hoeda
nigheid · van . . . . . . in het bisdom van •• Her• 
togen bosch, dat : . . . . . . • 

(Geslachts• en voornamen volnit geschreven) 
-at~dent ia in de godgeleerdheid met het stellig 
.gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen, en dot hij iijne opleiding tot bedienaar 
van den godsdienst ontvangt aan de jnrichLing 
van hooger onderwijs in de Abdij van Berne , 
gevestigd te Heeswijk. 

. • ..•... , den .. .. .. 111 • •• 
. N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekeninp: van 
...... , den ... 19 . .• 

MoDBL n". 18 , Jit. P. 

De .Bwrgtml4eater , 
N.N. 

Art. LIS der Militiewet 190 l. 

NA T I O N A L JJ M I L IT JE. 

De ondergeteekende verklaart, in zijne hoe
danigheid vau • ~ . • . • . , dat . • • • . • 

\Geslachte- en voornamen voluit geschreven) 

student is in de godgeleerdheid met het stellig 
.gebleken voornemen om de kerkelijke wijding te 
verkrijgen , dat hij zijne opleiding tot bedienaar 
van den godsdienst ontvangt aan de inrichting 

van hooger onderwijs . •. . • • • • . • .• . •. 
(Naam der inrichting en gemeente, waar 

deze gevestigd ia) ; 
dat deze inrichting voldoet aan de artt. 99 en 

100 der wet tot regeling van het hooger onder
wijs en staat onde_r het beatnn.r van eene instel
ling of vereeniging die reohtapersoonlijkheid bezit, 
-en dat de voormelde inrichting t•) uitsluitend 

\ •} Indien van de inrichting slechts eene af
deeliog de aangeduide bestemming heeft, dan in 
plaats van .de voormelde inrichting" te stellen 
.de afdeelin,r van de voormelde inrichting, waarin 
hij zich bevindt". 

beatemd is voor hen, van wie het_ bovengenoemd 

voornemen stellig blijkt en die hunne opleiding 
ontvangen tot bedienaar van den godsdienst. 

• .• . •..•. , den • ..• . • 19 .' . 
N.N. 

Gezieu voor legalisatie der handteekening van • 
. ••.•. . • . • den . •••.• 19 •• 

MODBL n°. 18, !it. Q. 

De Burgemee1t11r · 
N.N. 

Art. 113 der Militiewet 11101. 

NATIONALE MILITIE. 

Het Kerkbestuur der Israëlietische gemeente 

te • . • • . • . . verklaart, dat . . . . • . .• . . . 
(Geslacht~- en voornamen voluit geschreven) 

den grand van ~ . . . . • • • heeft verkregen en 
bij genoemde gemeente het ambt van •.. . • 
voortdurend en met nitalniting vso iedere andere 
niet kerkelijke betrekking uitoefent. 

. . ... . . . . , den ... . . . 19 .. 
Het KerkfJeatuur 1Joornoemd , 

N. N., 
Yoonitter. 
N. N. , 
Secretaris. 

Gezien \'OOf ~lisatie det" ha.o,heekeningen van 
. .... .. .. , den ...•. . 19 . • 

MoDEL n°. 18, lit. B. 

De Bw1=ee8'er , 
N.N. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

N ! T 1 0 NA L E M IL l T I E. 

Regenten van het Israëlietisch seminarium 

te . . . . . . . . • verkllLl'en , dat . • . . . . . • 
(Geslachte• en voornamen voluit geschreven) 

als atndeot aan dat seminrium ia ingeschreven 
en aan die inrichting van onderwija voortdorewl 

onderricht in de godgeleerdheid ontvangt met het 
atellig gebleken voornemen om tot bedie11aar van 
den godsdienst bij het Israëlietisch kerkgenootschap 
te w1iTden OJll!t&leid. 

den . . ... • 19 · . • 
&genten f/oornoemd , 

N. N., 
Yoorzitter. 
N.N. , 

Secretaru. 
Gezien VOO\" legalisatie der handteekeningen van 
.... . .. .. , den . . .. .• 111 •• 

De Bwrgil#euter, 
N.N. 
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:MODEL n°. 18, lit. s. 
Art. 113 der Militiewet 1901. 

N AT I O N A LE M I L IT I E. 

De Rector van het !!"Y!Ilnasinm te .. . 
verkl88rt, dat . • • • .• • . • . . • • . , • 

(Gilslachts- en voornamen volnit geschreven) 

leerlinp; ia der ::: kl888e van dat p;ymoasinm 

en 88D deze inrichting . onderwijs ontvangt in de 
Hebreen wsche taal met het stellig geb:eken voor
nemen om zich voor te bereiden tot de studie 
der god~leerdheid. 

• • • • . • • . • , den • : • . . • 19 • . 
De Rector ooornoemd , 

N.N. 

Gezien voor legalisatie der handteekening van 

• • , den • .- • . .• 19 . . 

IJe BMF!IMM6ater , 
N.N. 

MoDEL n°.' 18, )it. T. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

N AT I O N A LE M I L IT IE. 

Het Bestnnr van de bij Koninklijk besluit 
van . • .•.• , n° . ..• •. , als rechtspersoon 
erkende godsdienstige vereeniging . • , . • • . 

(N88m der vereeoiginii: en gèmeeote , waar 
deze gevestigd ia) 

verkl88rt, dat . • . . . . • • . . . . . . . . . . . 
(Geslachte- en voornamen voluit geschreven) 
overeenkomstiii: de statuten or reglementen van 

genoemde vereeoigiog , bij die vereeoigiog de 
hoedanigheid van ~eodelipii:leero.ar heeft verkrep;eri 
en deze bediening voortdurend en met 11itslnitiog 
van iedere andere niet godsdienstige betrekkiop; 
uitoefent. 

den . . . . . • 19 . . 
Het Be,t,ar ooornoemd , 

N. N. , 
'fToorzitter. 

N. N. , 
Secretarü. 

Gezien voor legalisatie der handteekeniogeo 
van .•• 

• . • • . • • . • , den . .. . 19 .. 
De Burgemeelter , 

N.- N. 

MoDEL n°. 18, lit. U. 

Art. 113 der Militiewet 190 l. 

N AT 1 0 N A LE M IL I TIE. 

Het Bestnnr van de bij Koninklijk besluit 
van • •••. •• • n• .•• • • , als . rechtspersoon 
erkende godsdienstige vereeoigiog • . . . . ~ • 

(N88m der vereeniging en gemeente , waar 
deze gevestigd ia) 

verklaart, dat • . • . • . . • . . . . . . . . .• 
(Geslacht&- en voornamen voluit 11:eschreveo) 

als zeodelingkweekeling 88D de d88rtoe door ge
noemde vereeoiging bestemde inrichting van 
onderwijs • • . . . ; . • . . . . . • 

(N~m der inrichting en gemeente, . wnar 
deze ~vestigd is) 

voortdurend onderricht ontvangt met het stellip; 
gebleken voornemen om tot zendeliogleeraar bij 
voormelde vereenigiog te worden opgeleid . 

., den ••••. • 19 . .. 
Het Be,tuW' f/oornoemd, 

N.N. , · 
'fToorzittter . 
N.N. , 
&cretari&. 

Gezien voor legalisatie der haodteekeoiogeo vnu 
••. ...... , den .. . .. . 19 .. 

MoD11:L n°. 18, lit. 'fT. 

De Bu"!lemee,ter, 
N.N. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NA T I O N A LE M IL IT IE. 

Het Bestuur van de bij Koninklijk besluit 
van . • . . . • . . , n~ . ••• • , als rechtspersoon 
erkende godsdienstige vereeoigiog genaamd .de 
Christelijke vereeniging voor de verpleging van 
lijders aan vallende ziekte", gevestigd te Haarlem, 
verkl88rt , dat • • • •. • •... 

(Geslachte• en voornamen voluit geschreven) 
de bindende geloften heeft afgelegd als broeder
diakooo vuu voormelde vèreenigiog en als zoodaoig 
voortdurend en met oitsloitiog van iedere andere 
niet godsdienstige betrekking bij die vereeoigiog 
werkzaam ie. 

• , den • . 19 .. 
Het Be8tuur tJOONwemd, 

N. N., 
Yóorzitter. 

N.N., 
Secretaria. 

Gezien voo1· legalisatie der haodteekeoiogeo van 
• ••• .••. . , den •• . • . • 19 .. 

IJè Burge7!'ee8'er , 
N.N. 



2 llECEMBER 1901. 525 

MODEL n°. 18, ]it. W. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

N A T I O N A LE M l L I T I E. 

Het Bestuur van de bij Koninklijk ·beslnit 
van , ...•.•. , n° •.••. , als rechtspersoon 
erkende godsdienstige vereeniging genaamd .de 
Christelijke vereeniging voor de verplegin11: van 
lijde1·s aan vallende ziekte", gevestigd te Haarlem, 
verklaart, dat • . • . . . . . . •. 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
als profebroeder dier vereeuiging aan hare in
richting .•..•.••. .. 

(Naam der inrichting en gemeente, waar 
deze gevestigd is) · 

voortdurend onderricht ontvangt met het stellig 
gebleken voornemen om tot broeder-diakoon liij 
voormelde vereeni.p:ing te worden opgeleid. 

• • • •. . • • • . , den ••••.. 19 .• 
Het Bestuur tJoomoemd , 

N.N., 
Voorzitter. 
N.N., 

Secretaris. 
Gezien voor legalisatie der handteekeningen van 

. • • • . • . . • , den •.•• : • 19 .. 

• MoDÈL n°. 19. 

De .Burgemeeste,·, 

N.N. 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

PROVINCIE •••••• 

MODEL n• •. 18, Jit. X. 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

De ondergeteekende verklao.rt, in zijne hoe

danigheid van . • . • . • . • • , dat • 

(Geslachte• en voornamen voluit geschreven) 

beho?rt tot de bevolking van de te • • • . • ge• 

vestigde kloosterinrichting der Roomsch-Ka.tholieke 

orde 
godsdienstige · ·cqngregatie 

vertteniging 
........ , wier 

leden na. voorafgaand en proeftijd bindende geloften 

afleggen • 

. .. .• , den . · .. 19 

N.N. 

Gezien voor 

van ... 

le~lisatie der handteekeningen 

. , den ..•. 19 .. 

De Burgemeuter, 

N.N. 

Lichting van het jaar 19 

GEMEENTE •• • 

NATIONALE MILITIE. 

..: 
" a 
8 

" ., 
t,() 

0 
i> 

1. 

N A A M L IJ S T van voor den dienst nangewezeii lotelingen, die door hun nummer, voor de 
lichtin~ van het jaar 19 . . , bij de militie moeten worden ingelijfd, en aanvraag hebben 
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. ll3 der Militiewet 1901, van den 
werkelijken dienst te worden ontheven. 

Gemeente, 
Geslnchts- en· waar de loteling voor 

VOl)rnamen Op grond van 0 vergelegde 
de militie is inge-

schreven. van den loteling. (*) welke hoedanig- bewijsstukken À.an-

- heid de ontheffing en door wie merkingen. -
1. Geslachtsnaam. 1. Gemeente. wordt gevraagd. afgegeven. 
2. Voornamen. 2. Provincie. 

2. 3. 4. 5. 6. 

1

1. 
2. 

(*) De opgave van geslachts- en voornamen 
moet volkomen overeeoste,omen met die in het 
lotingsregister of i.n het 1·egister model n°. 23. 

Aldus opgem11akt te ....•• den . 19 
De Burgemee11ter der gemeente 

N.N. 
De Commissaris der Koni.,igin in de provincie • 

N.N. . 
~ 



MODEL n°. 20. 

Art. 118 der Militiewet 1901. 

PROVINCIE ••• GKMEENTE •• 

N A T I O N A L E M I L I 'l' I .E. 

NAAMLIJST van de bij de militie ingelijfde lotelingen , die aao\·raag hebben gedaan .om , op grond van de eerste zinsnede van art. 113 der 

Militiewet 1901 , van den werkelijken dienst te worden ontheven. 

1. .,,lanmerki11{/11t1, 
Gemeente waar de / ,.; 

loteling voor de militie 
Jaar der Geslacht&- en Korpa, waarbij Op grond van Zoo reeds vroeger ontheffing voo r ~ 

" lichting, voornamen von den a is ingeschreven. loteling. (*) a = waarvoor 
]; - -

1. Gemeente. hij is 1. Geelnchts.n~m. 
0 2. Provincie. 

1 

ingelijfd. 2. Voornamen : > 

1. 2. 8. 4. 

1. 1. 
2. 2. ---
1. l. 
2. ll. 

---

(*) De opgave van geslachte• en voornamen 
moet volko_meo· overeenstemmen met die in het 
}otingsree;ister Qf in het regiater model o•. 28. 

hij is 
ingelijfd . 

2. 
Datum van 

inlijving. 
5. 

1. 
2. 

1. 
2. 

welke 0 vergelegde bewijs- een jaar is verleend, in te vullen 
·de dagteekening en het oumme hoedouigheid de stukken en van het Koninklijk beslnit, waarbij 

ontheffing wordt door wie afgegeven. die ontheffing voor het eerst en 
gevraogd. van dat, 'waarbij zij laatstelijk 

werd verleend. 
6. 7. 8. 

Aldus opgemaakt te .••.... , den •..•....• 19 ... 

De B urgemeeafer der gettten f.e ... 

N.N. 

Dç Cqmmi.t1aria der Koningin in de prooincie 

N, N, 

.... 
(0 

0 .... 



-------
!"' -

?" !"' !""' 

?" !"' !""' 

!"' !""' 

~ !"' !""' 

?" !"' !""' 

~ ?" !"' !""' 

?" !"' !""' 

~ :"' !"' !""' 

' 

~ ?" !"' !""' 

?" !"' !""' 

-------
~ ?" !"' !""' 

. 

!"" Volgnummer. 

Geolaehts• en { 1. Geslacht.naam. 
!"' voornamen 2. Voornamen. 

Gemeente en lichting, voor welke de in de voorgaande 
kolom vennelde persoon bU de, militie i• ingelUfd. 

~ 1. Gemeente 
2. Provincie. 
8. Jaar der liohting. 

'!-
Of h\l ie loteling ~ 1. Loteling. 

afzonder loting 2 Lotingsnummer. 
is ingel\jfd. 3. Zonder loting ingel\jfd. 

Waarb!I h\l i• { 1. Korps. 
~- in1tel\)Cd. 2. Zeemilitie. 

Dag, waarop hem ~ 1. Dag. 
!" de verlofpas· is 2. Maand 

uitgereikt. a. Jaar. 

Dag, waarop h\j zich overeenkomstig boven-
~ Yermeld artikel heef" aangemc,ld bU den 

burgemeester z\jner woonplaat■. 'i -:-> 1. Dag. ".., "0 2. Maand. ... 
3. Jaar. ~ 

Dag, waarop hil b\l den bur11;emeester zijner 
woonplaats de kennisgeving deed, bedoelcl in 
den otr1ten volzin \'&n bovenvermeld artfkel, 

~ 
en gemeente, waarin h\l zich gaa.t ve■tigon. 

1. nag. 
2. Maand. 
3. Jaar. 
4. Gemeente, waarin h\l zioh gaat vestigen. ~ 

Dag, waarop hl! zieh o,·ereenkom•tig den derden ?-
volzin van bovenvormeld artikel heeft aan- .... 
gemeld bil den burgemeester zijner oieu we ~ 

~ woonplaats. ... 
I. Dag. ~ 
2. Maand. 'Il 
3" Jaar. ~ 

Dag , ... arop eo gemeente, waar •Un ,·erlofpu 
laatstelijk voor gezien was geteekend. 

1. Dag. .... ll. Maand . p 
3. Jaar. 
4. Gemeente, waar. cle ,·erlofpas laalote!Uk 

voor gezien was gete~kend. 

Dag van ontvangst van bericht ,an vestiging 
in eene andere gemeente. 

.... 1. Dag . 
!-' 2. lllaand. 

8. Jaar. lO 
" 4. Nieu"·e woonplaats. ... 
" 

D~g van terugkeer in werkelijken dienot, of ~ 

" 1B het geval van art. 114, der wet, van 
"' .... aanvang van dien dienst. " ~ 1. Dag. " 

ll. Maand. ... 
C 

3. Jaar. C 
;. 

Zoo h\j is overleden , tlld en plaats van over- e 
lijden. Ei 

'!' .... 1. Dag. 
~ 2. Maand. 

3. Jaar 
4. Plaat■ van overlUden. 

N.B. Kolom 8 wordt in cle gemeente, waar 
kennisgeving un vertrek io gedaan, en kolom ~ 
10 wordt in de nieuwe woonplaal■ ingevnld. 1 In dit model wordt, voor zooveel minder- q 

;;: _. jarigen en onder curateele gesteldon betreft, :r. 
wel "waonplaal■" bedoeld de •werkel\jk e woon- ~ 
plaat■", len•II hot geldt hot geval, in do lwoede p 
zinsnede \'an art. 120 dor ,ret vermeld. 

'J,Oöî 113aw:ao3a ö 

~: ~ -i:J,., ;:· ~- ... 

;;- ;-
.,. ,. 
~ g: 

< 

" " ..... 
!~ 
d:: .... ... 
g g 
p. C, 
(D .,._ ... . 

t'< .... 
~ .... 
~ 
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'° 0 ..... 
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MoDBL n°. 22. 

Art. 138 der Militiewet 1901. Lichting van het jaar 19 .. . 

NATIONALE MILITIE. 

PROVINCIE GBMEENTE 

... • 

NAAMLIJST VAN MANSCHAPPEN, begrepen in het voor inlijving ter volledige oeféning 
bestemde gedeelte van het aandeel der gemeente • • • • • • • • in de lichting van de Natio
nale Militie van het jaar 19 .• , die zich ~ebben aangemeld of hebben doen opgeven om bij 
de zeemilitie te dienen. 

,.; .. Geslachts- en voornamen . s Beroep van den in s .-
Aanmerkingen. :, 

te lij ven persoon. j, 1. Geslachtsnoam. 
0 2. Voornamen. ~ 

1. ' 2. 3. 4. 

1. 
1. 2. 

---

1. 
. 

2. 2. 

---
. 

1. 
3. 2. 

Aldns opitem1111kt ten getale van . . . . . . . . . (in letters) lotelingen, die zich hebben sange
meld of hebben doen opgeven om bij de zeemilitie te dienen . 

• . . , den . . ... ..• 19 

Burgemeeatcr en Wethouders , 
N.N. 

De Secretari.r , 
N. N. 
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?"' Volgnummer. 

Geelacbt■- en Toomamen van hem wiene aangifte ter 
inaohr\Jvfog voor de militie binnon den tUd en in 
de gemeente, waa.rin zij bad moeten geachieden , 
i■ Tenuimd. 

1. Gealachtanaam. 
2!. Voomame,n. 

!» l. Gemeente. 
2. Provincie. 

~ 1. Dag. 
i. Maand. 
3 Jaar. 

~ J. Gemeente. 
2. Provincie. 

Geboorteplaats. 

Geboortedag. 

Woonplaata (1) 

Gealachta- en voornamen en w_oonplaata van 
vader, moeder , voogd of curator. 

·l . Voornamen van den vader. 
~ 2. Gulachlsneam van de moeder. 

3. Voorn•men ,•an de mOllder. 
4. Ge■lachtsnaa.m va.n den voogd of don curator. 
6. V oorn■men van den voogd of den curator. 
6. Woonplaata Yan den vader, de moeder, den voogd 

of den curator. 

Jaar der lichtink, voor welke en gomoe11le, waarin 
de &llngifto Ier inachfUving had moelen gel!Chieden. 

·l. Jaar. 
2. Gemeente. 

!" Beroep van den militieplichtige. 

~ Lengte. 

? lngebracbte rlldenen van vi;J1telling. 

Uit■praak van Gedeputeerde Stalen. 

1. Dagteekoning on nummer . 
..,. 2. Aard der uilapraal< . 
:- 3. Artikel der wet, waarop, in nrband met art. 147, 

de uitspraak ia gegrond. 
,. Handleekening van den Commiasari1 dor Koningin 

in tl~ provincie. 

Zoo Vr\Jslclling verleend of ongeschiktverklaring 11it
geap1oken is wegens EiekeliJke gealoldheid of go· 
breken , nummer, waaronder de ziekte of het ge
brek in het rogleruent op het geneeskundig onderzoek 
voorkomt. 

Boaliasing van de Koningin in hooger beroep. 

~ 1. Dagteekening en nummer van het beeluit dor 
Koningin. 

2. Aard der besli11ing. 

I; Dag dor inl\)ving. 
2. Korjls waarbU ingelijfd . 

.,J.a,.,,..,.lringen. 

:;: N.B. In deze kolom ,.-orden o. a. de ten aknzien van 
den ingelijfde gedurende zijn dien•llUd Yoorgevallen 
mutaliën aangeleekend . 

. J.06J. li3HW303.Q o 

I:'" 

... 
,,:, 
q 
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2 Dece-6er 1901. BESLUIT, waarbij ia beslist 
dat art. 7, laatste lid der wet van 9 April 
1877 (Staatsblad n°. 80), houdende bepa• 
Hogen omtrent het penoneel der ontbonden 
arrondisseménts-rechtbanken en kantonge
rechten, als hebbende geen wijziging ge
bracht in de wet van 9 Mei 1S46 (Staata

blad n°. 24), niet vervallen is door art. 41 
der wet van 9 Mei 1890 (Staatablad n°. 78), 
tot regeling van de pensioenen der bul'gerl ijkc · 
ambtenaren en dat hierin geen verandering 
kan worden gebrucht door het feit, dat bij 
dit laatate artikel uitdrukkelijk ia gehand
haafd art. 2 der wet van 9 April 1877 
(Staatablad n°. 80), en niet gemeld art. 7 , 
laatste lid dier wet. 

WIJ WILHELMINA . ENZ. 

Beschikkende pp de aanvrage om pensioen van 
'den gewezen k~ntonrechter Mr. M. n'AmlBRIE 
te Leiden; · 

Gezien het daarover door den Pensioenraad , 
'IIOOr de bnrgerlijke ambtenaren uitgebracht advies 
van 14 Juni 1901,: n°. 7; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advi<lll van 16 Oc
tober 1901, n°. 190; 

Op de voordracht va~ Onzen Minister van 
Justitie van den 26 October 1901, n°. 133, 
4de afd. en van Onzen Minister van ~'inanciën, 
van 11 November 1901, n•. 63,Gen.Thesanrie; 

Overwegende, dat genoemde Mr. M. n' AVKDIII, 

bij adres van 4 Juni 1901 pensioen heeft aan-
genaagd; · 

dat de pensioe~raad ~oor de burgerlijke amb
tenaren in zijn bovenvermeld advies Ons in over
weging heeft gegeven, aan belanghebbende, met 
ingang van l AnguJtna 1901, een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van / 1887. - ; op grond 
dat hij bij Kon. besluit van 22 Mei 190_1, n•. 84, 
met. ingang van 1 Angnatus 1901, eervol ia 
ontslagen; dat zijn bur!(erlijke diensttijd volgens · 
art. \la der .burgerlijke pensioenwet een tijd vak 
uitmaakt van 37 jaren, 8 maanden en 20 dll!(en; 
d~t hij, geboren 23 Februari 1831, den ouderdom 
van 65 jaren heeft vervuld; dat zijn pensioen&• 
grondslag heeft bedragen von l Anguatns 1896 
tot 1 Augustus 1901 /3000.~; zoodat 1/eo van 
de middelsom ad f 3000.- bedoeld bij art. 6, 
late lid, der wet / 1>0.- bedraagt weshalve hij , 
volgen• de ortt. Sa en 9a der wet, recht beeft 
op een pensioen v1111 f 1886. 11 • / 

9 
!· 

dat, nadat dit advies aan den belanghebbende 

· jn afschrift was medegede1:ld, hij zijn verlangen 
'heeft te kennen gegeven , dat daarover het ge• 
voelen n,ocht worden ingewonnen van de. afdee
ling van den Raad van State voor de geschillen 
van bestnnr, daarbij aanvoerende , dat naar zijne 
meeninp;, bij de berekening van zijn burge;lijken 
diensttijd, ten _onrechte geen acht is gealagen op 
de twee jaren gedurende welke bij als gtiffier 
wachtgeld heeft genoten , \laar immers bij art. 7, 
laatste lid, der wet van 9 April 1877 (Staata~ 
blad n°. 80) uitdrukkelijk is bepaald, dat als 
diensttijd van de kantonrechters en griffiers bij 
de ontbonden kantongerechten wordt beschouwd 
de · tijd, verloopen tmschen de inwerkingtreding 

, der wet en hnnne herplaotaing of hunne weige
ring om eene hnri overeenkomstig art. 10 op!(e
dragen b;trekking te aanvaarden, en het nu toch 
wel niet bij de vaststelling der wet van 9 Mei 
1890 (Staàtablad n°: 78) de bedoeling zal zijn 
geweest, de kantonrechters en de griffiers van de 
kantongerechten, voor rooverre zij tijdelijk op 
wachtgeld gesteld waren geworden, bij hunne 
pensiouneering te doen achterstaan bij de leden 
van de rechterlijke macht, genoemd in art. 2 
der wet van 9 April 1877; 

Overl!fegende, dat blijkens art. 9a der burger
lijke pensioenwet, als diensttijd in aanmerking 
komt de tijd v66r en na de invoering dezer wet 
in werkelijken dienst doorgebracht in burgerlijke 

· betrekkiugen, die aanspra11k geven op pensioen; 
dat art. 7, laatste lid der wet van 9 April 

1877 (Staatablad n°. 80) uitdrukkelijk bepaalt, 
dat als diensttijd van de kantonrechters van - en 
de griffiers bij - de bij de wet ontbonden kan-

, tongerechteu, ook wordt beschouwd de tijd ver
loopen tusschen de inwerkingtreding dier wet eu 
hunne herplaatsing; 

dat deze bepaling niet is afgeschaft bij de in
voering der bnrgelijke pensioenwet; 

dat weliswaar art. 41 dier wet vervallen ver
klaart de wet van 9 Mei 1846 (Staat16lad n°. 24) 
en alle wetten, welke daarin wijziging gebracht 
hebben; 

dat echter voormelde bepaling van art. 7 , 
laetate lid der wet van 9 April 1877 (Staat1-

blad n°. 80) geen wijziging heeft gebracht in 
voormelde wet van 1846, dos niet ii vervallen 
bij de invoering der burgerlijke pensioenwet van 
1890 en derhalve ook niet nitdrukkelijk behoefde 
te worden gehandhaafd, evenmin trouwens als dit 
noodig was met de gelijke bepalingen in de 
artt. 8 en 2 der wetten van 10 November 187 5 
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· (Staatablad n•. 204.) en 9 April 1877 (Staatablad 

n°. 80) die wel nitdrnkkelijk zijn gehandhaafd; 
dat dos nit de1.e nitdrnkkelijke handhaving 

niet kan worden afgeleid , dat art. 7, laatate lid, 

der wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 80) 
als vervallen moet worden aangemerkt; . 

· dat derhalve de tijd verloopen tuaachen de in
werkingtreding der evenvermelde I wet., zijnde 
16 Mei 1877, toen belanghebbende · griffier was 

bij het kantongerecht te Leiden en zijne her
plaatsing, ten!(l!Volge zijner benoeming tot kanton• 

rechter te Doesborgh, als ·diensttijd bij de bereke• 
ning van zijn pensioen in aanmerking moet komen; 

Gezien dé n;eerverlll:~lde wetten ; 
Hebben go~dgevonden en verstaan: 

aa.n Mr. M. n'AUJORIE ., te Lndffl, met ingang 
van 1 Angnatna 1901, een pensioen toe te ken• 
oen vair/ 1993.- 's jaars. 

Onze Ministers van Justitie en Financiën zijn 
belast enz. (W. , .. B. A.) 

2 December 1901. ARRBST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende besliBBinit dat 

waar nit de geschiedenis der veiligheidswet 
niet blijkt, in welken zin het woord • bedrijf' 
ia op te vatten, doornen moet worden ge

hecht de beteekenis, die het heeft in het 
dagelij ksch leven. 

De Hooge Raad enz.; 

Gelet op het middel van caSBatie, namens de 

req niranten voorgesteld bij pleidooi: 

Schending door terkeerde toepassing van de 
artt. 1, 13 en 19 van .de Veiligheidswet (wet van 
29 Jnli 1896, Staatsblad n•. 187), door die wet van 
toepassing te achten op de lndnstrieachool voor . 
meisjes te Arnhem en derhalve de bestuurders 

daarvan te beschouwen als nitoefenende een be· 
drijf in den zin van die wet; 

Gehoord den advocaat-generaal Jhr. R.ETHAAN 

MACARÉ, namens den Procnreor-Generaa\ in zijne 
conclusie, strekkende tot enz.; 

Ot,eru,egenáe dat bij het bevestigde vonnis als 
bewezen js aangenomen: dRt de reqniranten, als 
te zamen uitmakende het bt-stnnr der industrie• 
school voor meiajea te Arnhem, op 6 Februari 
1900 aldaar aan de Rijnkade hebben in gebrnik 
gesteld een nienw schoolgebouw, bestaande uit 
verschillende met elkander binnenshuis in ge
meenschap staande lokalen, waarin onderricht 
wordt gegeven in naai-, bordnnr-, brei- en der• 

gelij~,, tot h_et naaisters• en manufacturenbedrijf 
behoorend werk; 

dat althans in vijf dier lokalen tevens pleegt 

gewerkt . te worden aan · het tot verkoopen, op 

bestelling, tot gebrnik geschikt maken van zijden, 

katoenen, linnen, wollen of dergelijk~ stoffen, 
in en .voor het bedrijf en ten bate der verteni• 
ging, welke door de opbrengst van ongeveer 
/ 1200 jaarlijks ingevolge art. 3 der statuten , 
deels in hare kosten vooniet, terwijl in elk dier 

lokalen tien of meer penonen plegen te werken ; 
- nrder dat de reqniranten aan den bnrgemeeater 
te Arnhem geenerlei opgave hebben gedaan van 
het bedrijf dat werd uitgeoefend en van het 
aantal penonen, die aldaar in den regel zonden 

verblijven; . 
0~ dat eene opgave als de bedoelde volgens 

art. 18 der Veilip;heids1Yet, op de overtreding 

waarvan bij 9:'t; 19 dier wet straf ia gesteld, 
alleen is voorgeschreven, wanneer is in werkin,: 

gebracht eene fabriek of werkplnat&, waartoe naar 

de daarvan in art. 1 derzelfde wet gegeven om

schrijving onder andere wordt gevorderd, dat de 

verrichte werkzaamheden hebben plaats gehad 
in of voor .eenig bedrijf''; 

dat de kantonrechter iri de 17.de overweging 

van het bevestigd vonnis heeft aangenomen .dat 
de hierboven bewezen verklaarde feiten unntoorien, 

dat in de daar bedoelde schoollokalen een bedrijf 

wordt nitgeoefend", ,velke feiten naar de 6de en 
l0de overweging hierin bestaan: 1°. dat op be
stelling wordt gewerkt; 2°. dat de goederen tegen 
winkelprijs worden van de hand gedaan en de 

jaarlijksche opbrengst daarvan circa/ 1200 wordt 
gebruikt ter bestrijding vnn de groote uitgaven 
der school en art. 3 der _ statuten, inhondende 
onder andere: .dat in de kosten van oprichting 
en instandhouding der vereeniging wordt voor

zien door 3°. opbrengst van het op school ver
vaardigd werk" , dan ook deze opbrengst rang

schikt onder d~ gewone inkomsten ; 

O. dat echter naar het oordeel der req uiranten 

deze omstandigheden er niet toe mogen leiden, 
om· de rechtsvraag, of er een bedrijf in den zin 

der wet bestond , bevestigend. te beantwoorden, 

vermits het werk geheel ondergeschikt ia aan 
en geschiedt ten behoeve van het onderwijs ; 

dat de kantonrechter ten aanzien dezer ook te 
zijner terechtzitting voorgedragen verdediging heeft 
overwogen , dat het, waar de wet niet onder. 
scheidt, niet ter zake afdoet, of de plaata ook 
voor andere doeleinden bijvoorbeeld onderwijs 
wordt gebruikt, ja zelfs niet of de hoofdbestem• 

ming daarvan is eene ande1·e, in dit geval. het 
34,• 
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geven van onderwijs, en de aldaar verrichte in- . 3 1Jec11m6er 1901. BESLUIT, houdende instroc-
daatrieele werkzaamheden daaraan geheel onder- tiën van den muntmeester en van den coo-
geachili:t zijn, mits ook deze laatste slechte min troleor-generoal van '• Rijks Munt, S. 234. 
of meer ~Id op die plaata plegen te wonlen Wu WILHF.LMINA, BNz. 

gedaan1
'; 

dat het er alzoo , te meer waar onder de in 
het vounia opgenomen bewijsmiddelen worden 
vermeld getuigenverklaringen, volgens welke het 
werk geschiedde in de lesuren en bestellingen 
werden geweigerd, omdat het onderwijs leed onder 
te groote bestellingen, voor mag worden gebonden, 
dat de kantonrechter , al achtte hij het niet af• 
doende, toch aanneemt, Jut de werkzaumhedco 
waren ondergeschikt aan het onderwijs; 

0, met betrekking tot de vr~ag, of zoodanige 
werkzuamheden kunnen worden gerekend te zijn 
verricht in of voor een bedrijf in den zin van 
art. 1 der Veiligheidswet: 

dat de geschiedenis dier wet niet leert, in 
welken zi11 men dit woord behoort op te ntten, 
zoodat daaraan de beteekenis moet worden gehecht, 
die het heeft in het dage! ijksch leven ; 

dat in dien zin ten deze, waar bij de werk
zaamheden het geven van onllerwijs aan meisjes 
op den voorgrond stond en AAD dat doel de vraag, 
of en welke werkzaamheden zouden worden ver• 
richt, moest worden getoetst, niet kan geacht 
worden .eenig bedrijf" te zijn uitgeoefend ; 

O. ten slotte, ten aanzien van den door den 
kantonrechter aan art, 29 der wet ontleenden 
grond dat uit de niet-toepasselijk verklarin~ der 
wet op 's Rijke opvoedingsgestichten, werkin
richtingen en gevangenissen niet noodwendig volgt, 
dat die inrichtingen, ware art. 29 niet in het 
leven geroepen, ale plaatsen waar .eeuig bedrijr' 
wordt uitgeoefend hadden behoonm te zijn aan
gemerkt en veel minder dat inrichtingen als de 
industrieschool voor meiajea te Arnhem, onder 
de werking-der wet vallen; 

0. dat derhalve het middel is gegrond ; 
Vernietigt het vonnis door de arrondissements

rechtbank te Arnhem den 28sten Mei 1901 in 
deze zaak gewezen ; 

Recht doende krachtens art. 105 R. 0. : 
Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 

te Arnhem den 26steu Maart 1901 in deze .zaak 
gewezen; 

Verklaart het bewezen feit niet strafbaar; 
Ontslaat de requiranteu van alle rechtsvervol- , 

ging te dier zake. 

Gezien artikel 4, 2de lid der wet an den 
28sten Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), houdende 
bepalingen omtrent het toezicht en de zorg over 
de zakep · der Munt, waarbij bepaald is, dat in
atructiën worden vastge~teld voor den mnntmeester 
en den cootroleor-generaa); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 16den November 1901, n". 72, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad v11n State gehoord (àd vies van den 
26 November l\lOl, n°. Ï5); 

Gezien het nader rapport van On,.en M ioister 
van Financiën van den 28 November 1901, n°. 90, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaRn: 
Vast te stellen de volgende voorschriften tot 

regeling van den werkkring van den muntmeester 
en van dien van den controleur-generaal aan 'a Rijke 
Mnnt. 

I. Yan den m11.ntmeester. 

Art. 1. Onder het opperbeheer van Onzen 
Minister van Financiën is het bestuur van 'a Rijks 
Munt opgedragen aan den mnntmeeater. 

De muntmeester heeft de leiding van alle werk
zaa.mheden ter vervaardiging van munten, me• 
daillea en stempels. 

2. De muntmeester is gebonden Onzen Mi
nister van Financiën voor te lichten omtrent alle 
punten, het m1mtweren betrelfeude, die aan zijn 
oordeel worden onderworpen. 

Hij heeft de bevoegdheid ann Onzen Minister 
van Financiën alle zoodanige voontellen te doen 
of beschouwingen mede te deelen, als waardoor 
hij vermeent de hem toevertrouwde belangen of 
die no het mnntwezen te bevorderen. 

3. De muntmeester legt bij de aanvaarding 
zijner betrekking in handen van Onzen Minister 
van Financiën den eed yan zuivering af, voor
geschreven bij het Koninklijk betalnit van 31 Oc
tober 1828, n°. 103 in het formulier, letter A, 
alsmede den navolgenden ambtseed : · 

.Ik zweer (beloof) dat ik het mij opgedragen 
ambt met getrouwheid zal ·vervullen", 

.Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat 
beloof ik)". 

4. Voor afwezigheid van 8 dagen of laóger 
buiten de gemeente behoeft de muntmeester ver
lof van Onzen Minister van Financiën. 
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3 December HlO 1. BESLUIT, tot aan vulling van 
artikel 11 van het Koninklijk besluit vun -
14 December 1895 (Staatablad n". 222) tot 
uitvoering ".an (lnderscheidene bepaliugen der 
wet van 15 A.pril 1881 ( Staatsblad n°. 87) 
tot regeling der brieven posterij , zuoals dat · 
artikel luidt na de daorin bij het Konink
lijk besluit van 2 November 1899 (Staats
blad n°. 226) aangebrachte wijziging en aan
vulling. S. 233. 

WrJ WILHELMINA., ENZ. · 

Op de voordracht van Ouzen Minister van · 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 Octo• 
her 1901, n°. 3689, Posterijen en Telegraphie; 

Gelet op artikel 21 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 87); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

22 October 1901, n°. 13); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 No
vember 1901, n~. 4311, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, 

hetgeen volgt: 

&nig drtilte~. 

In artikel 11 van het Koninklijk besluit van 

H December 1895 ( Staatsblad n°. 222), gewij:r:igd 
en aangevuld bij · dat van 2 November 1899 
(Staatsblad o0

• 226) worden de navolgende wijzi• 
iringeo gebracht: 

a. tusschen de zinsnede in § l beginnende met 
• postze!(llls" en die in dezelfde ; beginnende met 
.postbladen" wordt ingevoegd: postzegelboekjes. 

b. in het eerste lid van ; 2 w-,rdt ingevoegd 
tusschen de woorden • postzegels" en • postbladen' 
het woord .postzegelboekjes" en tusscben d~ 
woorden .uitgedrnkt" en .benevens" de woorden 
• wat de postzegelboekjes betreft gelijk aan de 
totale geldswaarde van de zich daarin bevindende 

zegels". 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatablad en de Staats• 

courant opgenomen en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 3deo December 1901. 

(get.) WILHELMINA.. 

JJe Minister van Waterstaat, Handel en NijPerheid, 
(get.) DE MAREZ On:NS. 

(Uitgeg. 18 Maart 1902.) 

Behoort bij den jaargang 1901, pagina 532. 

5. Onder goedkeuring van Onzen Minister van . 
Financiën stelt de muntmeester de voor de nit-, 
voeri og van het werk noodige instructiën der 
onder hem stoande ambtenaren vast. 

Hij benoemt, schorst en ontslaat de losse werk
lieden. 

6. Deu muntmeester is de haodha.viog der 
goede orde in het muntgebouw opgedragen. 

Hij zorgt dat alle onder hem staande ambte
naren stiptelijk en getronw hunne plichten ver
vullen en dat door hen niet gehandeld worde in 
strijd met artikel 6 der wet van 28 Mei 1901 
(Staatsblad n°. 130). 

Wanneer een ambtenaar, onder hem geplaatst, 
zich aan wangedrag, ontrouw of obeer)ijkheid 
schuldig maakt, kan hij dien ambtenaar in iijne 
fnnctiën schorsen. 

Hij geeft hiervan onmiddellijk kennis aan 
Onzen Minister van Financiën, met opgaaf der 
gronden, welke tot de schoning geleid hebben. 

7. Door den muntmeester kan aan de onder 
hem staande ambtenaren verlof worden verleend 
van ten hoogste 14 dagen·. Langer verlof kan door 
Onzen Minister van Financiën worden gegeven. 

Bij ontstentenis of afwezigheid van een dier amb
tenaren kan de muntmeester de tijdelijke waar
neming van diens werkzaamheden aan een der 
9verige ambtenaren opdragen. 

8. De muntmeester is belast met het toezicht 
over en de zorg voor de gebonwen van 's Rijks 
Mnnt en de werktuigen onder zijn beheer. 

9. De muntmeester draagt zorg dat alle op
drachten , betreffende den aanmaak van munten , 
stempels en medailles, zorgvuldig en met be
kwamen spoed worden uitgevoerd. 

Hij waakt voor een zuinig beheer en zorgt voor 

Bij afwijkende bevinding treden de uitkomsten 

van het controle-onderzoek in de plaats van de 
door den muntmeester opgegeven uitkomsten. 

Wordt door den cootrolenr-generual geen con
trole-onderzoek ingesteld, dan worden de door 
den muntmeester opgegeven uitkomsten als hiu• 
deod beschouwd, tenzij te dier zake een ge11chil 
ontstaat als bedoeld in art. 41 , late lid. 

12. De muntmeester onderwerpt aan het onder-
zoek van den controlenr-generaal: • 

1°. al het mnnt- of medaillemateriaal, dat, door 
hem aan de munt- of medaillefabricage wordt af

gey:even; 
2°. alle munten, medailJes, mootmelalen en 

•goud of zilver houdende stoifeo , welke door hem 
nit genoemde fabrica~ worden afgevoerd ; 

3°. het in 's Rijks munt aanwe,.ige munt of 
medaillemateriaal, munten of medailles, zoo dik
wijls de controleur-geoernal dit wenscht. 

13, De muntmeester doet geen mnntmateriaal 
of munten i~ of uit de mnntzalen vervoeren dan na 
onderzoek door of van wege den cootrolenr-~oerna1, 

14. De muntmeester mag noch mnoten van 
Nederland of van zijne Koloniën en bezittingen 
noch cisailles doen ontmunten dan onder toezicht 

van of van wege den cootrolenr generaal. 
15. De muntmeester levert de nieuw vervaar

digde munten af in zakken of vaten, gesloten 
met het zegel van den ' cootrulenr-generaal. 

·16. De muntmeea.ter bewaart alle stempels en 
letterblokjes, aan 's Rijks Mnnt voorhanden, geeft 
deze naar behoeften nit en is verantwoordelijk 

voor een richtig gebruik. 
Hij ziet toe op de vervaardiging van alle stem

pels en letterblokjes, voor zoo ver deze aan 's Rijke 
Mnot geschiedt, en op de vernietiging van de 
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oordeeli og der echtheid van verdachte mnnten en 
van kenrteekenen voor gonden en zilveren werken 
of vn u de daartoe gebezigde stempel 1. 

20. Wanneer de werkzaamheden ter generale 
controle znlks vereischen, stelt de mnntmeester 
het hiervoor noodige personeel op verzoek vail 
den controleur-generaal tot diens besc.hikking. 

21 . De muntmeester doet nan Onzen Minister van 
Financiën maandelijks opgave van de soorten en 
de hoevee)heden der in de nfireloopen maand op
gebrachte eb_ 11oedgekeurde munten en der afge
leverde medailles. 

22. De muntmeester legt van elke aanmunting 
voor het Rijk of zijne koloniën of bezittiniren eene 
rekening af nan de Algemeene Rekenkamer, welke 
rekening door den controleur-generaal voor irezien 
wordt geteekend. 

23. lanrlijks in de maand December zendt de 
muntmeester nan de Algemeene Rekenkamer eene 
verantwoording , betreffende het sedert de v-0rige 
verantwoordin11: door he·m ontvangen munt- en 
medaille-materiaal. · 

Deze verantwoordin~ vermeldt tevens in welken 
vorm hel aanwezige munt- en medai1Je-m11teriaal 
voorhnnden is, welk fabrieksverlies sedert de 
laatste verantwoording geleden is op de aanmun
tingen der opgebrachte munten en op de ver• 
vaardigde medailles, alsmede de winst of het ver
lies, veroorzaakt door afwijking van het wettelijk 
gewicht en gehalte dier mn!lten. 

De controleur-generaal on.Ierzoelrt deze verant• 
woordiup; en maakt van zijne bevinding procee
verbaal op het stnk op. 

24. Na overlep; met den controleur-irenèraal 
zeTidt de mnntmeester v66r l lnli van elk jaar 
aan Onzen Minister van Finnndën eeue bep;rooting 

n 27. De cobtrolenr-genëraal is gehouden Onzen 
Minister van Financiën voor te lichten, op alle 
pnnten, zijnen werkkr_ing betreffende, die aan 
zijn oordeel worden onderworpen. 

Hij heeft de bevoegdheid aan Ouzen Minister 
van Financiën alle zoodanige voorstellen te doen 
of beschouwingen mede te deelen als waardoor 
hij vermeent, de hem toevertrouwde belangen of 
die van het munt wezen te bevorderen. 

Hij hóudt zich op de hoogte van den voor
nitgang op het gebied der metaalalliagea en tracht 
dien door zelfstandig onderzoek te be.orderen. 

28. De controleur-generaal legt bij de aanvaar
ding zijner betrekking in handen van Onzen Mi-
11-ister van Financiën, den eed van znivering af, 
voorgeschreven bij het Koninklijk besluit van 
81 October 1828, n°. 103, ia het formulier let
ter A, alsmede deo navolgenden ambtseed: 

.Ik zweer (beloof) dat ilr het mij opgedragen 
ambt met getrouwheid zal vervullen." 

.Zoo waarlijk helpe mij God almachtig" (.dat 
: beloof ik'ï: 

29. Voor afwezigheid' vnn acht dageu of langer 
buiten de gemeente behoeft hij verlof van Onzen 
Minister van Financiën. 

30. De controleur-generaal stelt , onder goed

. kenring van Oozen Minister van Financiën instrnc
tiën voor de onder hem staande ambtenaren Vdst. 

31 . Door den controleur generaal wordt zorg 
gedragen , dat de onder hem staande ambtenaren 
stiptelijk en getrouw hnnue plichten vervullen en 
door hen niet gehandeld wordt in strijd met arti
\el 6 der wet van 28 Mei 1901 (Staat,bladn°.180). 
• Wanneer eeoig ambtenaar, onder -hem geplaatst, 
zich aau plichtverzuim, wangedrag, ontrouw of 

· oneerlijkheid echnldig m&11kt, is de controleur-
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verkiezende in zijne tegenwoordigheid te doen 
volvoeren, als hij noodig zal oordeelen. 

34. De controlenr-generaal heeft toegang tot 
alle localiteiten van 'a Rijke Munt en ia bevoegd 
inzage te nemen van alle gebonden boeken. 

35. De controleur-generaal draagt zorg, dat 
geen nieuw vervaardigde mnnten van 's Rijke 
Munt worden afgeleverd, tenzij van het onderzoek · 
en de goedbevindinp; dier munten gebleken zij én 
behoorlijk proces-verbMI door hem zij opgemaakt. 

Hij onderzoekt het voor meilaille-fabricage be
stemde edel metaal. 

H~ ziet toe dat voor de vervaardiging van 
medailles geen edel metaal gebrnikt wordt dan 
hetgeen door hem ia onderzocht en goedgek_enrd. 

Da wijze, waarop de bovenbedoelde onderzoe
kingen, alsmede. die der mnntbnsaeo ter bepa
ling van het 6.jogehalte der opgebrachte partijen 
zullen geschieden en van de goedkeuring dier 
partijen moet blijken , wordt door Ons bij een 
afzonder) ijk besluit geregeld. · 

36. Alle voor het Rijk of zijne koloniën of 
bezitting,m ter versmeltinp; aangevoerde murit
materialen en munten worden door den controlenr
generaal gemeenschappelijk met den muntmeester 
op gewiéht en gehalte onderzocht. 

De cootroleor-generaal is gerechtigd aan zijne 
controle te onderwerpen nl het overige munt- en 
medaille-materiaal dat bij den mnntmeeeter in
komt of in 's Rijks Munt naowezig is. 

Na ontvangst van de in avtikel 11 bedoelde 
kennisgeving van den muntmeester, zendt hij dezen 
ten spoedigste bericht of hij lot controle-onderzoek 
weoscht over te gaan. 

37. Ter bepaling van het fabrieksverlies aan 
moot- en medaille-metaal, controleert hij de hoe
veelheden moot- en medaille-metaal en zoo ooodig 
het gehalte hiervan , welke door den muotmet"Ster 
in de fabricage worden gegeven of daaruit wor• 
den afgevoerd, en bovendien, wanneer hem dit 
weoschelij1' voorkomt, het in de fabricage aan
wezige munt- en medaille materiaal. 

Het muntmateriaal, de . munten 'en de cisailles, 
die in of nit de muntzalen worden gebracht, 
worden door hem gecontroleerd. 

Hij houdt van een en ander oan wkenrig aeo
teekeniog. 

38. De cou"trolenr-ireneraal houdt toezicht op 
elke ontmunting van munten van het Rijk of 
van zijne Koloniën en bezittingen en vim cisai!
les, die aan 's Rijks Munt geschiedt. 

39. Alle munten, die den controleur-generaal 

zijn toegezonden , omdat zij op grond van het 
bepaalde bij artikel 18 der Muntwet 1901, moeten 
worden ingetrokken en vermunt, worden door hem 
in ontvangst genomen, geverifieerd en beoordeeld. 

40. De controleur-generaal doet uitspraak over 
alle munten, die als ve nl.acht van valschheid. 
vervalsching of opzettelijke soheunis zijn aaoge• 
honden en nao zijn onderzoek ooderwo~peo, snijdt, 
indien de uitspraak het vermoeden bevestigt, dil 
stokken door, en zendt ze aan den iozioder terug, 
een en ander onverminderd de bepalingen van 
het 5d e en 6de lid van artikel 17 der wet van 
28 Mei 1901 (Staat1blad o.0 • 182). 

41. De eootrolenr-generaol doet uitspraak in 
geschillen van allooi en essaai. 

Evenzeer doet hij de uitspraken, bedoeld in 
artikel 25 der laatstelijk bij de wet van 28 Mei 
1901 (Staàt1blad o0

• 181) gewijzigde wet van 
18 September 1852 (Staatablad J1". 178) omtrent 
den waarborg en de bel88tiog der gouden en zil• 
veren werken. 

Hij kan daartoe de voorlichting van den munt
meester inroepen. 

42. Van de ontvangst van pakketten, houdende 
voorwerpen, waarover een nitapraak verlallil!, 
wordt, geeft de controlenr-p;eneraal kennis aan · 
de inzenders. 

43. Indien voor het in te stellen onderzoek 
gevonl.erd wordt, dat van de ingezonden voor
werpen een gedeelte wordt afgenomen of de ge
daante · dier voorwerpen door versmelting of anders
zins veraudere, wordt zulks i,1 de nits praak, door 
den controleur-geoeraiµ uit te brengen, vermeld. 

44. De uitspraak bevat de gronden, waarop zij 
berust. 

De controleur-generaal zorgt, dat zijne uit
spraken binnen den kortst mo~lijken tijd wor
den uitgebracht, uiterlijk binnen veertien dagen, 

nadat de te onderzoeken stukken zijn ontvangen. 
· Mocht het · tengevolge van bijzondel'e omstan

digheden onmogelijk worden bevonden de uit
apraak binnen dien tijd uit te brengen, dan ia 
de cootrolenr-geoeraal vêrplicht, van dnt uitstel 
·eo van de omstandigheid die daartoe aanleiding 
heeft gegeven, aan de inzenders der te onder
zoeken voorwerpen mededeeling te doen. 

Na beëindiging van het onderzoek worden de 
onderzochte voorwerpen met de uitspraak van den 
controlenr-geileraal rulD de inzenders terng,~zonden. 

De bepalingen van dit en de beide vorige ar
tikelen zijn niet van toepassing, indien de con• 
trolenr-genel'aal'., ingevolge de artt. 18 of 14 der 
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wet van 28 Mei 1901 ( Staat81Jlad n°. 130) in 
een bnrgerlijk of een strafgeding nis desknndige 
wordt gehoord. 

45. Na alloop von elke maand zendt de con
trolenr-generaol nnn Onzen Minister van Finan
ciën een tabel van al de uitspraken , in de vorige 
maand door hem nitgebracht. · 

Ook deelt hij aan denzelfden Minister alles 
mede, wat in eenig opzicht ter kennisse van het 
Departement van J nstitie moet worilen gebracht. 

46. De controleur-generaal voert persoonlijk 
alle essaai proeven nit, die bij de opbrengsten, 
bij het onderzoek der munt bussen en bij de essaai
geschillen als besfüsende proeven moeten dienen. 

4 7. De controlenr-generaal draagt zorg, dat 
een of meermalen '• jaars de balansen en gewich• 
ten van 's Rijks M nnt aan een onderzoek onder
worpen en hnnne afwijkingen vastgesteld of op
geheven worden. • 

48. De controlenr-generaal zorgt dat het Rijke 
magazijn van scheimiddelen in voldoende orde en 
van alles behoorlijk voorzien gebonden worde, en 
aan alle aanvragen van den muntmeester en van 
de essaienrs van den waarborg ten spoedigste 

. worde voldaan . 
. 49. No. overleg met den' mnntmeester zendt 

de controlenr-generaal vóór 1 .Jnli van elk jaar 
aan Onzen Minister van Financiën eene begroo• 
tiog van uitgaven zijn dienst betrelfäode over hêt 
volgende dieostjàllr. 

50. Vóór den laten April van elk jaar brengt 
de controleor-generaal aan Onzen Minister van 
Financiën verslag uit, omtrent het door hem 
uitgeoefende toezicht en omtrent zijne verdere 
werkzaamh~den over het afgeloopen jaar. 

51. Het Koninklijk beslnit van den 2den Sep
tember 1850 (Staat16lad n°. 56) tot regeling van 
den werkkring van het Munt-College wordt in
getrokken. 

52. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 
dog na de d~kening vau het Staats6lad en 
van de Staat,courant, ~aarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
oitvoeTing van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staat,blad en in de Staat,courant zal worden ge

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den Sden December 1901. 
(get.) WILHELM INA. 

De Minilter van "Financiiin, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg . 80 Dec •. l 901.) 

5 Dece•/Jer 1901. BBBLUIT, tot vaststelling van den 
dag, waarop de wet van 28 Mei 190 l (Staatsblad 
n°. 181), houdende nadere bepalingen omtrent 
den waarborg en de belasting der gouden en zil• 
veren werken, in werking treden en tot bekend• 
making van den tekst der wet vo.n 18 Septeru• 
ber 1852 (Staat.blad n°. 178), laatstelijk gewij• 
zigd bij de wet van 28 Mei 1901 (Staat,blad 
n°. 181), omtrent den waarborg en de belaa• 
ting der gonden en zilveren werken. S; 235. 

W11 WILHELMINA, J:NZ. 

Op de voordracht vo.n Onzen Minister van 
Financiën d.d. 2 December 1901, n°. 8, Invoer• 
rechten en Accijnzen; . 

Gelet op art. VII der wet ,·an den 28sten Mei 
1901 (Staatsblad n°. 131), houdende nadere be· 
palingen omtrent den waarbo~ en de belMting 
der gouden en zilveren werken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. te bepalen dat de wet van den 28sten Mei 

1901 (Staaltblad u0
• 131), houdende nadere be

palingen omtrent den wnarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken, den lsten Janu• 
ari 1902 in werking zal treden; 

2°. den tekst der wet von den 18den Septem
ber 1852 (Slaat,blad n°. l'/8 ), Joatstelijk ge• 
wijzigd bij de wet van den 28sten Mei L 901 
(Staats6lad n°. 181), omtrent den WB11rborg ei; 
de belaating der gonden en zilveren werken, 
algemeen bekend te maken door bijvoeging van 
den gewijzigden tekst bij dit besluit. 

Onze Minister van Financiën ia belast met de 
nitvoering van dit bealnit, dat, met den tekst 
der bovengenoemde wet, in het Staat,blad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den liden December 1901. 
(get.) WILHELM IN .A.. • 

De Mini8ter t>alS Finatteiëti, 
(get.) HARTE VA:N TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 14 Dec. 1901). 

Teut der tDel o•trtml tie,, tDaaT~rg en de 
6elaati,sg der govdett en ziloertm werken 
va,s 18 September 1852 (Staatsblod n°. 178), 
gn,ijeigd IJij de tDette# oa,s 7 Mei 1859 
(Staatsblad n°. 31), 15 Áprill886 (Staat■• 
blad . n°. 64), 31 December 1887 (Staats• 
blad n°. 265), 15 .,tpril 1896 (Staatsblad 
n°. 70) en 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 131). 

E E R S TE H O OF D STUK. 

Fan de geAalte,s. 
Art. 1. De gehalten der binnen dit Rijk ver. 
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vaardigde gouden en zilveren werken , welke door 
rijks-keurmerken gewaarborgd worden, zijn bepaald 
op vier voor het goud: van 916, 833, 750 en 
583 duizendsten ; en op twee voor het zilver :· 
van 934 en 833 duizendsten. 

2. Op die gehalten wordt eene ruimte toegestaan 
van drie duiuniut1m voor het goud en r, jj/ duizend• 
atm voor het ziloer. 

De werken, tusscheu twee gehalten bevonden , 
worden op het langst. dier beide gehalten ge• 
kenrmerkt. 

3. Voor holle werken , · koordkettinp;, draad• 
werken en soortgelijke voorwerpen, waarvan het 
jui1te gehalte uiet .anden dan bij versmelting kan 
worden bepaald, wordt eene ruimte van t,ointig 
duizeniuten verleend . 

Het metaal afzonderlijk onderzocht, blijft aan 
de algemeene bepalinp: van art. 2 ~ebouden. 

4. Werken van lnger gehalte dan de in art. 1 
aaop;ewezeue zijn van den waarborg uiticesloten, en 
worden , tot op de p;rens in art. 6 geateld, alleen 
gestempeld ten bewijze dat de balasting voldaan is. 

5. Werken, ten deele uit edele en ten deele 
nit onedele metalen te zamen gesteld, worden 
beschon wd als in de termen vallende van art. 4, 
tenzij deze zamenstelling het gevolg zij eener 
volstrekte noodzakelijkheid, waarvan de 'beoor
deeling van den hoofdambtenaar van het kantoor 
van waarbor!,I: , waar de werken ;orden aange
boden, blijft overgelaten. 

Hetzelfde geldt .van de vereeniging der beide 
edele metalen aan een zelfde werk, tenzij elk dier 

. metalen vatbaar zij om afzonderlijk te worden 
gekeurmerki. 

T W E E D E H O O 1" D S T UK. 

Van de belaatin{I en de kantoren van waa,-/Jorg. 

6. Van alle gouden en zilveren werken, welke 
na de invoering dezer wet aan de stempeling 
worden onderworpen, wordt eene belasting ge• 
heven ten bedrage vnn •ij/tin quldl!n voor de 
once goud en van -rijf en zeuntig cent voor de 
once zilver. 

Werken, wier goud• of zilvergehalte beneden 
de 250 duizendsten blijft, worden niet als gouden 
of zilveren werken aangemerkt. 

De zamengestelde werken bij art. 5 vermeld , 
worden alleen belast oRar evenredigheid van het 
zich daaraan bevindend goad of zilver. 

De heffing der belasting gaat steeds mm de 
stempeling vooraf. 

7. Tot de ontvangst der bij _het voorgaand 

artikel ingestelde belasting, mitsgaders tot het 
onderzoek en de stempeling van de gouden en 
zilveren werken, worden kantoren van waarborg 
aangewezen. 

Het getal en d; plaatsing dier kantoren, zoowel 
als de zamenstelling van het personeel bij elk 
derzel ve, worden · door Ons naar gelang der be
hoeften van de dienst geregeld. 

8. De ambtenaren van den waarborg zijn ver
pligt kosteloos aan een ieder inlichting te geven 
omtrent de beteekenis der verschillende kenr- en 
andere stempelmerken, op gouden en zilveren 
werken voorkomende. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van de atempelmerm en de gehalte-proef. 

9. De stempeling der gonden en zilveren werken, 
zoowel in het geval bij art. l als in dat bij art. 4 
dezer wet bedoeld, geschiedt met rijks-stempela, 
omtrent welker vorm, vervaardiging, gebruik en 
verantwoording door Ons de noodige voorschriften 
gegeven worden. 

10. De rijka-atempelmer/:en zijn :· 
1°. het gehalte-merk; 
2°. het merk tot aanwijzing van het waarborg• 

kantoor, waar de stempeling ia geschied; 
3°. het jaarletter-merk; 
.&0

• het merk voor de kleine goudwerken, uit 
één enkel stnk , of wel uit meerdere, voor afzon
derlijke stempeling vatbare stukken bestaande. 

5°. het merk voor kleine goudwerken, voorzien 
van aanhangselen, welke geene afzonderlijke stem• 
peling toelaten ; 

6°. het merk voor de kleine zilverwerken; 
7°. het merk voor de werken, welke aan p;een 

der bij art. l vermelde gehalten voldoen; 
8°, het merk voor oude goud- en zilverwerken, 

in den handel terugkeerende en geatem peld met 
vroeger gangbare kenrteekenen; 

9°. het merk voor de vreemde werken; 
10°. het merk voor de werkeo, welke onder 

genot van teruggave der daarvan betaalde regten 
worden uitgevoerd . 

11 , Vergroote af beeldaela dier onderscheidene 
stempelmerken worden , tegen eene matige ver

,gelding, aan .de kantoren van waarborg ver
krijgbaar gesteld. 

Zij moeten in alle magazijnen of winkels, waar 
gowlw of zilveren werken verkocht worden, op 
straffe eener boete van tien gulden op eene in 
het oog vallende plaats worden ten toon gesteld. 

12. Werken, welke niet zonder gevaar van be-
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schadiging gestem.peld kannen worden, mogen voor eene proef op den natten weg, gelijker-
door de ambtenaren van het kantoor van waar- ' wijze Ht1rtig centen (/ 0.40), 
borg , waar het onderz'lek plaats heeft·, van de 
stempeling worden vrijgesteld. . 

In zoodanig geval wordt aan die werken, met 
het zegel van het kantoor van waarborg, een 
scbrifteiijk bewijs gehecht, hetwelk eene naanw
kenrige omschrijving van dezelve, met aRnwijzing 
van den werkmeester, inhoudt. 

Vóór de uitreiking van dat bewijs moet dr 
belasting voldaan zijn, en daarvan op het stnk 
aanteekeninp; gehouden worden. 

13. Onverminderd de stempeling van 's Rijks 
wege, is elk werkmeester verpligt alle 11it zijne 
werkplaats voortkomende ,:onden en zilveren werken, 
met uitzondering van die, welke verkeeren in het 
geval bij het eerste .Jid van het vorig artikel 
voorzien , met den afslag te merken van een 
eigen stempel, waarvan hij zich te dien einde 
voorzien moet , en welke de anuvangletters van 
zijnen naam benevens een. bijzonder, met goed
" i oden der ambtenaren van den waarbor,: door 
hem gekozen onderscheidingsleekèu vertoonen moet. 

Dit merk, den verantwoordelijken_ vervaardiger 
van het werk aanwijzende, draagt den naam van 
meesterteeken. 

Geen werkmeester mug een meeste11eeken aan
neinen, volkomen gelijk nan dat van een. zijner 
beroepsgenooten. 

14. Bij het verbreken van werken, zoo dit 
bij onvoldoende nitkomst van het volbl'Bltle ontler
zoek door den aanbieder wordt verlan~, alsmede 
in het geval van inbeslagneming der onderzochte 
werken, wordt een essaailoon geheven ten bedrage. 
van fJijftien ten !,onderd van de belasting;· welke 
verschnldigd zoo zijn geweest indien die werken 
tot de stempeling· waren toegelaten. 
. 15. Voor gehalte-proeven welke geene betaling 

van belasting ten gevolge hebben, zijn de volgen
de essaai-loonen verschuldigd: 

G011d-11uaaijen: 
voor eene knpelproef, een gulden vijftig cff'/lten 

(/ 1.50), 
voor eene proef met ,le blaaspijp, 1Je11rtig Cff'llfen 

(/ 0.40), 
voor het toetsen van kleine werken, vijf Cff'llfen 

per stok (/ Q.05); 
Y t1rpld-e11aaije11: 

voor eene vergoldJiroef, een gulden negff'llüg 

centen (/ 1.90); 
Ziloer-u1aaijen: 

voor eene kn pel proef, fJeertig centeii ( f 0.40), 

voor eene proef met de blaaspijp, vijf en twin

tig Cfflten ( f 0.25), 
voor het toetsen van kleine werken, twee centen 

per stok (f 0.02). 
De esaaai-loonen volgens dit en het voorgaand 

artikel verseh 'lldigd , worden aan de schatkist 
verantwoord. 

16. De essaai-broodjes, kornetten, snippelingeu 
en het vijl■el worden na elke gehalte-proef aan 
de belanghebbenden ternjlgegeven. 

Bij zil verproeveu op den natten wep; wordt het 
chloorzilver, hetgeen daarbij in banden van den 
essaijeur achterblijft, aan den aanbieder verp;oed 

· met tien cent voor eene heèle proefneminjl(. Voor 
een · halve of kwart-proeve van gelijken aard wordt 
die vergoeding in dezelfde reden verminderd. 

17. ~lvorens tot de geh11Jteproef te worden 
aangeboden moeten de werken voorzien zij11 van 
het meesterteeken, bij art. 13 vermeld, en tevens tot 
eenen staat van voltooijing gebragt zijn, welke zoowel 
tegen eene verandering van hnnne oorspronkelijke 
bestemming, als tep:en eene beschadiging der stem
pelteekenen bij de verdere bearbeiding waarborgt. 

Werken, waaraan zoodanige beschadiging door 
toedoen van den werkmeester is toegebragt, zijn 
op nieuw aan _belasting en stempeling onderhevig. 

.18. De werken, ter keuring aangeboden, moe
ten verzeld gaan van een borderel , de opgave 
inhoudende van h nn getal en geb~lte, alsmede, 
voor zooverre zij nienw zijn, van de verschillende 
smeltingen, waarnit zij zijn zamengestiild. 

Voor elke partij, uit meer smeltingen tezamen 
gesteld, dan door den aanbieder zijn opgegeven, 

· i~, bij bevinding van zoodanig verschil van ge. 
halte, dat daarnit, zonder de gedane ontdekking, 
vervolgingen ten laste ·van den easaijenr zonden 
hebben kunnen voortvloeijen, vijftien ten hon
derd van de te betalen belasting verschuldigd, 
en wordt, in zoodanig geval, de gebeele partij 
op het laagst der gevondene gehalten gekeurmerkt. 

19. De werken moeten steeds van verleni,;stnk• · 
ken voorzien zijn, ten einde daarop het voor de 
proef benoodigde metaal te kunnen insnijden, 

· tenzij bijzondere 1·edenen, welker beoordeeling aan 
den · hoofdambtenaar van het kantoor van den 
waarborg, waar de werken worden aangeboden, 
blijft overgelaten, znlks onmogelijk· maken. 

Het blijft desniettemin den essaijenr vrijgelaten 
die insnijding ook, althans voor een gedeelte, op 
het werk zelf te verrigten. 
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Wanneer de verlengstukken blijken mogten door . 

soldering aan het werk te zijn aangezet, 11\oet 

het metaal van het verlengstuk en dat van het 
werk steeds elk afzonderlijk onderzocht worden. 

Wanneer dit tweeledig onderzoek ;oodanig ver
schil in gehalte doet kennen, dat daaruit, zonder 
de gedane ontdekking, -vervolgingen ten laste van 
den essaijenr zonden- hebben kunnen voortvloeijen, 
wordt het werk verbeurd verklaard, en vervalt 
de aanbieder in eeoe boete van het tienvoud der 
verschuldigde regteo. 

20. De gouden en zilveren werken, bestemd 
orn van de gehnlteteekenen te worden voorzien , 
en die na aaneen voeging hunner verschillende 
deelen niet meer vatbaar zijn zouden voor een 
behoorlijk onderzoek, worden bij lotse gedeelten 
aan het essaai onderworpen, en van een herkeo
niogsteeken, dat het bevonden gehalte aanwijst, 
voorzien. Later, in voltooiden stáat aan het kan
toor teragg~bmgt, worden zij, zonder op nieuw 

onderzocht te worden, op het door de herken
niogsteekeneo aRngewezeo gehalte gestempeld. 

Werken, door veronachtzaming dezer bepaling 

voor geen behoorlijk onderzoek vn:tbaar, vallen 
onder het bereik van art. 4 dezer wet. 

21. Holle werken, draad- en koopwerk, en 
alle andere werken, waarvan men het gehalte 
niet langs den gewonen weg_ kan· leeren kennen , 
worden, zoo zij door den aanbieder nis vervaardigd 
op een der gewaarborgde gehalte zijn aangegeven, 
onderzocht hij zamensmelting van een of meerdere 
st•tkkeo , naar gelang van de grootte ·der partij. 

Zoo dit onderzoek de juistheid der aangifte 
bevestigt, wordt de waarde van het filteoen der 
versmolten stukken den belanghebbende van Rijks
wege ".ergfled. 

In het tegenovergesteld geval wordt den aan
bieder, zonder eenige vergoeding, alleen de kene 

gelaten tueschen eene verbreking der aangeboden 
werken en eene stempeling derzelve op den voet 
van art. 4 dezer wet. 

22. De eesaijenr ia bevoegd om de gouden en 
zilveren werken, aangegeven ale verwerkt op een 
der gewaarborgde gehalten, welke hem toeschijnen 
met ijzer, koper, hars of eenige andere vreemde 
atof opgevuld, of ook op eene bedekte wijze met 
soldeersel overladen te zijn, in tegenwóordigheid 
van den aanbieder door te snijden. 

Blijkt het gerezen vermoeden jniet , zoo wordt 
het werk verbeurd verklaard, en verv11\t de over
treder in eeoe boete ten bedrage van het tien vond 
der belutiog, welke verscbnldigd zonde iteweest 

zijn , zoo het werk tot de stempeling had kunnen 

worden toegelaten. 

In het tegenovergestelde geval, wordt aan den 
aanbieder van .rijbwege de waarde van het fatsoen . 
van het doorgesneden werk vergoed. 

De bepalingen van· dit 11rtikel strekken zich 
mede nit tot alle reeds in den handel aanwezige 
voorwerpen, welke van een g~halte-aandnidend 
stempelmerk zijn voorzien. 

23. Oude gouden en zilveren werken van vroe• 
ger gangbare inlandsche ken tee kenen voorzien, 
doch die geen deel hebben genomen aan de her• 

. keuring, welke tijdens het vervallen dier kentee• 
kenen heeft plaats gehad, worden, in den handel 
terngkeerende, gestempeld met het merk hieJ11>e · 
bij art. 10 sub n°, 8 aangewezen. 

Zij knnoen ook op verlangen der aanbieders 
van de itehalte-merken worden voorzien, mila sij aan 
een der thans gewoarborgde gehalten beantwoorden. 

Van blijkbaar vreemden oorsprong zijnde, ontvan
gen zij het merk voor ile vreemde werken beatemd. 

24. Wanneer eenig aan het wettelijk onderzoek 
onderworpen goud- of 11il verwerk van lager gehnlte 
bevonden· wordt dan bij de aanbieding was opge• 

geven, zoo kan , op het verlllnl(en VllD den aan• 

bieder, .tot eeoe tweede proef worden overgegaan. 
Indien deze de nitkomst der vroegere bevestigt, 

1.00 wordt het werk dieuovereenkomstig gestem• 
peld, Óf wel, wanneer de eigenaar zulks verlangt. 
in zijne tegeowoordi~heid verbroken. Jn beide 
gevallen is de aanbieder gebonden tot betaling 

· von het essaailoon op deu voet van art. ló dezer 

wet, on verminderd de bepaling .van art. 14 dezer 
wet, in -geval van verbreking der werken. Verschilt. 
daarentegen de uitkomst der tweede proefneming 
van die der eerde, zoo wordt het werk overeen

komstig de laatat verkregene uitkomst getempeld, 
en ie de RBnbieder geen eseaailoon verschuldigd. 

25. De uitspraak over geschillen van allooi 
en eesoa.i alsmede over de echtheid en het j niete 
gebruik der kenrteekeneo en 1tempel1 en wat 
verder daarmede in verband staat, is opgedragen 
aan den Controleur-Generaal bij 's Rijks Munt. 

Het voorwerp, dat aan de heoordeeling van den 
Controlenr-Genernal onderworpen moet worden, 
wordt uao dezen toegezonden , verzegeld door den 
essayenr en dengene, die zich door diens besliasing 
bezwaard ucht. 

De uitkomst van het onderzoek van den .Con
troleur-Generaal wordt aan de betrokkenen mede
gedeeld , die zich naar de gedane uitspraak hebben 
te gedragen. 
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De kosten , ann het opzenden en het onderzoek 
•abonden , komen ten Jaste van de in het onge
lijk gestelde partij. De berekening der kosten 
van onderzoek geschiedt op den voet van art. 15, 
onverminderd het bepaalde in art. 14. 

De bovenstaande bepalingen zijn mede toepas
selijk op de geschillen tot welke het gevnl, voor
zien bij art. 22, kun aanleiding geven. 

25bis. In alle burgelijke en straf~ingen, waar
van de beslissing afhangt vun die van een der 
geechilpnnteo in art. 25 bedoeld, moet de Con
troleor-Generaal bij 's Rijks Munt als desknndige 
over dit geschilpunt gehoord worden. 

De berichten van den Cootrolenr-Geoernal 
m~ n de gronden behelzen , waarop zij rusten 
en ontlerteekend zijn. 

Voor die berichten worden geeoe kosten bere
kend dan die van zegel en registratie, voor zoover 
die verschnld igd zijn. 

25ter. Wanneer de beslissing van een burgerlijk 
geding afhankelijk is van die van een geschilpunt 
als in het vorig artikel bedoeld, beveelt de rechter, 
hetzij op verzoek van een der partijen , hetzij 

.ambtshalve, bij interlocntoir vonnis, dat . het 
bericht van den Controleur-Generaal bij 's Rijks 
Mnnt wordt ingewonnen . 

Op dit deskundig onderzoek zijn de bepalingen 
der achtste Afdeeliog van den derden Titel van 
het eerste Boek Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering van toepassing , voor zooveel daarvan 
niet bij dit of het voorgaande artikel dezer wet 
is afgeweken. 

26. De eigenaar van eenig gond of zilverwerk, 
die vermeeoeo mogt dat het daarop voorkomend 
kenrmerk een te hoog gehalte aanwijst, is bevoegd 
om het onderzoek van den Controlenr-Generaal 
bij 's Rijks Mnot in te roepen. 

Dit onderzoek tot de bevestiging geleid hebbende 
van het gerezen vermoeden, zoo wordt aan den 
essnyenr, op wiens verklaring de onjuiste kenr
merking is geschied, eene boete opgelegd van 
honderd golden. 

Indien het blijkt, dat zoodaoige onjuiste keur
merking binnen een tijdsverloop van vijf jaren 
meermalen heeft plaats gehad, wordt de easaijeor 
voor de tweede moa] met het dub bel dier boete 
gestraft, terwijl hij de derde maal van zijne be
trekking wordt vervallen verklaard. Alles onver
minderd de aanspraak op schadevergoeding, waartoe 
zijne daad aanleiding mogt geven. · 

27. Voor benoeming tot essayeur van den wa81'• 
borg .komen alleen in aanmerking zij, die als 

e88ayeor zij o geëxamineerd en van eene akte van 
toelating zijn voorzien door eene commissie van 
drie leden , waarvan de Controleur-Generaal bij 
's Rijks Mnnt lid en voorzitter is. De beide 
andere leden worden door Ons benoemd. 

Deze bepaling geldt niet voor hen die onder 
de werking van art. 7 der wet van 1 ,Jnni 1850 
(StaatalJlad n°. 25), gewijzigd bij de wet van 
2 Januari 1899 (Staatablad n°. 11), het daar 
bedoeld examen met !((led gevolg hebben afgelegd. 

28. De e88aijenrs van den waarborg zijn verant
woordelijk voor de verrigtiogen dergenen, door 
wie zij zfoh in de uitoefening hunner beroeps
werkzaamheden doen bijstaan of vervangen. 

V I ER DE H O O F D S T U K. 

Van de sclwtpligtigen. 

29. Schatpligtig ten aanzien van deze wet en de 
daarbij geregelde beluting is, al wie eeoig geheel 
of gedeeltelijk nit gond of zilver bestaande voor
werpen vervaardigt, bewerkt, doet vervaardigen of 
bewerken en al wie met zoodanfi(e voorwerpen 
handel drijft. 

Werklieden die in dienst van hnnnen meester 
geheel of gedeeltelijk nit gond of zilver bestaande 
voorwerpen voor dezen vervaardigen of bewerken, 
zijn niet schatpligtig. 

30. Het uitoefenen van de beroepen, bij het 
voorgaand artikel genoemd , moet , op verbeurte 
eener boete van vijftig golden , worden voorafgegaan 
door eeoe aangifte aan . het bestuur der gemeente 
binnen welke die uitoefening_ zal plaats hebben. 

Binnen veertien daireo nadat iemand zoodanig 
beroep beert laten varen, moet hij daarvan eeoe 
gelijke aangifte hebben gedaan, op straffe der
zelfde boete. 

Op de erfgenamen van den overledeoé, die 
· zoodanig beroep uitoefende, rost de verpligting 

tot gelijke aangifte, welke door hen geschieden 
· moet binnen ééne maand na het overlijden dei. 
• erf111ters, op VOl'beurte derzelfde boete. 

31 . Werklléden, die, ofschoon in vasten dienst 

van eenig scbatpligtige, hnnoen beroeps-arbeid 
niet in zijne maar in hunne eigene woning of werk
plaate verrigt!ln, zijn onder dezelfde bepaliQgen tot 
gelijke beroeps-aangifte verpligt als hunne meesters. 

32. Een schatpligtige, naar elders verhuizende, 
is op verbeurte· eeoer gelijke boete, gebonden 
hiervan aangifte te doen, zoowel aan het lwstnnr 

· der gemeente, welke hij verlaat, nis aan dat zijner 
nienwe woonplaats. 

33. De gemeentebeatnren brengen de aangiften, 
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in de drie voorafgaande artikelen voorgeschreveo, 
onverwijld ter kennisse van den controlenr van den 
waarborg tot wiens ring hunne gemeente behoort. 

34. Geen schatpligtige mag eenig voltooid gond
of zil ver,rerk , niet voorzien van de vereischte 

stempelmerken, in zijn bezit, hebben, noch daarmee 
handel drijven, op straffe van verbenrdverklaring 
dier werken en van eeue geldboete van vijftig 
gulden voor de eerste , va11 honderd gnlden voor 
de tweede, en ván twee honderd gnlden voor de 

derde en volgende malen. 
De ,rerken , tot penoonlijlr gebruik van den 

schatpligtige en zijn gezin dienende, zijn hiervan 

niet uitgezonderd. 
Beweerde onvatb!larheid voor stempeling ontheft 

van de toepassing der bovenstaande strafbep~
lingen niet. 

35. Gedeeltelijke vernieuwing van eéu reeds 
gestempeld wei k verpligt, zood ra het toegevoegde 
gedeelte meer dan tien wigtjes aan goud of honderd 
wigtjes aun zilver bedra~, tot bijbetaling der 
belasting, en, naar gelang van omstandigheden ook 
tot herstempeling. · 

Nalatigheid op dit punt wordt telkeo reize met 
eene boete van vijf en twintig gulden gestraft. 

36. · De schatpligtigen mogen de werken, door 
hen vervaardigd of ingekocht, of welke door 

anderen vervaardigd, doch met hno meesterteeken, 
overee&komstig art. 46 zijn voorzien , nan geen 
ander knntoor ter stempeling aanbieden , dan aan 
dat, woorooder zij behooreu , op verbeurte eeuer 
boete telken reize van vijf en twintig golden. 

Alleen de reizende kooplieden, als zoodauig 
van patent voorzien en bij de administratie van 
den woarborg erkend, zijn op hunne handelsreizen 
van deze bepaling vrijge,teld. 

37. De schatpligtigen zijn, op verbearte eener 
boete van honderd golden, gebonden zich te 
voorzien van een door het gemeentebestuur hunner 
woonplaats genummerd en gewaarmerkt register, 
waarin , op straffe eener boete van · vijf en twintig 
golden voor elk verznim , dagelijksche en door
loopeude aanteekening moet gebonden worden , 
zoowel van de werken, welke door hen worden 
aa11gekocht of op eenige andere wijze verkregen, 
als van die, welke hun tot herstelling of met 
eenig ander oogmerk worden toevertrouwd. 

De vorm dier regieters wordt door den Minister 
van Finoncien bepaald en ter kennis van de be
langhebbenden gebragt. 

Werken, die zich slechts tijdelijk in handen 
der schatpligtigen bevinden, zijn ann de boven-

vermelde inschrijving alleen dan onderworpen , 
wanneer zij van geenè der wettelijk Ned.erlandsc)le 
etempelmerkeo voorzien zijn. 

38. De schatpligtigen zijn gehouden tot het 
overleggen van hun regiater , zoo dikwerf dit 

gevorderd wordt door de ambtenaren vnn den 
waarborg of door hen , die in het algemeen belaet 

zijn met het opsporen van miedrijven. 
Echter zijn zij niet verpligt dat register ni t 

handen te geven, anders dan op regterlijk bevel. 
Geweigerde overlegging wordt als gemis van 

regieter beschoo wd en gestraft. 
39. In de winkels der schatpligtigen mogen 

de werken van gewaarborgde gehalte niet met die 

van ongewaarborgde gehalte of nit onedel me 
vervaardigd ondereen worden ten toon geste , 
maar moeten jn afzonderlijke kasten, door een aan
wijzend opschrift onderscheiden, worden geplaatst. 

Overtreding van dit verbod wordt telken reize 
met eene boete v11n vijf en twintig gulden gestraft. 

40. Een uittreksel dezer wet, bevattende de 
artt. 1, 2, S, 4, ö, 6, 8, Il, 10, 11, 12, 18, 23, 26, 

· 27, 28, 86, 37, 39, 40, 42, 43 en 44, moet steeds 
op eene in het oog vallende plaat• der winkels w 
magazijnen eo werkplaatsen voorhanden zijn , op 
verbeurte eener boete van vijf en twintig golden 

voor de eerste, en van vijftig gulden voor de 

tweede en volgende malen. 
41. Geen schatpligtige m~ zijn beroep nit

oefeneo noch zijn magazijn houden in een gt,boow 
waarin eene bank van leening is gevestigd. 
Wanneer in strijd met deze bepaling wordt ge
handeld , zoo worden de gouden en zilveren 
werken , in de bank vnn leening voorhanden, be
schouwd ale in het bezit van den sehatpligtige 

zijnde, terwijl het 3de lid van art. 3'7 op die 
werken in zoodanig geval niet van toepaBBing ie. 

De localen, waar de b11nk van leening gevestigd
is , en de bewaarplaatsen der beleende goederen 
zijn alsdan mede onderworpen aan de visitatie der 
ambtenaren , op den voet als bij art. 86 dezer 
wet ie bepaald. 

42. De schatpligtigen zijn ten allen tijde, op 
straffe eener boete van vijf en twintig gnlden, 
gebonden aan de koopers, die znllrs verlangen, 
een van dag- en naamteekeniog voorzien borderel 
ter hond te stellen, ingericht volgens het daarvan 
door den Minister van Financiën voor te lk'hrij ven 
model , en de opgave behelzende van de eoort ; 
de kenrteekeoen en het gewigt van het ver
kochte voorwerp. 

43. Tot de uitreiking van het borderel in het 
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voorgaand artikel vermeld , ia, op verbenrte der• 
,;lfde boete, de verkooper, · ook zonder aanvrage, 

verpligt bij den verkoop: 
1°. van paaaement-, bordnur• en draadwerken, en 
2°. van diamantwerken, waaraan zich echte en 

onechte geateenten zamengevoegd bevinden, waar
omtrent het borderel mede de noodige aanwijzing 
bevatten moet. · 

De borderellen, bij dit en het 't'oÓrgaand artikel • 
bedoeld , zijn niet aàn zegelregt .onderworpen. 

44. Het is den schatpligtigen , op verbenrte 
eener boete van vijftig gold.en voor de eerste en 
van het dubbel dier som voor elk der volgende · 
malen, verboden , gouden of zilveren werken te 
};#pen van onbekende personen, tenzij vergezeld 
van ter goeden nnam en faàm staande borgen , 
bij den schatpligtige bekend. . 

45. Het ia op atraJl'e, een er boete vnn honderd 
gulden verboden, het beroep van werkmeester in 
gouden en zilveren werken uit te oefenen, zonder 
zich voorzien te hebben van den stempel , bij 
art. 13 dezer wet omschreven. 

4 6. Geene werken kunnen, op straffe eener 
• boete van honderd golden, van een ander meester
teeken dan dat des makers worden voorzien , 
tenzij met voorkennis van den controleur, in wiens 
ring de werken zijn vervaardi~, en onder over
legging van een bewijs _der hieromtrent van den 
werkmeester verlangde vergnnninit. 

De boete wordt verhaald op dengene vnn \\ iene 
meesterteeken • ie misbrnik gemaakt, tenzij hij 
bewijze dat zulks bniten zijn medeweten geechiiid is. 

47. Een werkmeester, zich tijdelijk nn zijne 
woonplaats verwijderende, ie bevoegd zijnen stempel 
ter bewaring over te brengen bij het waarborg
kantoor waaronder hij behoort, hetzij om aldaar 
buiten gebruik~ blijven bernat~n, hetzij om door de 
ambtenaren opgeslagen te worden aan de werken, 
die gedurende zijne afwezill'heid uit zijne werk
plaats daartoe zonden kannen worden nangeboden_-

Hiertoe evenwel moeten de ambtenaren schrif
telijk door hem worden gemagtigd. 

48. Een werkmeester, zijn beroep latende varen, 
ia gehouden binnen veertien dagen daarna, onder . 
kennisgeving hiervan , zijnen stempel aan het 
kantoor Vhn waarborg, waaronder hij het laatst 
heeft behoort , te doen verbreken , en zulks op 
verbeurte eener boete van vij en twintig gulden. 
Hij blijft inmiddels aansprakelijk voor het miR
bruik, hetwelk van dien stempel zou kunnen 
worden gemaakt. 

Dezelfde verpligting, onder bed wang derzelfde 

straf, is ingeval van overlijden van den werk• 
meester opgelegd aan de erfgenamen of regtver
krijgenden van den overledene, aan de e1ecnteors 
der nalatenschap en aan de voogden van diens 
minderjarige erfgenamen of andere regthebbenden; 
terwijl allen persoonlijk aansprakelijk blijven voor 
het misbruik, _hetwelk inmiddels van dien stempel 
zon kunnen worden gemaakt. 

49. De reizende kooplieden in gouden en 
zilveren werken zijn , . op verbeurte eener boete 
van honderd gulden, verpligt, bij hunne aan• 
komst in elke gemeente • die zij ter zake van 
hnn handelsbedrijf bezoeken, hiervan onmiddellijk 
aangifte te doen bij eenen der ambtenaren van 
het kantoor van den waarborg, zoo dit te dier 
plaatse gevestigd ia , en anders bij het gemeente
bestunr. 

50. De gemeentebesturen geven van alle aan
giften, hun krachtens het laatst voorgaand artikel 
gedaan; onverwijld kennis ann den controlenr van 
den waarborg, tot wiens ring hnnne gemeente 
behoort. 

Zij zijn in de plaatsen, binnen welke geene 
waarborg-kantoren gevestigd zijn, bevoegd, om 
door deskundigen , te hunner keuze, de werken, 
die de reizende kooplieden in voorraad hebben, · 
te doen onderzoeken, ten einde zich te verzekeren, 
dat die aan de vereiachten der wet voldoen. 

In geval van twijfel dienaangaande, worden de 
voorwerpen, welke hiertoe aanleiding geven, in 
voorloopig beJlag genomen , en hiervan terstond 
berigt gegeven aan den bevoegden controlenr. 

51 . De gouden of zilveren werken, vnn de bij 
deze wet vereischte atempelteek~nen onvoorzien, 
door de reizende kooplieden bij inkoop of rniling 
verkregen, moeten door hen op het eerste kantoor 
van waarborg, waar zij zich hebben aan te melden, 
aan de stempeling onderworpen worden, op de 
straffen bij art. 34 bepaald. 

52. Onder bed wang derzelfde straffen , waar• 
mede bij dit hoofdstnk de overige achatpligtigen 
bedreigd zijn, zijn ook de reizende kooplieden 
verpligt, de bij art. 30 voorgeachrevene aangiften 
·te doen, het bij art. 37 gevorderde register te 
honden en in de bij art. 38 aangewezen gevallen 
over te leggen, het bij art. 40 omschreven nit
treksel dezer wet voorhanden te hebben, en in de 
gevallen, bij de artt. 42 en 43 aangeduid, de 
aldaar bedoelde borderellen ann hnnne koopera 
ter hand te stellen, en is het hun verboden 
gouden of zilveren voorwerpen onder zich te hebben, 
van de vereischte stempelmerken niet voorzien. 
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VIJF D E H O OF D S T U K. 

Yan llandel.r-eaaaijeurs, 1clleider1 en ji11eerde;,. 

53. Niemand mag het beroep · van handels
essayenr nitoefenen, alvorena is voldaan aan de 
voorwai.rden, in art. 27 voor benoeming tot essayeur 
van den wnarborg !(e&teld. 

0 vertreding van deze bepaling wordt gestraft 
met eene boete van drie hoiiderd gulden. 

Om tot het e:i:amen te worden toegelaten wordt 
de overlegging vereiseht van een getuigschrift van 
goed gedrag, afgegeven door het bestnnr van de 
woonplaats des verzoeker&. 

54. De handels-essaijenrs zijn bnitendien ge
bonden: 

1°. tot het doen der beroeps-aangifte, voorge
schreven bij art. 30 deur wet ; 

2°. tot het aan leggen vnn een door het gemeente
bestnur , hunner woonplaats genummerd en ge
waarmerkt register ter inschrijvin6 van de baren, 
apecien of ander materiaal, dat hun, hetzij alleen 
ter beproeving, hetzij tevens ter versmelting, wordt 
ter · hand gesteld, met vermelding van den dag 
der ontvangst en van dien der weder-aflevering, 
van het gewigt vóór en na de proefneming , en 
van de uitkomst daarbij verkregen; 

3°. tot het aanschaffen van een stempel, de 
naamletters van den houder en een met goei 
keuring van den Minister van Financien gekoren 
zinnebeeld vertoonende, en bestemd tot het merken. 
van alle gouden , zilveren of goudhoudend zilveren 
baren, welke hun tot onderzoek ter hand gesteld, 
of door hen nit specien of eenig ander, JJ?Bteriaal 
zamengesmolten zijn. . 

· De stempels van de verschillende eeeaijenrs 
moeten kennelijk van elknnder onderscheiden zijn. 

Het niet nakomen der verpligting lin b n°. I 
vermeld, wordt gestraft met eene boete van vijftig 
gulden; der verpligtingen sub 2°. tot het' aan
leggen van het daar bedoeld regiater, met eene boete 
van honderd golden ; terwijl voor elke verzuimde 
of niet behoorlijke inschrijving in dat register eene 
boete van vijf en twintig gulden wordt verbeurd ; 
en het niet naleven der verpligting snb 3°. met 
eene boete van honderd gulden gestraft wordt. 

55. Het bevonden gehalte wordt op elke baar 
in duizendsten nitgedrukt n1111st een afslag van 
den stempel , in het voorgaand artikel vermeld. 

De buren worden daarenboven voorzien van een 
volgnommer • en gaan bij de aflevering vergereld 
van een door den essaijenr onderteekend borderel, 

de aanwijzing behelzende van het nummer, het 
• gewigt en het gehalte van elke baar. 

Voor iedere baar, omtrent welke de bovenstaande 
bepalingen geheel of ten deele zijn veronacht• 
zaamd, verbeurt de nalatige handels-~ijenr eene 
boete van honderd gulden. 

56. De handels-essaijeurs zijn aaosprakelijk 
voor dé jniatheid honoer opgaven. 

-5 7. De scheiders en fineerders der edele metalen 
zijn, onverschillig of.zij hun beroep afzonderlijk 
dan wel vereenigd met dat van handels-esaaijenr 
uitoefenen, mede, ouder bedwang derzelfde atrafl'en 
als deze , v~rpligt tot het doeo eèner beroeps• 
aangifte en het honden van een register, op gelijke 
wijre ingerigt als ten aanzien der handels-essaijenra 
ia voorgeschreveo. 

58. Zij zijn, insgelijks onder hetulfde bedwang, 
mede gehouden tot het aannemen van eenen bij
zonderen stempel, hunnen naam voluit bevattende 
met het woord jinering er onder, ten einde te 
worden afgeslngen op al de baren en sta ven; voort
gekomen uit ht:t door hen verfijnd materiaal. 

59. Scheiders en lineerders, tevens het beroep 
van handels-essaijeur uitoefenende, zijn verpli~ aa~ 
hnn li.neerwerk, op de wijze bij art. 5 5 voorge; 
schreven, de aanduiding toe te voegen van het 
gehalte, waarop zij het verfijnd materiaal hebben 
be'l'onden. Zelven geene esaaijeurs zijnde, dragen 
zij die verrigting aan eenen eBBaijenr op. 

Voor elke baar, omtrent welke de bepalingen 
van dit en het voorgaand artikel geheel of ten 
deele zijn veronacht1.aamd 1 verbeuren zij eene 
boete van honderd gulden. 

60. De artt. 38 en 44 dezer wet zijn mede 
op de handels-essaijeurs, scheidera en fineerders 
toepasselijk. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Yan ope,ware 11erlcoopinge,t en beleen/Jaum. 

61. Geene gouden en zilveren werken, niet 
voorzien van de vereischte atempelteekenen, mogen 
in openbare veiling gebragt, noch met · die be
stemming ten toon gesteld worden, op straffe 
van verbenrd verklaring der voorwerpen; en van 
eene boete van honderd gulden ten laste van den 
notarii, griffier, deurwaarder of andere ambtenaar, 
ten wiena overstaan de veiling plaats heeft, of, 
bij ontstentenis van den zoodanige, ten laate van 
den bijzon deren persoon, die de veiling of het 
toezigt over derel ve houdt. 

Dere bepaling is mede van toepaasing op dé ver
kooping der onafgeloste panden vao beleenbanken. 
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62. De . werken, welke ter voldoening nan de 
bepalingen van het voorgaand artikel moeten 

gestempeld worden, mogen aan geen ander waar
borg-kantoor daartoe worden aangeboden , dan aan 

dat, binnen welks ring de verkooping moet plaats 

hebben. Overtredin~n dezer bepaling worden op 

den voet van art. 36 gestraft. 
63. Van het honden eener openbare verkooping, 

waarin gouden en zilveren werken voorkomen , 
moet door den notaris, griffier, deurwaarder of 
anderen ambtenaar, ten wiens overstaan zij zal 
gehouden worden, of, bij ont&tentenis van den 
zoodanige door den bijzonderen persoon, die dezelve 
of het toezigt daarover honden zal, ten minste 

drie dagen te voren narigifte worden gedaan aan 
het kantoor van waarborg, binnen welks ring de 
veiling- zal plaats hebben, op verbenrte eener 
boete van honderd gulden. 

Ook moeten van dat oogenblik af de ambte• 
naren van den waarborg , op de eerste aanvrage, 
toegelaten worden tot het bezigtigen der ten 

verkoop bestemde werken. 
Hij verkoopingen van beleenbanken of andere, 

die op vaste tijdstippen gehouden worden, iuene 
Opjll\Ve dier tijdstippen en der veranderingen, welke 
in de bepaling derzel ve gebragt mogten worden, 
voldoende. 

ZEVENDE HO O 1'' D STUK. 

Van i11 -, uit• en doorvoer. 

64. Gouden en zilvere!!. werken van bniten 

'~ lands ingevoerd, zijn aan geene vaste ~hnlte
bepaling gebonden, noch be_hoeven vnn buiten• 
landsche stempelteekenen voorzien te zijn. 

65. Van bnitenlandsche gouden en zilveren 
werken en van die, welke uit de overzeesche be
zittingen van den Staat worden aangebragt is, 
-0nverminderd het regt op den invoer, dezelfde 
belasting verschnldigd, welke bij art. 6 dezer wet 
voor de inlaudsche werken is bepaald. 

Die belasting wordt, onverminderd de verschó.1-
digd.heid van het regt op den invoer, verdnbbeld 
voor gouden en zilveren werken , omtrent welke 
de formaliteiten, bij de volgende artikelen om
schreven, niet zijn in acht genomen; behondens 
de daarbij bepaalde uitzonderingen. 

66. Vrij van kenring, belastingen stempeling zijn : 

1°. de gonden en zilveren werken , ingevoerd 
door of ten behoeve van gezanten van vreemde 

mogendheden bij Ons hof , voor zoo ver gelijke 
'Vrijdom ten dezen opzigte aan Onze gezanten bij 
die mogendheden wordt toegataan; 

2°. de gonden en zilv~ren werken, welke rei• 
zende per10nen met zich voeren tot hnn persoon• 
lijk iJebrnik, in onderscheiding van voorwerpen 
van handel; 

3°. de gebrnikte werken tot den inboedel be• 
hoorende van Nederlanders, die van bniten 's lands 
binnen dit Rijk terugkeeren, of van vreemdelin• 

gen, die zich alhier komen vestigen. 
De werken snb 3°. vermeld moeten echter, 

met inachtneming der gewone formaliteiten en 
voorzorgmaatregelen , aan het onderwek der amb
tenaren van den waarborg onderworpen wor1len. 

67. De gonden en zilveren werken, welke, na 
uit krachte van het voorgaande artikel met vrij
dom van kenring , belasting en stempeling te zijn 
ingevoerd, later in den handel worden gebragt, 

vervallen hierdoor met opzigt tot kenring, belas
ting en stempeling onder de toepaasing der alge• 
meene bepalingen ven deze wet. 

68. De wettelijke verordeningen op den in-, 
uit- en doorvoer in het algemeen, zijn mede vnn 
toepassing op den ÎD•, nit- en doorvoer der gonden 
en zilveren werken , behondens de bijzondere be

palingen van dit hoofdstuk. 
69. De van bniten 's lands ingevoerde gonden 

en zilveren werken worden, ten koste van den 
belanghebbende, onder verzegeling of plombering 
gehouden tot na de aankomst ten kantore van 
waarborg, tenzij , bij in voer ter zee of langs de 
rivieren, de schepen, waarin die voorwerpen ge• 

laden zijn, zei ve bewaakt of verzegeld worden, 
in welk geval de afzonderlijke verzegeling of plom• 
bering der gonden of zilveren werken tot na de 

aankomst . ter losplaafs kan worden uitgesteld. 
70. De aa~gifte der gouden en zilv~ren werken 

geschiedt door overlegging van eenen inventaris 
in duplo, behelzende, beha! ve hetgeen bij elke 
andere aangifte vereischt wordt: 

1°. afzonderlijke opgave van het netto gewigt 
der voorwerpen, voor zoo verre zij geheel uit gond 
of zilver of nit beide metalen te zamen zijn ver
vaardigd. ; en znlks van de gonden, zilveren of 
nit beide metalen te zamen gestelde voorwerpen 
van iedere partij afzonderlijk; 

2°. de opgave van het kantoor van waarborg , 
waar de belasting, bij art. 65 bedoeld, zal wor
den voldaan. 

Het eene exemplaar van dien inventaris wordt 
regtstreeks naar het . daarin aangewezen kantoor 
van waarborg opgezonden; het andere blijft bij 

de voorwerpen en wordt gehecht aan de documen
ten, waarop deze vervoerd wordeu. 
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71. Bij de aangifte, zoowel wanneer zij ten 
doorvoer of op entrepot, als wanneer zij ten invoer' 
gedaan wordt, moet worden borg 11:esteld voor-. 
een vierdt: van de waarde der voorwerpen , ten 
genoege van den ontvanger der in- en nitgaande 
rejl;ten, en znlks zoo tot verzekering van de in
voerrejl;ten als van de beladting bij deze wet geregeld. 

• 72. De aangifte geschiedt: 
1 •. bij aanvoer op generale verklaring, ter los• 

plaats op die verklaring aangewezen; 
2°. bij invoer op andere wijze, aan het eerste 

_kantoor der in- en nitjl;aaude re11:ten, in welk ge• 
val het vervoer naor het kantoor van belasting' 
op een afzonderlijken vol11:brief geschiedt. 

73. Bijaldien het kantoor va!l waarborg, in 
den ·inventaris vermeld zich bevindt ter plaatse 
waar het kantoor van beta\ing der inkomende 
regien is gevestigd , zoo worden de goederen op 
den volgbrief, die in het geval van art. 72 2°., 
ten eersten kantore is afgegeven en in dat van 
art. 72 1°. ter losplaats geligt moet worden, naar 
het waarborg-kantoor vervoerd, waar alsdan tevens 
de visitatie door de ambtenaren der in- en uit
gaande regten verrigt wordt. 

Na den afloop der visitatie en de betaling der 
inkomende regten worden de 11:0_ederen overgelaten 
aan de ambtenaren van den waarborg. 

74. Wanneer het kantoor van waarborir, in den 
inventaris vermeld, elders _dan ter losplaats ge
vestigd is, zoo worden de gouden en zilveren 
werken na de visitatie en de afteekening van het 
betalings-paspoort, door de ambtenaren der in• 
en uitgaande regten op nieuw verzegeld en ge
plombeerd, en daarna aan den belanghebbende 
ter hand gesteld, om door dezen naar het kantoor 
van waarborg te worden vervoerd onder geleide 
van een bijzonderen volgbrief, welke . gelijktijdig 
met het betnlings-paspoort , tegen borgstelling als 
in art. 71 vermeld , wordt afgegeven onder in
trekking van den vorigen volgbrief , _voor zoover de 
voorwerpen daarmede tt:r losplaats zijn aangebragt,. 

Wanneer in den inventaris meer dan één kan• 
toor van waarborg is opgegeven, geschiedt het 

· vervoer naar die kantoren op zoo vele afzonderlijke 
volgbrieven als er verschillende kantoren zijn op
gegeven. 

75. In geval van bekeuring ter zake van over• 
treding der wetten op den in•, uit• en doorvoer 
heeft, wanneer er geen ontslag onder borgtogt 
is verleend, de opzending naar het kantoor van 
waarborg geene plaats, of worden de aan ht:t 
kantoor reeds aangebragte voorwerpen niet ter 

1901. 

beschikking gelaten der ambtenaren van den waar
borg , dan nadat de bekeurin11: geheel is afgedaan. 
D, aangehaalde voorwerpen blijven inmiddels onder 
bewarin11: van den ontvanger der in- en uitgaande 
regten. 

lo geval van benadering worden de gouden en 
zilveren werken dadelijk en vóór de toewijzinl'i 
naar het kantoor van waarborg opgezonden, ten 
einde aldaar te worden onderzocht, belast en ge• 
stempeld. De benadering knn op het verlangen 
der am btena;:en benadera&rs worden vernietigd, 
indien, bij dat onderzoek de benaderde voorwer• 
pen in metaalsoort of gewigt bevonden worden 
niet overeen te komen met den inventaris bij de 

1 aangifte overgelegd. 

76. Na stempeling en voldoening der belasting 
aan het aangewezen kantoor, en nadat hiervan 
in dorso van den volgbrief Mnteekening is ge
steld, onder bij voeging der verklaring dat de 
looden of zegels ongeschonden en de !lioederen 
overeenkomstig den inventaris bevonden zijn, wor• 
den de goederen aan den belanghebbende terng• 
geven, en de af~teekende volgbrief weder naar 
het kantoor der afgifte opgezonden. 

77. Indien de vol11:brief niet binnen den tijd 
van twee maanden, van de in het voorgaande 
artikel bedoelde aanteekening\'n voorzien , ten 
kantore van betaling der inkomende regten terug
keert, wordt de aldaar gestelde borgtogt inge
vorderd. 

78. Bij uitvoer naar buiten 's lands van onge
bruikte gouden en zilveren werken, van de stempel-· 
teekenen voorzien, bij deze wet voor de Neder• 
landsche werken vastgesteld, wordt ternggave 
verleend van betaalde belasting. 

Ten blijke der teruggave worden de ten uitvoer 
bestemde voorwerpen van een afslag voorzien van 
den stempel, daartoe bij art. 10 dezer wet sub 
n°. 10 aangewezen. 

79. Om deze teruggave te erlangen is de be
langheb.bende verpligt de voorwerpen , ter ver• 
zending bestemd, naar het kantoor van waarborg, 
in welks ring hij gevestigd is, over te brengen, 

Zij worden alilaar, zoo zij daarvoor bij onderzoek 
vatbaar gebleken zijn, ten nitvoer gestempeld, 
onder verzegeling gebragt, ~n aan den aanbieder 
teruggegeven, voorzien van een document eener 
naauwkenrige omschrijving inhoudende zoo van de 
soort, het gewigt, het getal en de stempelmerken 

1<l.er voorwerpen zei ve, als van de wijze der in• 
pakking en v~rzegeling. 

Dit document moet aan de ambtenaren ter 
36 



546 i' DECEMBER 1901. -

niterste wacht, langs welke de nitvoer plaats 
heeft , ter intrekking aangeboden en door hen 
afgeteekend worden, met uitdrukkelijke vermelding 
dat de verzegeling door hen ongeschonden be

vonden ie, welke bevinding hun overigens het 
regt laat om zich diens ondanks de voorwerpen 
zelve te laten vertoonen. 

Na de intrekking wordt het document naar 
het kantoor van waarborg, waar het afgegeven is, 
teruggezonden. De teruggave der regten heeft 
eerst na de terugkomst van het behoorlijk afge
teekend document plaah. 

80. Goaden en zilveren werken, onder genot 
der teruggave van de belasting uitgevoerd, zijn, 
in geval van weder-invoer binnen het Rijk, bij 
welken al de voorschriften, voor den invoer van· 
vreemde werken gegeven, moeten worden in acht 
genomen, aan eeoe vernieuwde betaling van het 
ternggegeven bedrag onderworpen. 

Zij ontvangen alsdan eenen tweeden afslag van 
het teeken van nitvoer. 

Wij bebonden One voor, in bijzondere gevallen, , 
wanneer de uitvoer der daartoe reeds gestempelde 
werken niet heeft knnnen plaats hebben , die 
werken ko1teloos van den tweeden af1lag van dat 
teeken te doen voorzien. 

81. Ten uitvoer gestempelde werken, in het 
vrije beheer een, schatpligtigen aangetroffen , 
worden ale ongestempelde werken hesehou wd en 
geven tot de· toepus~ing der straffen , hij art. 34 
bepaald , a,rnleidiog. 
· 82. Zoodra de ten uitvoer aangegeveoe voor
werpen ter uiterste wacht bevonden worden niet 
met de opgaven der ambtenaren van den waarborg 
overeen te komen of geheel of ten deele te ont
breken, worden de voorwerpen , zoo als zij voor
hauden zijn verbeurd verklaard, en ie buitendien 
door den uitvoerder eeoe boete verschuldigd van 
tien malen de belasting, die, zoo het document 
behoorlijk afgeteekend terug wue gekomen, aan 
het waarborg-kantoor zoude zijn teruggegeYen . 

83. De werken, welke ten doorvoer zijn aan
gegeven, worden op geen kantoor van waarborg 
overgebrngt. 

Het exemplaar vnn den inventaris, dat niet 
aan het traosito-pasp~rt gehecht wordt, blijft aan 
het kantoor van aangifte berusten. 

Op entrepot aangegeven, worden de werken 
alleen dan, waonec-.r zij nit het entrepot ten invoer 
worden uitgeslagen, naar het kantoor van waarborg 
overgehragt. 

84. Bijaldien er met opzigt tot de teu doorvoer 

ngegeven werken van den doorvoer wordt afgezien, 
wordt het transito-paspoort niet OJ,l den bij de 
wetten op den in-, uit- en doorvoer geregelden 
voet gezuiverd, zoolang niet uit eene aanteekeniog 

·door een ambtenaar van den waarborg op dat 
paspoort gesteld, blijkt dat de werken, waarvoor 
het is afgegeven, op een der waarborgrkaotoren 
aan belaating en stempelin[( zijn onderworpen 
geworden. 

85. Alle bepalingen, bij dit hoofdstuk met 
opzigt tot de gouden en zilveren werken voor
geschreven, gelden evenzeer voor gedeelten van 
zoodaoige werken, welke afzonderlijk ingevoerd 
worden; met dit ooderacheid evenwel, dat zoo
danige gedeelten van werken aan het kantoor van 
waarborg, zonder betaling van belasting, enkel 
van een herkennio~merk voorzien worden. 

Het werk, tot welks zamenstelliog de aldus 
gewaarmerkte gedeelten gebezi~d worden, later in 
voltooiden staat aan hetzelfde kantoor aangeboden, 
wordt alsdan, tegen betaling der gewone belasting, 
met den stempel der vreemde werken gemerkt. 

Het wordt evenwel vrijgelaten de ~ederlaudsche 
keurteekeneo op werken te plaatsen, waaraan 
enkele versierselen van vreemde herkomst zijn 
aaogebragt, mits . het werk zelf van Nederlaud
scheo ooraprong, en de aaogebragte versierselen 
van geen lager gehalte zijn. 

A C HTS TE H O O F D S T U K. 

Yan het opaporen eu r,eroolgen van ooertredingen. 

86. De ambtenaren van den wa1rborg, die hierin 
knnnen worden bijgestaan door· zoodauige andere 
ambtenaren , als daartoe door Ons worden aan• 
gewezen, hebben tot het uitoefenen van hno 
ambtelijk -tQezigt ten allen tijde het regt van vrijen 
toegang tot de winkels, werkplaatsen en wouin• 
gen der sehatpligtigen. 

Van dat regt bij nacht gebruik makende, zijn 
zij gehouden zich daarbij te doen vergezellen door 

. het hoofd van het gemeentebestuur of eenig door 
dezen aangewezen lid van hetze! ve of wel door 
eenen directeur of commissaris vno politie. 

De nacht wordt in betrekking tot deze wet 
gerekend, gedurende de maanden April tot en 
met September van negen ure des avond~ tot zes 
nre des morgens, en gednrende de overige maan
den des jura van zeven ure des avonds tot zeven 
nre de• mor!?ens te loopeo. 

87. De hoofden van het gemeentel>estnnr zijn 
ook buitendien verpligt, om wanneer de amb-
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tenaren von den waarborg zulks bij het bezoeken 

en opnemen van de werkplaatsen, winkels en 
woningen der schatpligtigen noodig achten , ben 

daarbij te begeleiden of door een der in de tweede 

zinsnede van het voorgaand artikel genoemde per

sonen te doen begeleiden. 

88. Zoo aan de ambtenaren van den wuarb.>rg 

bij het verriitten hunner visitatie de openinp: der 
bnie- of winkeldeuren of de ontsluiting von eenig 

vntrek of stnk huisraad geweigerd wordt, of wel 

zoo niemand door ben wordt RBngetroffen, die bnn 

den verlangden toep:eng verschaffen kan , zijn zij 

bevoegd de el uiting te doen verbreken ; hetgéen 
evenwel niet mag geschieden, dan in tegenwoor
digheid van een der ambtenaren bij art. 86 ali
nea 2 genoemd, wier medewerking, zoo zij niet 

reeds verleend ie, mitsdien alanog behoort te 

worden ingeroepen . . 
89. Alle woordelijke of feitelijke weigering vari 

toegang , inzage of onderzoek, op ,:rond der wet 

door de ambtennren van den waarborg gevorderd, 

gelijk mede het belemmeren of verhinderen der 

werkzaamheden , welke die ambtenaren krachtens 

de wet verrigten, of van het toezigt , dat hun 
ie opgedragen, wordt gestraft met eene boete van 

vijfti![ tot . drie honderd golden, onverminderd 
• de toepassing zoo van de algemeene strafwet wegens 

feitelijkheden of beleedigingen den ambtenaren aan
gedaan, als van deze wet wegens de verdere over

tredingen , waarmede de bij dit artikel strafbaar 

gestelde daden gepaard mop:ten gnan. 

90. Onverminderd alle andere geldige bewij■- 1 
middelen, worden de overtredingen, tegen de voor

&chriften dezer wet begaan, bewezen door processen• 

verbaal, door de ambtenaren van den waarborg op 1 

den eed of de belofte, bij den aanvang hunner bedie- . 

ning o.fgeJegd, opgemaakt, welke ambtenaren hierin 
'kunnen worden bijge1taan door zoodanige andere 
ambtenaren, als daartoe door One worden aan~wezen. 

Het proces-verl>oal moet door min,tena twee 
ambtenaren zijn opgemaakt en onderteekend, waar
onder, behoudens de uitzonderingen bij het vol

gend artikel vermeld , althans één ambtenaàr van 

den waarborg, die steeds met de leiding der 
werkzaamheden belaat i1. 

91. De medewerking van een ambtenaar van 
den waarborg tot de opmaking van het proces
verbaal, ia geen volstrekt vereiechte tot het con-

stateren van de volgende overtredingen: 1 

uitoefening van eenig schatpligtig bedrijf zon
der voorafgegane aangifte bij het plaatselijk bestnnr 

1 
(art. 80); 

gemi■ van het genummerd en gewaarmtrkt 

regi■ter, bij art. 8 7 voorgeschreven , of verzuimde 
inschrijving in dat regiater van eenig door den 

houder gekoebt gond~ of zilverwerk; 

weigering van vertoon van dat register (art. 88); 

gemis van het uittreksel der wet bij art. 40 ver• 

meld of verzuim van het zigtbaar plaataen daar
van in den winkel ; gelijk ~mie of verzuim ten 

aanzien van de vergroote afbeelding der stempel• 

merken bij art. 11 voorgeschreven; 

weigering of verzuim der afgifte van een bor
derel van verkoop in de gevallen , bedoeld bij 

artt. 42 en 48; 
het door art. 44 verboden koopen van gouden 

of zilveren werken ; 
en voorts alle weigering van toe~ng, inzaire 

of onderzoek , tot het vorderen waarvan ook andere 

ambtenaren dan die van den waarborg bevoegd zijn. 
92. De processen-verbaal worden op heeterdaad, 

immer& zoo spoedig mogelijk opgemaakt, en be

helzen een beknopt en naauwkeurig verhaal der 
bevinding en van de oorzaak der bekeuriop: met 

aanduiding van personen, qnaliteiten, dag en plaats. 
De processen-verbaal kunnen worden opgemaakt 

en de bekeuringen gedaan op alle de dagen des 
jaars en mitsdien ook op zon• en feestdageu, 

93. Wanneer de bekeurde bij het instellen der 

bekeuring tegenwoordig is, wordt hij 11itgenoodigd 

om ook de opmaking van het daartoe betrekkelijk 

proces-verbaal bij te wonen, .en, na onderteeke
ning van dat stnk, een afschrift daarvan te oot• 

vangen. 

Is hij bij de bekeurinp; niet tegen woorciig of 

weigert hij de opmaking van het proces-verbaal 

bij te wonen, zoo wordt het voor hem bestemde 
afschrift bin11en twee maal vier en twintig oren 

bezorgd ten raadhnize of bij het hoofd van het 
bestuur der gemeente, binnen welke de bekeu

ring geschied ia, en blijft het aldaar ter zijner 

beschikking berusten. 
De bekeurde de onderteekening van het proces• 

ver!,aal of de ontvangst daanan "8Weigerd heb

bende, zoo wordt hiervan in de acte melding 

gemaakt. 
94. Slechte dan, wanneer het prooes-verbail 

door niet. meer dan één ambtenaar is opgemaakt, 
of daaraan, buiten de gevallen vermeld in art. 91, 
door geen waarborg-ambtenaren ia deel genomen, 
levert zoodanig stnk op zich zelf geen volledig 

bewijs op. 
95. Onnaaowkeurighedeo van onderge&chikt be 

lang, waaruit geene onzekerheid omtrent de toe-
35• 
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dragt der zaak of den pel'soon van den bekeurde 
voortvloeit, gelijk mede verkeerde aanhaling der 
overtreden wetsbepalingen, ontnemen aan het 
proces-verbaal deszelfs kl'acht niet, maar kunnen 
bij de dagvaarding hersteld worden. 

96. lu geval van bekenringen ter zake vau 
overtredingen , waarop door de wet de straf der 
verbeurd- verklaring is gesteld, worden de voor
werpen, onder de toepassing dier strafbepalingen 
vallende, onmiddellijk in beslag genomen. 

In de overige gevallen heeft de in-beslag
neming alleen plaats ten aanzien der voorwerpen, 
welke tot bewijs strekken , au bel gepleegde feit. · 

97. De in beslag genomen voorwerpen worden 
bijeengevoegd eu verzegeld met het ambtszegel 
van een der bekenrders en het zegel van den 
bekeurde, en in dien toestand naar de griffie der 
regtbank, welke o,·er de bekenring uitspraak moet 
doen, overgebragt. 

Zoo de bekeurde geen zegel bezit of het gebruik 
daarvan weigert, wordt znlks in de acte van ge
rejttelijke bewaargeving vermeld. 

98. Het vervoer der aangehaalde goederen naar 
de griffie beeft zoo mogelijk on verwijld , en anders 
op den dag, volgende op dien der aanhaling , 
plaats. Zoo een langer oponthoud onvermijdelijk 
blijkt, wordt daarvan, met opgave der redenen, 
in de acte van geregtelijke bewaargeving melding 

gemaakt. 
99. Zoo de aange)laalde voorwerpen niet vat

baar zijn om vervoerd te worden, worden, hetzij 
de voorwerpen zei ve , hetzij de vertrekken waarin 
zij zich bevinden, onder de bij art. 97 bedoelde 
gemeenschappelijke velZllgciing gebragt , om daar
onder in afwachting der regterlijke beslissing te 
·verblijven. 

100. De processen-verbaal worden door of na
mens den Minister van Financiën opgezonden 
aan den officier bij de arrondiBBements-regtbank, 
onder welker' ressort de bekeuring heeft plaats 
gehad, ten einde volgens de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering te worden behandeld 
en vervolgd. 

De bekeurde kan de regtsvervolging wegens 
overtredingen dezer wet, voor zoover die met 
boete en· verbenrd-verklaring gestraft worden, 
voorkomen door vrijwillige betaling van het maxi
mnm der boete, op den voet bij het Wetboek 
van Strafrecht bepaald , en afstand van de in 
beslag genomen voorwerpen, welker verbeurd• 
verklaring gevorderd wordt. 

Ook kan het bedrag der boete en der verbeurd-

verklaring het onderwerp eener transactie nit
maken tll8seben den controleur van het kantoor 

· van waarborg, binnen welks ring de bekenring 
heeft plaats gehad, en den bekënrde, doch niet 
dnn op last en hehondens de goedkenriog van 
den' Minister van Financiën, en alleen v66r dat 
de regtsvordering is ingesteld. 

· 101. Bij elke veroordeeling tot geldboete wordt 
tevens door den regter bepaald, dat, indien daaraan 
niet is voldaan binnen veertien dagen nadat de 
veroordeelde hij denrwaarders-exploit tot betaling 
is aangemaand, eene gevangenisstraf in plaats 
der geldboete zal kunnen worden toegepast. 

Deze gevangeniBBtraf wordt bepaald op minstens 
zes dagen en hoogstens twee jaren. 

Opvolgende betaling van de boete ontslaat van 
ll)Je verdere gevangenis. 

102. Het regt van d-e in beslag genomen wer
ken versehn)digd., wordt nimmer geacht begrepen 
te zijn onder de boeten, bij regts-uitspraak opge
Jep;d of OJ? den voet van art. 100 vrijwillig betaald, 
maar moet steeds afzonderlijk worden ~oldaan. 

Indien dat regt op geene andere wijze invor
derbaar is , wordt betzel ve op het bedrag der 
boete of de opbrengst der verbenrd verklaarde 
werken vooruitgenomen.' 

103. De door den regter verbenrd verklaarde 
of door de bekeurden , ter voorkoming der regts
vervolging, afgestane werken worden, zoodra de 
vonnissen, wnarbij verbeurd-verklaring is nitge
aproken, in kracht van gewijsde zijn overgegaan, 
of de buitengeregtelijke schikking is ten nitvoer 
gelegd, aan den ontvanger van het kantoor van 
waarborg, binnen welks ring de bekeuring ge
schied is, overgegeven, ten einde ter gelegener 
tijd op Jast van Onzen Minister van Financien 
te worden verkocht, hetzij in onverbroken, hetzij, 
zoo noodig, in verbroken staat. 

104. De verbenrd-verklaring in de gevallen bij 
deze wet voorzien , strekt zich steeds over het 
geheel der werken nit, zonder uitzondering van 
die g-edeelten der aangehaalde voorwerpen, welke 
niet uit gond of zilver bestaan. 

Hetzelfde geldt van de emballogie, kistjes , 
kokers of andere omkleedselsen tot de verbeurd 
nrklaarde werken beboorende. 

105. Alle bnrgerlijke gedingen, waarin het 
Rijk ter zake van den waarborg, hetzij eischende 
hetzij verwerende, optreedt, worden in eersten 
aanleg ingesteld voor de arrondissements-regtban
ken, en voorts in hooger beroep en cassatie naar 
de voorschriften vnn het Wetboek van Burgerlijke 
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Regtsvordering voortgezet.. Zij worden behandeld 
als snmmiere zaken. 

1 06. Alle schatpligtigen , handels-essaijenn, 
scheiders ~n fineerders, zoomede · alle bijzondere 
personen, welke in aann.king of betrekking staan 
met de kontoren of ambtenaren van den waarborg, 
zijn verantwoordelijk voor de daden hunner zaak• 
!l:lllastigden of bedienden, voor zooverre die met 
het door hen nitge-oefond bedrijf in· verband staan. 

107. Het besluit van den 3den Germinal IXde 
jaar, het.rekkelijk tot het bezit en !l:llhrnik van 
verboden werktnigen, hier te lande e:recotoir ver
klaard hij de decreten van 8 November 1810 en 
6 Jannarij 1811, wordt ofgeschaft. 

108. Deze wet treedt in werking op den dag 
die daartoe nader door Ons zal bepaald worden, 
op welken do.g tevens worden in!l:lltrokken en ver
vallen alle vroegere wettelijke verordeningen, den 
waarborg der gouden en zilveren werken betreffende. 

Op de belasting op gouden en zilveren werken 
hij deze wet vast!l:llsteld, worden geene opcenten 
geheven. 

De regtsvervolgingen, welke op het even ver- . 
meld tijdstip nog aanhangig zijn, worden ten einde 
toe behandeld en beslist overeenkomstig de be
palingen der wetgeving, onder welke zij zijn 
ingesteld. 

Behoort hij Koninklijk heslnit van den 6den 
December 1901 (Staatsfllad n°. 23ó). 

Mij bekend, 

De Minister van Financiën, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

5 Decemher 1901. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van accijns voor wijn, die 
gebezigd wordt om daarnit cognac te stoken. 
s. 236. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 26sten Octoher 1901, n°. 113, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien rn-t.ikel 7 der wet van 22 J nli 1899 
(Staatsfllad n°. 170), houdende nadere bep:ilingen 
omtrent den accijns op den wijn; 

Den R"ad van State gehoord {advies van 12 No-· 
· vember 1901, n°. 11); · 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 2den December 190] , n°. 59, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Er wordt vrijdom van accijns verleend 

voor wijn, die gebezigd wordt om daaruit cog
nac te stoken. 

De stokerijen waarin dit geschiedt, worden, 
in verband met artikel 5 der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsfllad n°. 62), aangewezen als bran
derijen van de derde klasse der derde soort. 

2. De hoeveelheid wijn, die met vrijdom van 
den accijns in eene branderij m~g worden inge
slll!l:lln, bedraagt ten minste twee hectoliters. 

3. Inslag van wijn met vrijdom van den ac
cijns kan geschieden uit het buitenland, nit en
trepot of uit eene bergplaats onder verlengbaar 
krediet. 

Onze Minister van Financiën kan onder de 
noodige voorzieningen toestaan , dat de inslag 
geschiedt nit eene fabriek van belasten inland
schen wijn. 

4. Bij invoer van buitenslands, en bij uitslag 
nit entrepot of uit eene be~plaats onder ver
lengbaar krediet, wordt een volgbrief afgegeven, 
ondêr zekerheid voor den accijns. 

D~ uitgeslagen hoeveelheid wordt op de re
kening wegens het entrepot of wegens de berg
plaats afgeschreven. 

In den volgbrief en in de aangifte tot ver
krijging van dat document, wordt melding ge
maakt van de bestemming van den wijn om met 
vrijdom te worden ingeslagen. 

Het vervoer van den wijn naar de branderij 
geschiedt onder verzegeling. 

De ontvanger, die den volg brief afgeeft, ver
meldt daarin den termijn, binnen welken de. 
inslag moet plaats hebben en den termijn, bin
nen welken de volgbrief, behoorlijk afgeteekend, 
ten kantore van afgifte moet zijn teruggekomen. 

Voor den wijn , waarvoor de volgbrief niet 
binnen den daarin bepaalden termijn, ten kan
tore van afgif\e, terugkomt, voorzien van de 
hierboven bedoelde afteekening, wordt de accijns 
dadelijk van den invoerder of van den afleveraar 
ingevorderd. 

5. Bij den inslag in de branderij , vergelijken 
de ambtenaren de hoeveelheid met den volgbrief. 
De wijn wordt daarna onverwijld door of van 
wege den brander, in het bijzijn van ambtenaren, 
vermengd met twee kilogram geraffineerd zout 
per hectoliter wijn. 

Het zont, benoodigd voor de vermenging, wordt 
verstrekt door den ontvanger, op kosten van 
den brander. 

Blijkt de ter vermenging aangeboden hoeveel
heid wijn kleiner dan de in den volgbrief ver-
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melde, dan wordt de volgbrief slechts voor dt 
bevonden hoeveelheid afgeteekend. 

Van de vermenging wordt door de ambtenaren. _ 
melding gemaakt op den volgbrief, welke daarn~ 
door hen wordt ingeleverd bij den ontvanget 

over de gemeente, waar de inslag geschied ie. 
Deze zorgt voor de terugbezorging van het docu
ment aan het kantoor van afgifte. 

6. Onze Minister van Financiën bu op verzoek 
van de belanghebbenden, onder de noodige voor
zieningen toestaan , dat de vermenging van den 
wijn reeds geschiedt bij den uitslag uit het en
trepot of uit de bergplaats ouder verlengbaar 
krediet. 

7. De vermenging wordt verricht overeenkom-
1tig de aan wij zingen van de ambtenaren. Indien 
aan een of ander niet wordt voldaan , wordt het 

document, waarmede de wijn is aangebrnch t , niet 
door de ambtenaren afgeteekend. 

8 . . Het ÎR verboden : 
a. voor dat de wijn in de branderij in b~er

king- wordt gebracht, het zout geheel of gedeel
telijk van den wijn af te scheiden; 

/J. den met vrijdom ingeslagen wijn uit te slaan 
of voor eenig ander doeleinde, d~n om daaruit , 
cognac te stoken , uan te wenden. 

Bij overtreding van deze verbodsbepalingen of 
poging daartoe, kan door . Onzen voornoemden 
Minister den brander, voor bepaalden of on be
paalden tijd, de inslag van wijn met vrijdom 
worden ontzegd, onverminderd het instellen van 
bekeuring zoo daartoe termen bestaan. 

9. lllgeval van staking van het bedrijf, kan 
Onze voornoemde Minister toestaan, dat de ver
mengde wijn naar eene andere branderij van de
zelfde soort en klnue wordt overgebracht. 

10. Indien blijkt, dat door den brander meer 
wijn met vrijdom wordt in!(e8lagiu dan voor het 
bedrijf noodig ie te achten, kan Onze Minister 
van Financiën den vrijdom beperken tot eeue 
door hem te bepalen hoeveelheid per jaar. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Sttiats

/Jlad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den December lllOl. 

(get.\ WILHELMINA. 

(get.) 
De Minüter r,an Financiën, 

HARTE VAN TECKLENBUl!G, 

(Uifgeg. 19 Dec. 1901.) 

6 Decem6er 1901. BESLUIT, ter uitvoering van 
de bepalingen , vastgesteld onder .J. in het 
vijfde lid van artikel 64/Ji.r der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901 ( Staats 
6lad n°. 187). S. 237. 

W11 WILHELMINA, BNi. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Binueulandsche Zaken van 23 October 1901, 
n°. 8895' /7724, afdeeling Algemeene Zaken en 
Comptabiliteit/Onder'l'l'.ije; 

Overwegende, dnt ter uitvoering van de bepa
lingen, vaetgeeteld onder .J. in het vijfde l:id 
van artikel 54/Jü der wet tot regeling van het 
lager onderwiJ~, -zooals die ie gewijzigd bij de 
wet van 24 Juni 1901 (Staatslilad n°. 187) door 
One regelen behooren te worden vastgesteld ; 

Den Rand van State gehoord, advies van 
19 November 1901, n•. 22 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemdeu 
Minister van 3 December 1901, n°. 10666/8732, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit/On
derwijs; 

Hebben p:oedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Om aanspraak te maken op eeue bij

drage uit 'e Rijka kas ter tegemoetkoming in de 
kosten om te voorzien in de behoefte aan school
lokalen voor eene bijzondere laitere school moet, 
onverminderd de eiechen, geateld in artikel 54/Jia 
der wet tot regeiing van het l~r onderwijs vol
daan zijn aan de regelen in de volgende artikelen 
vervat. 

2. De lichtramen der schoolvertrekken behooren 
zoo geplaatst en ingericht te zijn , dat ieder ver
trek voldoende en doelmatig verlicht wordt en 
da_t te sterk invallend licht kan worden getemperd. 

Het bovengedeelte der lichtramen moet te allen 
tijde gemakkelijk kunnen worden geopend. 

3. Het getal privaten moet ten minste overeen
-stemmen met het getal schoolvertrekken. 

Hetzelfde geldt voor de waterplaatsen , die 
aanwezig moeten zijn waar jongens ter school~aan. 

De prifaten moeten zoodanig geplaatst zijn, 
dat toezicht te allen tijde op gemakkelijke wijze 
kan worden uitieoefend. 

4. Voor schoolgebouwen , waarin vóór 1 Janu
ari 1902 bijzonder lager onderwijs wordt gegeven; 
kan de districts-schoolopziener ontheffing ver
)eenen van één of meer der eischen bij artikel 3 
gesteld , indien het schoolbestuur een daartoe 
,trekkende aanvrage aan dien ambtenaar indient 
v66r 1 Februari 1902. 



De districts.schoolopziener beschikt op die aan
vrage binnen eene maand na de ontvangst. 

Weigert de districts-schoolopziener de gevraagde 
ontheffing dan kan van die beschikking door het 
schoolbestnnr binnen veertien . dagen in ·beroep 
worden gekomen bij Onzen Minister, belast met · 
de nitvoering der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. 

Deze beslist , den inspecteur van het lager 
onderwij1 gehoord, binnen eene mnand na. ont
vangst van het beroep en brengt zijne be1lilsing 
ter kennis van het schoolbestuur, den inspecteur van 
het lager onderwijs en den districts-schoolopziener. 

De op grond van dit artikel verleende ont• 
helling houdt op van kracht te zijn, zoodra de 
vóór 1 Januari · 1902 in het gebouw gevestigde 
school de lokalen niet meer in gebruik heeft. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering vno dit besluit, dat in 
het Staatal,lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden geronden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 6den December 190 I. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minüter oan Binnenlandache Zaken, 
(get.) KUYPER. 

( Uifgeg. 13 Dec. 1901.) 

6 December 1901. BESLUIT, houdende vast~telling 
van den dag, waarop de Muntwet 1901 (Staats
blad u0

• 132), in werking treedt. S. 238. 
Bepaald op 1 Januari 1902. 

6· December 1901. Bll'.BLUIT, houdende vast
stelling van den dag , waarop de wet van 
28 Mei 1901 .(Staat,blad n•. 180), houdende 
bepalingen omtrent het toeûcht en de zorg 
over de znken der Mont, in werking treedt. 
s. 239. 

Bepaald op l Januari l 90~. 

6 Decemler 1901. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een onderwijzer in het timmeren aan 
eene ambachtsschool als onderwijzer voor het 
middelbaar onderwija is te beschouwen en 
dos door art. _23 i gemeentewet uitgesloten 
van het lidmaatschap van den raad. 

Zie net óelluit oan 8 Ja1J•ari 1898. 
WIJ WILHELMINA, BNz. 

Beschikkende op het heroep , ingesteld door 
d,en raad der gemeente Leeuwarden , tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland, 

1901. 551 

d.d. 5 September 1901, n°. 33, 2de afd., waarbij 
is beslist , dat S. J ANBJU niet als lid van dien 
raad kan worden toegelaten ; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende, dat de raad der gemeente Leeu

warden bij besluit van 20 Angustns 1901, n°. 3, 
S. JANSXA, onderwijzer in het timmeren nan de 
ambachtsschool aldaar, als lid beeft toegelaten , 
daarbij overwegende, dat, al moeten de ambachts
scholen ·gerekend worden tot de inrichtingen van 
middelbaar onderwijs , niet het karakter der in
richting, waaraan een onderwijzer werkzaam ie, 
maar het leervak, dat hij onderwijst, den aurd 
zijner betrekking bepaalt, dat het .timmeren" 
niet be boort tot de vakken vim middelbaar onder
wijs, en dat J ANSIIA dus geen onderwijzer voor 
het middelbaar ouderwija is; 

dat Gedepoteerde Staten bij hun aan hoofde 
dezes vermelde besluit, met vernietitring van 
evengenoemd besluit van den raad der gemeente 
Leeuwarden, hebben beslist, dat JANSlllA niet als 
lid van dien i:aad kan worden toegelaten, daarbij 
overwegende, dat het nm bachtsonderwijs moet 
worden gerekend tot het middelbaar onderwijs, 
daar het deel nitmaakt van het ooderwija ten 
behoeve ,·a.o hen, die - na het lager onderwijs, -

aan verdere ontwikkeliug behoefte hebben, niet 
ter voorbereiding · tot hooger onderwijs , maar 
voor bonne vorming tot eenige maatschappelijke 
betrekking, beroep of dienat en derhalve als eind
doel; dat trou wena de indeeling van het onderwijs 
in zijn geheel, in hooger, middelbaar of lager 
on.der.wijs, in toepassing gebracht op het onderwijs, 
gegeven aan de ambachtsscholen, die inrichtingen 
ran!lSchikt onder de scholen voor middelbaar onder
wijs; dat hij die aan eene ambacht.aschool onder
wijs geeft mitsdien onderwijzer is voor het middel• 
baar onderwijs; en dat art. 23 sub i der gemeentewet 
het lidmaatschap van den rnad on vereenigbaar 
verklaart met even vermelde betrekkinii:, zonder 
daarbij te onderscheiden of het leervak, waarin 
onderwijs wordt gegeven, al dan niet in de wet 
op het middelbaar onderwijs is genoemd.; 

dat de raad der gemeente Leeuwarden van djt 
besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep · 
is gekomen, dBnrbij te kennen gevende, dat hij 

· op grond van de overwegingen, die tot zijn besluit 
van 20 Angnstoa 1901, n°. 3, hebben geleid, 
van oordeel is dat Gedeputeerde Staten eene be
slissing hebben genomen, in strijd met de bepa
lingen der gemeentewet en der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwij1; 
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Or;encegende, dat art. 23 i der gemeentewet het 
lidmaatschap van den raad onvereenigbaar ver
klaart met de betrekking van onderwijzer voor het 
middelbaar onderwijs; 

dat in easn vaststaat dat S. Jus:iu de be
trekking van onderwijzer in het timmeren aan 
de ambachtsschool te Leen warden vervult; 

dat op de gronden door Gedeputeerde Staten 
aangevoerd en mede ingevolge art. 13 der wet 
tot regeling van het middelbaar onderwijs de 
ambachtsscholen terecht worden geacht tot de 
inrichtingen van middelbaar onderwijs te behooren; 

dat de raad, zulks erkennende, echter van 
oordeel is, dat niet het karakter der inrichting, 
waaraan een onderwij,:er werkzaam is, maar het 
leervak, dat hij onderwijst, den aard zijner be
trekking bepaalt; 

dat evenwel het onderwijs in eenig leervak aan 
eene school van middelbaar onderwijs, dit vak 
maakt tot een vak van middelbaar onderwijs ; dat 
toch art. 1 der wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs bepaalt, dat tot het midd~lbaar onderwijs 
gerekend worden te behooren alle vakken, welke 
volgens die wet onderwezen worden aan de scholen, 
waarover zij zich nitstrekt, in tegenstelling van 
art. 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
hetwelk eene limitatieve bepaling bevat van de 
vakken, begrepen in het lager onderwijs; 

dat znlks ook blijkt nit art. 21 der wet tot 
regeling van het middelbaar onderwijs, hetwelk 
wijziging, inkrimping of uitbreiding toelaat van 
het plan van inrichting van onderwijs; 

dat alzoo aangezien de ambachtsschool ie eene 
inrichting van middelbaar onderwijs, het leervak 
dat J A.NSJU 1111n die school onderwijst, is een vak 
van middelbaar onderwijs en JA.NSJIA. Mrhalve 
onaerwijzer is voor het middelbaar onderwijs; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij hun bestreden besluit terecht hebben beslist, 
dat hij niet ale lid van den raad van Leeuwnrden 
kan worden toegelaten ; 

Gezien de ~meentewet; 

Hebben goedt(evonden en verstaan: 
Met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Friesland het daartegen 
ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.stem.) 

9 Decern/Jer 1901. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

F ri e d r i c h J o h a n n G e o r g D a h 1. 
s. 240. 

Sophie Friederike Johanna Wil· 
he 1 mine S c hr o eter. S. 241. 

F r i t z R i n der ma n n. S. 242. 
Johann Heinrieh Joseph August 

B ar. k. S. 248. 
Niels Christian Nielaen. S. 244. 
Anton Joseph Bind.e·r. S. 245. 
W i 1 h e 1 m M a r t i n. S. 246. 
Johann Hermann Gerhard Spriok. 

s. 247. 
T h e o d o r K o c k. S. 248. 
Johan n W i 1 he 1 m M ü Il er. S. 249. 
Carl Andreas Afred Mügge. S. 250. 
T h e o d o r J a n s s e n. S. 251. 

9 Decernber 1901. Wrr, tot verhooging en 
wijziging v11n het . vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstja11r 1901. 
s. 252. 

Bij deze wet wordt Art. 63 gelezen als volgt: 
Onderstand aan gemeenten die buiten staat 

zijn in alle of sommige kosten harer hnishónding 
behoorlijk te voorzien / 5697.50. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging en 
wijziging wordt het totaal der 2de Afd. van dit 
_hoodstnk en het eindcijfer met gelijk bedrag 
verhoogd. 

11 Decern/Jer 1901. W"Jn, tot verhooging van 
het vijf de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1901. S. 253. 

Bij deze wet wordt ht. 117 verhoogd met 
/ 4761.-. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogin11: wordt 
het totaal der 5de Afd. van dit hoofdstuk en het 
eindcijfer met gelijk bedrag verhoogd. 

9 Decern/Jer I 901. W rr, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstnk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 254. 

Bij deze wet worden de na volgende artikelen 
van dit hoofdstnk : 

a. oerltoogd: 

bt. 50 met/ 12,000. Art. 88 met/ 4,460. 
bt. 92 met/ 1,965. bt. 136 met/135,000. 

/J. verminderd: 
ht. 111 met/ 6,000. bt. 131 met/ 124,000. 
Ärt. 137 met/ 4,425. bt. 189 met/ 19,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 
verminderingen wordt- het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk verhoogd met / 12,000 en dat 
der 5de Afd. met gelijk bedrag verminderd. 
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9 December 1901. WET, hondende machtip:ing 
op de AJgemeenc Rekenkamer tot verevening 
ten Jute van den dienst 1901, van eene 
vordering, welke niet meer kan worden ge
kweten nit de begrooting van nitgaven voor 
het dienstjaar 1899. · S. 2óo. 

Bij deze wet wordt de Algemeene Rekenkamer 
gemachtigd tot verevening ten Jaste van artikel 83 
van het Vide hoofdstnk der Stantebe~rooting 
voor het dienstjaar 1901 van eeue vordering van 
de Hoofdadministratie van het korps Mariniers, 
wegens bij voorschot ten dienste van het Depar
tement van M11rine gedane betalingen tot een 
bedrag van / 3,175, welke vordering niet meer 
kan worden gekweten nit de begrooting van nit
gaven voor het dienstjaar 1899, ten laste van 

· welk dienstjaar zij had behooren te zijn jlebracht. 

9 Decem~er 1901. WJ:'r, tot beschikbaarstelling 
van gelden wegens verstrekkingen door het 
Departement van Marine gedaan voor den 
dienst van 1901. S. 256. 

Bij deze wet worden de gelden tot een bed.rag van 
f 69,408 .68• voorhanden zijnde in 's Rijke schatkist, 
wegens door het Departement van Marine gedane 
verstrekkingen , ten behoeve van gemeld Departe
ment voor den dienst van 1901 beschikbaar gesteld. 

9 December 1901. WBT, hoorleode nadere bepa
lingen omtrent uijdom van invoerrecht voor 
natrium-acetaat en calcium-acetaat. S. 257. 

WIJ WILHELMINA, liillZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is nadere bepalingen vut te 
stellen omtrent vrijdom van invoerrecht voor 
r,atrium-acetaat en calciom-aceta11t; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 2 der wet van 4 Mei 1889 

(Staatsblad n°. 46) wordt ingetrokken. 
2. Wij behouden Ons voor om bij algemeeuen 

maatregel van bestnur, onder de noodige voorzie
ningen, vrijdom van invoerrecht te verleenen 
voor natrium-acetaat en voor calcium-acetaat, 
dat gebezigd wordt voor de vervaardiging van 
azijn of van aceton. 

3. Deze wet treedt in werkiogdenl Februari 1902. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegevell op het Loo, den 9den December 1901. 

(get.) WIL HEL MINA. 

(get.) 
De Minilter van FiMncië,, , 

HARTE VAN T.ECKLENBURG. 

(Uitgeg. 4 Jan. 1902) . . 

9 December 1901. WBT, tot beschikbaarstelling 
van gelden , wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen , voor den 
dienst. van 1901. S. 258. 

Bij deze wet worden de gelden , wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verst.rek)dngen, 
ten bedrage van f 163,327.02, in 'e Rijke schat
kist voorhanden , ten behoeve van dat Departe
ment, tot het doen van betalingen voor den 
dienst van 1901, beschikbaar gesteld. 

9 December 1901. WET, tot wijzigi ug en ver
hooging van het acAtate hoofdstnk der Staate
begrooting voor het dienstjaar 1901. S. 259. 

Bij deze wet wordt na verhooging en .bij
voeging van eenige artikelen het totaal der 4de Afd. 
nader vastgesteld op / 6,852,987.-; dat der 
7de Afd. op/ 2,265,885.-; dat der 13de Afd. 
op f 99,457.89 en het eindcijf.er van dit hoofd
stuk op / 23,029,864.89. 

9 December 1901. WET, tot verhooging e11 11an
vnllinp: van het Mgende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het _dienstjaar 1900. S. 260. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
ven dit hoofdstuk: 

a. verlioogd. 
.Jrt. 130 met/270,000. Art. 131 met/775,000. 

b. ingelaacht. 
.J.rt. 140ói8. Koopsom van het Nederlandsch 

gedeelte der spoorweglijn van Loik naar Maastricht 
ingevolge art. VI der bij de wet van 2 .Jpnl 1898 
(Staatabladn°. 81) goedgekeurde overeenkomst met 
België van 23 April 1897 / 1,440,000.-. 

Tengevolge van voorgeschreven verhoogin~en 
en aan vulling wordt het totaal der 2de Afd., 
alamede het eindcijfer van dit hoofdetnk verAoogd 
met f 2,485,000.-. 

9 December 1901. WET, hondende verklaring 
van het algemeen nnt der onteigening ten 
hehoeve van een spoorweg van het station 
Kwadijk- Edam over Edam naar Yolettdam. 
s. 261. 

9 December 1901. WET, hondende verklaring 
van het algemeen nut der ontei11teninp; voor 
het maken van een spoorweghaven, met 
bijbehoorende werken, te Hellevoeta/11,il, ten 
behoeve van eene stoomveerverbinding tne
schen B.elie,,oeu/11,il, en Middelliarnia en een 
spoorweg van Helle,,oeta/11,ia naar &ttertkm. 
s. 262. 
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<J Dece111ber 190l. WET, hondende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van de nitbreiding van het station 
Naarden- BU8mm. S. 263. 

10 DetJtmber 1901. Bli:BLUIT, hondende nadere wij
ziging van het Koninklijk beslnit van 17 Au
gnatus 1892 (Staatablad n°. 212), waarbij 
aan het bestnnr van het krankzinnigeDgesticht 
.het St. EliBBbeth's Gasthuis" te Deventer 
vergnnning wordt verleend op het landgoed 
.de Brinkgreve", gemeente IJerenter, een 
gesticht • voor krankzinnigen op te richten. 
s. 264. 

Wil WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van ó December 1901, 
n°. 2828, afdeeling Mediscl!e Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat8• 

/Jlad n°. 96), 11:ewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Sf.atrt8blad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staat86lad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het eerste lid van IU'tikel 2 van het Koninklijk 
beslnit van 17 Augustus 1892 (Staat8blad n°. 212), 

· zooals dat wordt gelezen ingevolge het Koninklijk 
beslnit vnn 10 Januari 1895 (Staat8blad n°. 4), 
wordt voor ,200 krankzinnigen, 100 mannen en 
100 vrouwen" gelezen: .205 krankzinnigen, 
105 mannen en 100 vrouwen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met -de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staat86lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lOden December 1901. 
(get) WILHELM[NA. 

IJe Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPEE. 

( Uitgeg. 21 /Jee. 1901.) 

10 December 1901. BJ<SLUIT, houdende beelie

sing dat het lidmaat&ehap van de Staten
Generaal is begrepen onder de in art. 36 
der onderwijswet genoemde ambten en be
dieningen en dat de bij dit artikel bedoelde 
vrijstelling behoort geweigerd te worden aan 
het hoofd eener school, wanneer het ge• 
meentehestnur bezwaar heeft ten zijnen be
hoeve eene tijdelijke . regeling te maken. 

Beschikkende op het beroep, door K. TER LAAN, 

hoofd eener openbare lagere school te Delft, tegen 

het besluit van Gooepnteerde Stoten van Zuid
holland, d.d. 16 September 1901, B. n°. 3357 
(lste afd.), G. S. n•. 57, waarbij afwijzend is 
be.schikt op zijn vermek om gelijktijdig met 
zijne tegenwoordige betrekking het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
mogen bekleeden; 

Den Raad van State enz. ;_ 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 

Zuidholland bij hnn aan hoofde dezes vermelde 
besluit bovenbedoeld verzoek van K. TER LAAN 

hebben afgewezen; daarbij overwegende, dat het 
gemeeutebestunr van Delft, in het belang van 
het onderwijs, bezwaar heeft ten behoeve van 
adresBBnt eene tijdelijke regeling te maken; en 
dat onder deze omstandigheden de waarneming 
Yan het lidmaatschap van de Tweede Kamer bij 
de betrekking van hoofd der school onmogelijk 
is; dnt TER LAAN van ëtit besluit van Gedepn

teerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, Ons 
verzoekend,1, het te vernietigen, daarbij aanvoerende, 
dat dit besluit in strijd is met de bedoelin1t der 
Grondwet, die de betrekking van onderwijzer 
niet rekent tot die, welke . onvereenigbaar zijn 
met het lidmaatschap der Tweede Kamer; 

Overwegende, dat naar de beteekenis in de 
Nederlandsche wetgeving aan de woorden· .ambten 
of bedieningen" gehecht, het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder deze 
benaming valt, en de appellant dat lidmaatschap 
dus naar art. 36 der wet op het lager onderwijs 
niet gelijktijdig met zijne betrekking van hoofd 
der openbare lagere school n". 3 te Delft mag 
bekleeden, tenzij hem vrijstelling van deze be
paling is verleend ; 

dat Gedepnteerde Staten , door hem die gevraagde 
vrijstelling te weigeren, niet hebben gehandeld, 
gelijk appellant beweert, tegen de bedoeling der 
Grond wet, omdat deze de betrekking van onder
wijzer niet zoude rekenen tot die, welke onver
eenigbaar z~n met het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; 

d11.t toch noch van eene besliBSing, noch zelfs 
van een verschil, dit onderwerp betreffende, hier 
sprake is, doch eenig en alleen Gedepnteerde 
Staten hebben beoordeeld en beslist, of zij , met 
het oog op de belangen van het onderwijs, aan 
den appellant toevertrouwd, hem vrijstelling van 
het verbod konden verleenen , om te gelijk met 
zijne betrekking als hoofd eener openbare lagere 
school het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
der Stoten-Generaal te mogen bekleeden; 
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dat hier alleen dus sprake is en sprake mag 
zijn van de toepassing van art. 36 der wet op 
het lager onderwijs en de vrijstelling van het in dat 
artikel nitgesproken algemeen verbod voor onder
wijzers van het bekleeden van ambten en be
dieningen ; 

dat bij die toepassing Gedeputeerde Statr.n te 
reeht hebben geoordeeld dat, nu het gemeente
bestnur van Delft bezwaar heeft eene tijdelijke 
regeling ten behoeve van den appellant te maken, 
de waarneming van het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der . Staten-Generaal , bij de be
trekking van hoofd der school, onmogelijk is; 

dai toch het hoofd eener open bare lagere school, 
ook zelfs wanneer hij geen onderwijs aan eene 
bepaalde kinase ~ft, voortdnrend op de school 
dient tegenwoordig te zijn , ten einde daar leiding 
te geven . en toezicht nit te oefenen ; 
. dat de appellant dit niet zoude knn~en doen, 
wanneer hij voor de ver.volling van het lidmaat
schap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
soms dagen en weken achtereen, jnist op de 
uren , waarop school gebonden wordt , zich bniten 
de gemeente bevond ; 

dat dos het gelijktijdig bekleeden van beide 
betrekkingén door appellan.t zonde uitloopen op 
groote schade voor dat deel van het ondenvij s, 
dat hem is toevertrouwd, omdnt hij zeer dikwijls 
zijne plichten als hoofd der school door zijne 
afwezigheid geheel niet zou knnnen nakomen; 

dat, ·dewijl de vrijstelling welke appellant naar 
art. 36 der wet op het lager onderwijs behoeft, 
om beide betrekkingen tegelijk te kunnen waar
nemen, enkel en alleen kan worden· verleend, 
wanneer de belangen van het onderwijs zich 
daortegen niet verzetten, Gedepnteerde Staten 
haar iere~t hebben geweigerd ; 

dat de appellant ook zelf de onmogelijkheid 
inziet om beide betrekkingen iegelijk naar he
ho9ren te vervullen, en daarom aon voert, dat, 
wanneer hem maar eens de gevraap:de nijstelling 
zal zijn verleend eene regeling van deze aange

legenheid door den gemeenteraad zich niet zal 
laten wachten , zoowel door het oanstellen v~n 
een. plaatsvervangend hoofd der school, als van 
een nieuwen onderwijzer, zij het dan ook op 
kosten van appellant; 

dat echter de gevraagde ocrijstelling moet worden 
beoordeeld naar de bestaande omstandigheden, en 

• in verband met de plichten, die den appellant 
als hoofd der school zijn opgelegd, en daarbij 

· niet het oog kan worden gevestigd op mogelijke 

regelingen in. de toekomst, die de gemeenteraad 
nog volstrekt niet heeft verklaard te willen nemen , 
en van welker omvang dus evenmin iets vaatetaat; 

dat ook het verleenen van de gevraagde vrij
stelling niet mag worden een middel om het ge
meeatebestnur van Delft te nopen eene regeling 
te maken , die het niet in het belang van het 
openbaar lage~ onderwijs in die gemeente acht; 

Gezien enz. ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.stem.) 

12 INctmlm· 1901. BESLUIT, regelende de ..-ijze 
van intrekking van mnnten, die ingevolge 
artikel 18 , late lid, der Mnntwet 1901 
moeten worden ingetrokken en vermnnt. 
s. 265. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 18 der Mnntwet 1901 (wet van 
28 Mei 1901 (Staat,blad n°. 132) ; 

Op de voordracht van Onze Minister& van 
Financiën van den 16den November 11101, n°. 71, 
Generale Thesaurie en van Waterstaat, Handel 
èn Nijverheid van den 12den Nu~ember 11101, 
n°. 4127, Posterijen en Telegrapbie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies vàn den 
26aten November l\lOl , n°. 16)·; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van den 28sten November 11101, n°. 111, 
Generale The•aurie eu van 6 December 11101, 
n°. 4410, Posterijen en Teleg:raphie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
ten ~anzien van de intrekking van voor den 

omloop oageschikte munten te bepalen ale volgt: 
Art. 1. Van Ri,;kswege worden ingetrokken: 
a. alle gebrekkig bewerk1e munten ; 
b. alle mnnlen niet bejl;repen onder die bedoeld 

bij artikel 17, 4de lid, der Mnntwet 1901, welke 
door den omloop zoozeer zijn afgesleten dat hun 
beeldenaar gehe~l of gedeeltelijk onzichtbaar ie, 
of die door andere oorzaken voor den omloop 
ongeschikt zijn geworden ; 

c. de tienguldenstukken, rijksdaalders, !'nldens 
en h11lve guldens, die door elijtinit in den omloop 
in gewicht zijn gedoald: 

de tiengnldenstn kken , 5 duizendsten of meer , 
de rijksdanlder, 15 duizendsten of meer, 
de guldens, 30 duizendsten of meer, 
de halve gnldena, 40 dnizendsten of meer, 

beneden hnn wettelijk gewicht. 
2. De ontvangers der directe belastingen, invoer-
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rechten en accijnzen, die der registratie en domeinen, 
benevens de directenren der post-, der telegraaf
en der post- en telegraafkantoren geven de door 
hen ontvangen mnnten, die naar hunne zienswijze 
vallen in de omschrijving van artikel 1 van dit 
besluit, niet meer uit , maar nemen die eenmaal 
'• maande op in eene gewone stortinp; bij den 
betaalmeester, echter afgescheiden van alle andere 
waarden, en maken op het borderel van storting 
daarvan afzonderlijke melding. 

3. De betaalmeesters geven eveneens de door 
hen ontvangen munten, die naar hunne ziens
wijze vallen onder de omschrij viog van nrtikel 1 
van. dit bealuit, niet m~er uit, maar brengen die 
met de ingevoltte artikel 2 van dit besluit 
bij ben p:estorte munten , na bekomen lastgevinp; 
van ·onzen Minister van l<'inanciën over bij den 
controleur-generaal van 'ii Rijke Mnnt. 

4. Een ieder is bevoegd mnnteo, welke zijns 
inziens vallen in de omschrijving van artikel 1 
van dit bealnit, op te zenden aan den controleur
generaal van 's Rijke Mnnt ter beoordeeling. 

Indien deze bevindt, dat de atnkken ingevolge 
artikel 18, late lid, der muntwet lllOl moeten 
worden ingetrokken , geeft hij andere gave muotén 
daanoor in de plaats; in het tegenovel")(estelde 
geval geeft hij de ingezonden stukken terug. 

5. De controleor-geocraal van 'a Rijke Munt 
onderzoekt alle Mnnten hem toegezonden ingevolge 
de artikelen 3 en 4 van dit besluit. Die welke 
niet behoeven te worden ingehouden , brengt hij, 
behoudens het bepaalde bij artikel 4 , 2_de lid , 
weder in omloop , de andere draagt hij aan den 
muntmeester over om te gelegener tijd vermunt 
te worden. 

6. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekeninp: van het Staatlblad en 
en van de Staat8courant waarin het geplaatst is. 

Onze M inistera van Financiën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dot gelijktijdig in het Siaat8/Jlad 
en in de Staat4courant zal worden geplaatst, eo 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 12den December 1901. 
(get.) W I L HE L M l N A. 

lJe Mini8ter 11an Financiën, 
(get.) HARTE VAN T.iroKLENBURG. 

lJe Min. 11an 'f/Tater8taat, Hanthl en Nij11erheid, 

(get.) DE MABEZ 0IJENS. 

( Uitgeg. 30 IJec. 1901.) 

12 IJ11ee11t/Jer 11101. BBSLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestnnr, als 
bedoeld in artikel 10, snb 2, der Ongevallen• 
wet 1901. S. 266. 

W11 WILHELMINA , BNZ. 

Op de voordracht von Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 October 1901; 
Littera C, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 10, snb 2, der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. l); 

Den Ra11d van State gehoord (adviea van den 
26 November 1901, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 9 December l 901, Littern G, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Benig arWcel. 

De spanningsgrens, bedoeld in artikel 10, sub 2, 
der Ongevallenwet 1901, is 

a. voor toestellen, welke stoom bevatten, daar, 
waar het prod okt van het getal, dat nitdrokt den 
inhoud vun het toestel in kubieke decimeters, 
met het getal , dat in atmosferen uitdrukt de 
spanning van den stoom tegen de wanden van 
het toestel, twee honderd (200) bedraagt; 

IJ. voor toestellen , welke gas bevatten , dat 
onder den druk in de toestellen gedeeltelijk in 
vloeibaren toestand verkeert, daar waar het prodnkt 
van het getal , dat nitdrukt den p:eznmenlijken 
inbond van de toestellen in ééne inrichting in 
kubieke decimeters, met het getal, dat in atmos
feren uititedrukt de grootste spanning vnn het 
~ bij vijftien graden Celsius tegen de wanden van 
een der toestellen, veertien honderd (1400) bedraagt; 

c. voor toestellen , welke gas bevatten , dat 
onder den druk in de toestellen voor gei,n gedeelte 
in vloeibaren toestand verkeert, daar , waar het 
prodnkt van het p;etal, dat uitdrukt den gezamen
lijken inho11d van de toestellen in ééne richting in 
kubieke decimeters, met het jletal, dat in atmosferen 
uitdrob de groot.te epaooing vso het gas bij vijf
tien graden Cel ai us tegtn de wanden van een der toe
stellen, twee duizend vier honderd (2400) bedraagt. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bealoit, dat in het 
Staata/Jlad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal ·worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12Jen December 1901. 
(get.) W IL H EL MI N A. 

IJe Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KuYPBR. 

( Uitgeg. 28 /lee. 1901.) 
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12 December 1901. BBSLUIT, tot vaststelling ven 17 Decemher 1901. BBSLUIT, houdende aan-
eenige buitengewone maatregelen tot afwen• 
ding van il~ pest en tot wering harer uit• 
breiiling en gevolgen. S. 267. 

W11 WILHELMINA, KNZ. 

Overwegende, ilnt toepassing iler wet van 
26 April 1884 (Staat8blad n•. 80), llllngevnld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staat&blad n°. 164) 
en gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 
16 April 1886 (Staatablad n°. 64_1, tot vaststelling 
van bnitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer 
nitbreiding en gevolgen, noodzakelijk is wegens 
het voorkomen van pest op enkele plaatsen in 
het buitenhÎnd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 November 1901, 
n°. 2871, afileeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (ail vies van den 
3 December 1901, n•. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van .Hinnenlandsche Zeken van 9 December 1901, 
n°. 2\164, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
te bepalen: 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergunning 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en met inachtneming van·de door dezen ter voor
koming van verbreiding der besmetting te geven . 
voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op ile 
aanwezigheid van pestsmetstoffen door 1niddel van 
proefnemingen op dieren; 

2°. het verrichten van lijkopneming op lijken 
van personen, overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest; 

3°. vervoer van stoffen, die pestsmetstoffen zijn 
of verdacht worden het te zijn. 

2. Dit beslnit, dat gednrende één jaar ·van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der degteekening van het Staatsblad 

en van de Staat&courant WBArin het geplaatst is. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatat en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12ilen December 1901. 
. (get.) W IL H EL MI N A. 

De Minister van Binnenland,c/ie Zaketi, 
(get.) Kul'PJ:R. 

(Uitgeg. 28 J)ec. 1901.) 

wijzing der kantoren, waar de pasmnnt tegen 
rijksdaalders, guldens en halve golilens kan 
worden ingewisseld. S. 268. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 12 der Mnntwet 1901 ; 
Mede gelet op artikel 10 der wet van den 

22sten December 1863 (Staat&blad n°. 148), ge
lijk dat artikel gewijzigd is bij artikel 6, § l 
der wet ven den 7ilen Angnstns 1888 (Staats• 

blad n°. 122); 
Up het rapport van Onzen Minister van Finao• 

ciëo van 13 December 1901, n°. 47, Generale 
Theanrie; 

Hebben goeilgevonilen en verstaan : 
Art. 1. De kantoren, wanr de Neilerlanilsche 

pasmunt, mits voor niet minder dan eene waarde 
van vijftig gulden in zilveren of van tien gulden 
in bronzen pasmnnt te~n r ijksdaalders, gnlilens 
en halve gnlilens inwisselbaar zal zijn, worden 
aangewezen : 

a. ile Neilerlandsche Bank te Àmtterdam; 
/J. ile kantoren der betaalmeesters; 
c. de kantoren der directe belastingen , in

voerrechten en accijnzen boven ile 8ste klasse, 
gevestigd in plaatsen, waar geen betaalmeesters• 
kantoor gevestigd ia; 

d. ile kantoren der registratie en domeinen , 
gevestigd in plaatsen waar geen kantoren zijn 
bedoeld onder letters /J en c. 

De aanwijzing der kantoren onder letters c en d 

bedoeld, geldt slechts voor zoo ver ile vereischte 
grove zilveren munten aldaar voorhanden znllen 
zijn. 

2. De regeling van ile ilaiten en uren, waarop 
de bij art. 1 aangewezen kantoren voor het daar• 
bij omschreven doel znllen geopend zijn, geschiedt 
door Onzen Minister van Firanciën. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Jannari 
1902. Met dien dag wordt ingetrokken het Konink
lijk besluit vnn den 20sten Mei 1877, n°. 38. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 
en in de Staattcourant zal worden geplaatet. 

's Gravenhage, den 17den December !901. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minwter van Financiën , 
(get.) HARTE VAN ÎECKT,BNBURG. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1901.) 
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18 Dece•ler 11!01. BESLUIT, tot nadere ver• , 
lenging van den termijn, gesteld in artikel 3 
va<1 het Koninklijk besluit van 8 Maart 1879 
(Staats6lad n•. 40) houdende bepalingen om-

WIJ WILHELMI~A. ENZ. 

Op de voordracht van Onze~ Miniater van 
Financiën van 16 December 1901, n°. 70, In
voerrechten en Accijnzen; 

trent het bewaren der oude re<"hterlijke 
arehieven , welke dagteekeneu van 
invoering àer Fransche wetgeving. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

vóór de 
s. 269. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 
Ministers van Binnenlnndsche Zaken, van J nstitie 
en van Financiën Ia~ 26 November l\101, n°. 2927, 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van 27 No
vember 1901, n•. 103, late afdeeling en van 
28 November 1901, n°. 89, ~atra~ie; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 December 1901, n°. 14-); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Hiunenlandsche Zaken ook namens Onze 
Ministers van J nstitie en van Financiën van 
16 December 1901, n°. 3084, afdeeling Kunsten 

' en W etenschappcn ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de termijn laatstelijk bij Ons 
besluit van 23 December 1899 (Staat.J/Jlaá n". 281) 
gesteld voor de overbrenging van de onde rechter
lijke archieven, welke dagteekenen vóór de in
voering der Fransche wetgeving naar de bewaar
plaats der Rijk& archieven te •• Gravenhage of 
naar het archiefdép6t, gevestigd in de hoofdplaats · 
der onderscheidene provinciën, nsder wordt ver
lengd tot 1 Januari 1110 6. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zoo veel hem betreft, belast met de n itvoering 
van dit beslnit, dat gelijktijdig in de Nederland-
4cl,e Staatscourant en in het Staat,Maá zal worden 
geplaatst, om twee dagen daarna te werken, 
terwijl het in afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

'• Gravenhage, den 18den December 11101. 

(.get.) W I LHEL MINA. 
Ve Minüter r,an Binnenlandse/ie Zaken, 

(!let.) KUYPIIK. 

De Minister van Jwtitie, (get.) J. A. LoEPP. 

IJe Minister r,an Financiën, 
(.get.) HARTE VAN TECKLJCNBURG. 

(Uitgeg. 9 Jan. 11102.) 

18 December 1901. BESLUIT, houdende aan
wijzing van kantoren voor den nit- en d11or
voer van wijn. S. 270. 

Gezien artikel 3 6 der wet van 20 J nli 187 0 
. (Staaüblad n°. 127), alamede het Koninklijk be

slnit van 16 September 1870 !Staats6lad n°. 161); 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Voor den uitvoer van wijn, bij ver
zending te lande, worden mede aangewezen de 
kantor"n IJinzperlo, Ittel'tJOOrt, Stadbroelt. 

2. ·Dit besluit komt in werking met 1 Janu
ari 1902. 

Onze Minister van Financiën is belalit met de 
uitvoering van dit bealnit, 't welk in het Staats
blad zal worden opgenomen • 

's Gravenhage, den 18den December l 901. 
(let.) WIL HEL MINA. 

IJe 
(get.) 

Minüter van Fi,ianciën, 
HARTE VAN TECKLENBURG. 
( Uitgeg. 30 IJec. J 1101.) 

19 Decemoer 11101. BllllLUJT, regelende de voor
waarden, waaronder voor rekenin,t van 
anderen dan het Rijk aan 's Rijke Mnnt 
kan worden gemunt, medailles

0

knnnen worden 
gealRgen en stempels kunnen worden ver
vaardi,td. S. 271: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de artikelen 2 , 2de Jid , en 3 , Sde lid, 
der wet van den 28sten Mei l\JO 1 ( Staatsblaá 
n•. 130), houdende bepalingen omtrent het toe
zicht en de zorg over de zaken der M nut, waar
bij bepaald ia, dat de voorwaarden , waaronder 
voor rekening van anderen dan het Rijk aan 
's Rijke Munt kan worden gemunt, medailles 
kunnen worden geslagen en stempels kunnen 
worden vervaardigd, worden vastgesteld bij alge
meen.en maatregel van bestuur; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 22sten November 11101, n°. 17, 
G. T., eo van Koloniën van den 22sten No
vember 1901, I,a. E•, n°. 18; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
!Oden December 190i, n•. 15); 
· Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van den 16den December 1901, n•. 611, 
G. T., en van den 17den December 1901, I,a. 

E•, n°. 37; 
Hebben goedgevonden eo verstaan ten aanzien 

van de bovengenoemde voorwaarden te bepalen 
als volgt: 
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I. Mut1ten. 

Art. 1. Het staat ieder vrij gouden tiengulden• 
stnkken en dukaten te doen slaan aan '11 Rijks 
Mnnt, wanneer de werkzaamheden voor het Rijk 
het niét verhinderen. 

'1 Rijks Munt is niet verplicht partijen goud 
aan te munten in tiengnldenstnkkeo beneden 
dr iehonderd kilogram en in dukaten beneden 
honderd kilogram. 

2. Aanvragen tot het doen aanmunten van 
tiengnldenstnkken of dukatén moeten worden ge
richt aan den muntmeester, onder opgave vun 
de soort en hoeveelheid, welke men wenscht te 
doen aanmunten. 

De aanvrager ontvangt ten spoedigste bericht 
wanneer de aanmunting zal kunnen plaata vinden en 

wanneer het goud aan '• Rijke Munt moet worden 
geleverd. Binnen 3 dagen na ontvangst van dit 
bericht deelt de aanvajer den mnntweeater mede, 
of hij tot de bedoelde aanmunting wenscht over · 
te gaan. 

3. Het te vermunten !(OUd wordt vrachtvrij in 

'• Rijks Munt geleverd, hetzij in baren, wegende 
ten minste 21 K.G. en ten hoogste 12 K.G. en 
van een minimum gehalte van 0.119<!, fijn gond, 
hetzij, behoudens de bepaling van art. 11, in 

v.reemde munten. 
Gonden baren moeten vergezeld zijn van de 

daarbij behoorende essaibiljetten en gewichtsstaten. 
4. Onmiddellijk na ontvangst wordt het ge

wicht van het ingekomen mnntmateriual bepaald. 
Bij deze weging kan de leveraar of zijn gemach
tigde tegenwoordig zijn. Van de uitkomsten doet 
de muntmeester onmiddellijk mededeeliog aan 
den leveraar. 

Alle gewichten worden opgegeven in decigram
men, onderdeelen hiervan worden verwaarloosd. 

5. Na de weging worde~ uit elke baar minstens 
2 kapsels 11:enomen. Voor de gehalte bepalingen, 
welke op elk dezer kapsels verricht worden, is 
de leveraar een essaailoon van / l.110 per baar 
Hrschuldig,i, te voldoen bij de inzending der 

. baren. 
De muntmeester heeft het recht, zoo gewcnscht, 

de baren vóór het gebalteonderzoek om te emelten. 
Gehalten worden opgegeven in tienduizendste 

deelen. 
6. Baren , welke wegens brosheid of te lichte 

kleur van het metaal door den muntmeester ter 
vermunting ongeschikt worden geacht, moeten 
door ·den leveraar worden ternggeno1nen. 

7 . Na aftoop van de gehaltebepalingen wordt 

den leveraar per aangeteekenden brief mededeeling 
der uitkomsten gedaan, onder bijvoeging eener 
opgave van de hoeveelheid lijn goud in de baren 
·vervat. Verklaart de leveraar niet binnen 3 dagen 
na afzending dezer mededeeling, dat hij de baren 
terugverlangt , of dat hij bezwaar heeft tegen de 
njtkomaten der gehaltebepalingen , dan wordell 
de baren geacht ter vermunting te zijn afgegeven. 
Baren beneden het in artikel 3 voorgeschreven. 
minimum-gehalte moeten door den levernar worden. 
teruggenomen. 

8. Neemt de leveraar geen g~noe11:en met de 
nitkomaten der gehalte bepalingen, dan kan hij 
het geschil aan bei oordeel van den controlenr
generaal bij 'a Rijke Munt onderwerpen, die daar
over uitspraak doet ingevolge art. 8 der Wet 
van 28 Mei 1901 (Staaublad n°. 180). 

Voor dit onderzoek worden geen kosten in 
rekening gebracht. De nitapraak wordt den leveraar
per aangeteekenden brief toegezonden; de munt• 
meester ontvangt afschrift van de ni te praak. 

De leveraar kan de baar of de b.aren, waar
over nitapraak ie gedaan, terngnemen, mits hij 

zich , binnen 6 dngen na afzending der uitspraak~ 
hieromtrent verklare. Ie deze verklaring binnen 
den gestelden tijd niet bij den mnntmeeater in
gekomen , dan worden de baar of de baren geacht 
ter vermunting te zijn afgegeven. 

9. De volgende vreemde mnnten worden, 
volgens het bruto-gewicht, door den mnntmeeater 
vuat te stellen , en tegen de daarbij vermelde ge-· 
halten ter vermunting aai:genomen : 

Sovereigns (Enp:elaod) •• · •••.•.• 0,916~ 
20 en 10 markstnkken (Dnitschland). 0,899•· 
20 en 10 francatukken (Latij~sche 

mnntnnie) ••••• .• ·, • . . • •. 0,899~ 
Eagles (Vereenigde S~ten van Noord-

Amerika) . • . • . . • • . • • • • . • 0,8991 

8 ftorijnstukken (Oostenrijk-Hongarije). 0,8g96 

Oude Imperialen (Rusland) •••... 0,916 
Nienwe Imperialen (Rnsland) •.. : . 0,899•. 
Andere vreemde mnnten worden YÓÓr de ge-

hsltebepali ng áan 's Rijke Mnnt tot baren ver
smolten, waarbij de leveraar of zijn gemachtigde 
kan tegenwoordig zijn. Voor deze bewerking ia. 
een bedrag van / 0.26 per K.G. versch uldigd. 
De baren knnnen ter vermunting worden aange
nomen volgens de bepalingen van art. 4 tot 8. 

10. Nadat het goud ter vermnntiug zal zijn 
' afgegeven deelt de mnntmeeater den leveraar mede 

het aantal mnntatnkken, dat daaruit kan worden 
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vervaardigd, het bed rap; van het muntloon en 
het tijdstip, waarop over de nienwe gemnnte 
specie zal knnnen worden beschikt. 

Eene overblijvende hoeveelheid goud, geringer 
dan noodig ia voor één stnk der aangemnnte 
specie, wordt verrekend tegen een prijs van/ 1648 
per K.G. fijn. 

11 . De speciën worden afgeleverd in zakken., 
dragende het zegel van den controleur-genernal 
bij 'a Rijke Mnnt. 

12. Het muntloon bedraagt voor particulieren 
voor: 

a. dukaten .. ....... / 9 per K.G. werka; 
IJ. 10 guldenatukk~n ..• 5 • 
Hierin zijn begrepen de koeten van het metaal 

tot bijzet benoodigd en van de verpakking in 
zakken. 

Het muntloon moet bij den muntmeester worden 
. gestort voor den aanvang van den muntslag. 

13. Bij aanmuntingen ten behoeve van de 
koloniën of bezittingen worden de volgende 
montloonen aan het Rijk vergoed : 

per K ,G. werk■; 

1. Dnkaten ...•.• 
2. 10 guldenstukken • 
S. Rijksdaalders •• . 
4. Guldens .•.... 
6. Halve golden~ .•. 
6. 25 centstukken of ¼ guldens 

Curaçao ............ . 
7. 10 centstukken of 1 / 1 0 guldens 

Cnraçao . ..•.•... 
8. 5 ce~tstukken 
9. 2~ (brons) . 

10. 1 
ll.! 
12. ¼ guldens Ned.-fodië. 
18. 1 / 1 0 • • 

14. 1 / ••• 

15. 2½ centstukken • 
16. 1 
17. ! 
Hierin zijn begrepen : 

/9.-
• 5.-

0.80 
• 1.-

1.45 

• 2.25 

• 3.7o 
• 5.80 

0.40 
• 0.60 

1.-
• 2.45 
• 3.80 

5.80 
• 0.23 
• 0.43 
• 0.78. 

a. voor de gouden speciën de ko■ ten van het 
metaal tot bijzet benood igd en van de verpakking 
in zakken; 

IJ. voor de zilveren speciën de kosten der ver
pakking in Zllkken; 

c. voor de bronzen en koperen speciën de kosten 
der verpakking in vaten met één grooten za.lr, 
inhoudende ten minste / 400 nominaal. 

14. Voor het nitvoeren van muntingen voor 

rekening vnn boitenlandsche Regeeringe:i is Onze 
bijzondere machtiging noodig. 

De voorwaarden, Wllftronder eene zoodanige mun
ting kan worden ondernomen , worden door Ons 
in elk bijzonder geval vas~ateld. 

II. Steapeu en Medailles. 

15. Aanvragen tot het doen vervaardigen van 
medaillestempels of afalngen daarvan moeten ge
richt worden tot den muntmeester. Zij moeten 
vergezeld zijn , voor zoover het de vervaardiging 
van medaillestempels betreft, van de daartoe ver
eiachle modellen in geschikten vorm, ter beoor
deeling van den muntmeester, en voor zoover het 
de vervaardiging _van afslagen betreft, van de 
hiertoe te gebruiken stempels, tenzij een afslag 
verlangd wordt van een der Rijksstempels, welke 
tot dit doel beschikbaar zijn geste1d. 

16. Het gehalte van gouden medailles bedrllftgt 
0,988 fijn, van zilveren medailles 0,986 fijn, met 
ruimten respectievelijk: van 0,001 en 0,002, zoo 
onder als boven de genoemde gehalten. 

17. Voor hel maken van afslagen van medaille
stempels, eigendom zijnde van den besteller, wordt 
een loon geheven, berekend naar het volgende ~rief: 

Voor pennin-
gen groot in Goud. 
middellijn. 

m.M. per stuk 

71-80 I 16.00 

66-70 13.00 

61-65 10.60 
56-60 9.00 
61-55 7.50 
46-50 6.00 
41-45 4.75 
86-40 8.50 
31-35 3.00 
26-30 2.50 
21-26 2.00 

daaronder 1.60 

Zilver en Brons 
van elke bestelling. 

Voor he teer- Daarboven ste 2ó-lal per stuk. per stuk. 

/ 3.50 / 2.90 

2.80 2.50 

2.60 2.30 

2.40 2.10 

2_20 1.80 

2.00 1.50 

1.80 1.40 
1.60 1.10 
1.40 0.85 
1.20 0.70 
1.00 0.60 
0.75 0.30 

Voor het maken van afslagen van daartoe be-
achikbare gestelde Rijbstempels wordt het boven-
staand loontarief met 26 pCt. verhoogd. 

18. Voor het maken van medailles tem pels wordt 
een Joon geheven, berekend naar h~t volgende tarief: 
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MiddeUijn m.M.: 

71-80. 
61-70 . 
61-60 

41-60 
81-40 
21-80 
d11&ronder . 

• f 260, 

• 226, 
• 200, 
• 175, 
• 11>0, 

125, 
• 100. 

Indien de muntmeester van oordeel ia, dat in 
bijzondere gevallen deze loonen te lllllg zijn, knnnen 
zij op iijn voorstel door Onzen Miuister van 
Financiën in die gevallen worden verhoogd. 

Den belanghebbende wordt hiervan vooraf kennis 

gegeven. 
19. Voor de d raagpennin11:Cn wordt het loon be

rekend naar de middellijn dPr naait 11:fOOtere soort 
in het tarief, voor afslagen genoemd. 

Voor stempels of 11fel311:Cn, welke van den ronden ' 
vorm afwgken, worden de loonen berekend naar 

~et oppervlak, zooveel mo~lijk io overeenstemming 
met de tarieven in de artt. 1 7 en 18 genoemd. 

Verpakkingskosten komen voor rekening van 

den besteller. 
20. Van eiken medaillestempef, die aan 's Rijks 

Mont wordt vervaardigd of voor de eerste maal afge
slagen, worden 2 afslagen in brons boven het bestelde 
aantol genomen , bestemd voor R ijksverzameliugen, 

Deze afslagen komen ten laate van den besteller. 
21. Behnlve het volgens tarief, in art. 17 ge

noemd, verschuldigde loon, wordt het edele metaal, in 
de medailles vervat, in rekening gebracht tegen een 
prijs, welke telke"n jare in de maond December door 
Onzen Minister van Finunciën wordt vastgesteld. 

Voor bronzen medailles zijn de kosten van het 

metaal in .het tarief voor àe afslagen begrepen. 
22. Alle aan 's Rijks Mont verv1111rdigde 

medaillestempels en afslagen worden voorzien van 
het montteeken der muntspeciën. 

23. De bepalingen der artikelen 15-22 gelden 
eveneens ten aanzien van de vervaardiging van 
medaillestempels of afslagen daarvan voor rekening 
vun de Koloniën of bezittingen. 

Bij de vervaardiging van muntstempels naar 
nieuwe modellen voor rekening van de koloniën of 
bezittingen wordt aan het Rijk een loon v~rgoed, 
berekend naar de bepalingen der artikelen 18 en 19. 

24. Voor het vervaardigen v11n muntstempels 
voor rekening van bnitenlandsche Regeeringen is 

Onze bijzondere machtiging noodig. 
De voorwaarden. waaronder zoodanige arbeid 

kan geschieden, worden door Ons in elk bijzon

der geval vastgesteld. 
1901. 

25 . Het Koninklijk besluit van den 28sten Mei 

1861 (Staatsblad n°. 47) betreffende de ver• 
vaardiging van gedenk-, prijs- en eerepeniagen 
wordt in11:etrokkm . 

26. Dit beslnit t1·eedt in werking op den 
tweeden dog no dogteekeniug van het Staatsblad 

en van de Staatscourant, waarin het gep)aat•t is, 
Onze Ministers van Financiën en van Koloniën 

zijn belast met de uitvoering van dit beslnit', 
dat gelijktijd ig in het Staat16lad en in de Staatl• 
courant zal worden gepl1111tst en waorvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den December 1901. 
(get.) W I L H E L MI N A. 

De Minûter oqn Finnciiin, 

(get.) HARTE V .UI T l!CKLlliNBÖRG. 

De Minûter van Koloniën, 
(get.) T. A. J. VAN AscH VAN W1~c11.. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1901.) 

20 December 1901. BESLUIT van den Minister 

van Binnenlander.he Zaken, houdende vaat• 
stelling van modellen van decla.ratiën enz. 
bedoeld in art. 8 van het Koninklijk besluit 
van 30 November 1901 (Staat,bladn°. 281). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gelet op artikel 8 van het Koninklij k besluit 

van 80 November 1901 (Staatsblad n°. 281) ; 
Heeft goedgevonden : 

te bepalen dat de opgaven, bedoeld in de arti
kelen 1 en 5, de declaratiën, bedoeld in dè arti
kelen 8 en 4, benevens de akte van taxatie, be
doeld in artikel 4, van dat besluit moeten worden 

opgemaakt in den vorm , waarvan de modellen 
onder A-J bij deze beschikking zijn gevoegd (1) 

en in duplo ingezonden. 
's Gravenhage den 20sten December 1901. 

(get.) KUYPER. 

.llODEL F. 
BIi hot opmaken van ~• declaratie 

on het daarbij bohoorond afschrift 
(beide in dubbel in te zenden) is bot 
gebruik van ge•e~eld pepior ..-oor één 
exemplaar van die stukken niet ver
plithlend , wanneer bot bedrag niet 
hooger is dan f 11). -. 

Declaratie van de gemeente . 
van hetgeen het Rijk overeen~omstig artikel 45 

(1) De modellen A-E zijn hierna niet opge
nomen, omdat zij sleehts bestemd zijn voor de door 
Gedeputeerde Staten , ingevolge de artt. 1 en 5 
van het besluit van 80 November 1901, S. 281, 
te verstrekken opgaven. 

36 
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sub 2 der wet op het lager onderwijs, laat
stelijk gewijzigd bij die van 24 Juni 1901 
(Staat8blmi n°. 187) aan haar verschuldigd is 
als vergoeding van 25 % _van het bedrag van 
11.n . _ .. betalingslenaj/n dor aannemingsom waarop 

de o.annem1ng1om 

de aannemer . recht heeft voor het 

Bticbteil van een schoollokaal in die gemeente. 
·verbou\Çen 

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der 
declaratie van • . 
is de gemeente oan dien aannemer wegens aan
neu;ingspennin~n ter voorschreven zake verschul-
digd f . 

De rijksvergoeding van 25 % bedraagt der
halve f. 

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te 
zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 
van 
(in letters). 

., den . 19 

Het Bestuur der ge-Ml!etite 11oornoe111d, 

Gedeputeerde Staten van de provincie . 
verklaren: 

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en 
haar goed te keuren tot een bedrag van 
(in letters) ; 

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 
25 °fo als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van het dienst
jaar der gemeentebegrooting moeten 
betaald worden. 

. , den • 19 

Gedepu~erde Staten coornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van den 
aannemer moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen : 

Het bestuur der gemeente . verklaart: 

1 °. dat bovenstaand afschrift geheel overeen
stemt met de bij hem ingekomen declaratie van den 
aannemer • • en 

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens het 
sti cl,ten d te . k . b t verbouwen aan e gemeen ID re emng reng ' 

door haar deugdelijk ia verschuldigd. 

., den • 19 

Het Gemeei,tebeatuur coornoemd, 

Behoort bij beschikking van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 December I 901, 
0 10856• fd A.Z.C. 
n.svsr-,a·o:-

Mij bekend, 
De Secreta1-u-Ge1ieraril, (,get.) D!JCKKEESTER. 

KODBL G. 
BU het opmaken van de declaratie 

en bot" daarbij behoorend afschrift 
(beide in dubbel in to zenden) is het 
gebruik van gezegeld papier voor één 
exeruplaar van die stukken niet ver
plichtend , wanneer liet bedrag niet 
booger dan / 10.- ie. 

Dedaratie van de gemeente. 
van hetgeen het Rijk overeenkomstig art. 45 
sub 2 der wet op het lager onderwijs laatstelijk 
gewijzigd bij die van 24 Juni 1901 (Staatsblad 

n°. 187) aan haar verschuldigd ia als vergoeding 
van 25 % van het bedrag der koopa_?m, waar
op de ver kooper • • 
recht . heeft wegens verkoop van 

een ocboolloka.al 
·een tonoin voor hot aUohten van &eJI 1choollokaal in 

die gemeente_ 
Blijkens bij~and gewaarmerkt afschrift der 

aeclaratie van is 
de gemeente aan den verkooper ter voorschreven 
zake verschuldip;d f • de 1·ijksvergoe
din~ van 25 °/0 bedraagt derhalve f . . 

De ondergeteekende verklaart deze declaratie 
te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 
van . (in letters). 

• • • , den • 19 
Het Bestuur der gemeente voornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie • 
• verklaren : 

· • 1°. deze declaratie te hebben onderzocht en haar 
goed te keuren tot een bedrag van • • 

• • (in letters), 
2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 

25 % als rijksvergoeding aan het Rijk wordt 
in rekening gebracht, ten laste van. het dienst
jaar . der gemeente-begrooting moeten be
taald worden. 

., den • 19 
Gedeputeerde State" voornoemd, 

NB. Onder het afschrift der declaratie van den 
verkooper moet het gemeentebestuur de volgende 
verklaring stellen : 

Het bestnnr der !(,meente . 
verklaart: 

1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeen-



20 n E c E M 1:1 E a ·l 901. 563 

stemt met de bij hem ingekomen declaratie van 

den _ verkooper • en 
2°. dat hetgeen daarin wegens dien verkoop 

1 
aan de gemeente in rekening wordt gebracht door 
haar ·deugdelijk is verschnldigJ. 

• ,den .19 
Het · Gemeentebeatuu;. tJoornoemd, 

Behoort bij beschikking van den Minister van 

.Binnenlandsche Zaken, van 20 December 1901 , 

0 ~ fd ~ n • 8982 ' a · O. 

Mij bekend, 

IJe Secretari.i-Generaal, (get.) DUCKMEESTER. 

MODEL H. 
BI) htt opmal<en van de declaratie 

en het daarb\) behoorend afschrift 
der akte van taxatie (beide in dubbel 
in te zenden) is Yoor dt, declaratie 
gezegeld papier nieL verplichtend. wan
neer het bedrag niet hooger is dan /10.-. 

Een der gewaarmerkte afschriften der 
akte van taxatie moet steeds.geschreven 
zijn op gezegeld papier. 

Declaratie van de gemeente . 

van hetgeen het Rijk overeenkomstig art. 45 1 
sub 2 der wet op het lager onderwijs laatstelijk 
gewijzigd bij die van 24 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 187) aan haar is verschuldigd als vergoeding 

van 25 ¼ in de waarde van den 11:rond, ge
bruikt voor- het st.ichten van een schoollokaal en 
die, vóór het tijdstip waarop tot die stichting 

werd besloten, reeds eigendom der ge_meente was. 

Blijkens bi)gaand gewaarmerkt afschrift der 
akte van taxatie van de deskundigen belast met 

het bepalen der waarde van bovenbedoelden grond, 
is die waarde _geschat op f . 

De rijksvergoeding van 25 °/. bedraagt der
halve f . 

De ondergeteekende verklaart deze declaratie 
·te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag 

van . (in letters) . 
19 

Het gemeentebest,;ur tJoornoemd, 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
. verklaren: 

1 °. deze declaratie te hebben onderzocht en baar 
goed te keuren _ tot een bedrag van . 

(in letters). 
2°. dat de schoollokalen gebonwd op het in 

dere declaratie bedoelde terrein, in het jaar. 
voltoóid zijn opgeleverd. 

., den 19 
Gedeputeerde Staten tJoornoemd, 

Behoort bij ooschikkiug van den Minister van 

Binn€Dlandsehe Zaken van 20 December 1901, 
n• ~ fd A.Z.C. 

• ~982 ' a • O. 

Mij bekend, 
IJe Secretaris-Generaal' (get.) DIJCKlllEESTER • 

MODEL J . 

A K TE VA N T A. X AT I E. 

De oudergeteekenden : 

1°. • • .• (a) • • van 

beroep. en wonende te 

• als deskundige benoemd door 
het bestuur der gemeente . 

2°. . . (a) . 

beroep. en wonende te 

• als de8kundige benoemd door 

deu Minister 
30_ • 

vnn Binnenlaodscbe Zaken, 

• (a) • . van 

• en wonende te 

• als deskundige benoemd door 
beroep. 

(b) • • voor het 

bepalen van de waarde van den grond gelegen in 

de gemeente -. . eigendom dier 
gemeente zijnde en. door het bestuur dier gemeente 

_aangewezen tot het stichten van schoollokalen , 
VERKLAREN: 

dat het terrein, kadastraal bekend gemeente 

• Sectie • • n°. • 

groot • . eene waarde heeft van 
. · (c) • . welke waarde 

• toe · k d. door do drie deskllnd.igon gezame11ljllt(d) 
18 ge en btj meerderheid 

. , den • 19 

a. Naam en voornamen. 
b. Is de deskundige benoemd door beide anderen, 

in te vullen : 
.de sub 1 °. en 2°. genoemden" . 

Is hij door Gedepnteerde Staten ·benoemd, 
alsdan in te vnllen : 

.Gedeputeerde Staten der provincie 
• bij besluit van. 

no. . _,, 

c. Bedrog in letters te vermelden.· 
d. Naar omstandigheden een van beide te ecbrap

pen, doch ingeval ieder der drie deskundigen 
tot een ander bedrag taxeert, dit vermelden 
als volgt: 

.eene waarde heeft volgens eerstgenoemde 
van . . 

• volgens den deskundige sub 2°. genoemd 
van 

.en volgens den deskundige s~,b 3°. ge• 
noemd van 

36* 
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NB. Onder het afschrift der akte vso taxatie 
(in te zenden in duplo waarvan één exemplaar op 
gezegeld papier) is aoor de gemeente de volgende 

verklarin~ te stellen: 
• Voor eensluidend afschrift: 

., den 
Het Gemeentebestuur van 

19 

Behoort bij beschikking van den Minister van 
Binnenlaudsche Zuken van 20 December 1901, 

0 106661 fd A.Z C. 
D • !198~ '8 . 0:-

Mij bekend, 
IJe Secretarû-Generaal, (get.) 01JCKllHSTJfä. 

21 December 1901. BESLUIT, houdende regelen 
ter uitvoering von artikel 451,i.r der wet _tot 

regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 24 Jnni 1901 (Staat1-
l,lad n°. 187). S. 272. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister val'.I. 
Binnenlandsche Zaken van 2 November 1901, 
n°. 9990 • /7945, afdeeling Algemeene Zaken en 
Comptabiliteit/Oojerwijs; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften moeten 
gegeven worden tot uitvoering van artikel 45bia 
der wet tot regeling van het lager onderwijl, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 .1 ooi 1901 

(Staatablad n°. 187); 
Gelet op artikel 4 van laatstgenoemde wet; 
Den Raad van State geboord (ad vies van den 

10 December 1901, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister VBO den 19den Derember 1901, 
n°. 11209;9085, afdeeling Algemeene Zaken en 

Comptabiliteit/Onderwijs; 
Hebben goedgevonden en ventaan, te bepalen: 
Art. 1. Binnen tien dagen na den aanvang van 

eenen cursns voor berhaliogsonderwijs zendt het 
gemeentebestnnr ann den districts- en aan den 
arrondissements-schoolopziener binnen wier ambts
gebied dat onderwijs gegeven wordt, eene opgave: 

1°. van de plaats waar en van de vakken 
waarin herhalingsonderwijs wordt gegeven; 

2°. van de namen en voornamen van de onder
wijzers, met aa.ndnidinii: van de vakken waarin · 
en van de dagen en uren waarop door ieder 
hunner dat onderwijs wordt gegeven, zoomede 
van de akten van bekwaamheid, die zij bezitten. 
Voor onderwijzers , die onderwijs geven in vakken 
waarvoor p;een wettelijke akten van bekwaamheid te 
verkrijgen zijn-, wordt melding gemaakt van de 

machtiging tot toelating bedoeld in artikel 451,i.r, 
snb 2•. der wet tot regtling van het lager onderwijs. 

Von elke verandering in de lesnren de vakken 
van onderwijs of het onderwijzood personeel, ge
durende den cursus voorkomende, doet het ge
meentebestuur binnen tien dagen, nadat die ver
andering eenen aanvang nom, mededeeling aan 
den districts- e11 aan den arrondissements-school
opziener, met gelijke aanduidinp:, ten aanzien der 
nieowe onderwijzers, omtrent hnnnb akten van 
bekwaamheid of omtrent de machtiging tot bonne 
toelating, bedoeld in art. 46bi.t, sub 2°. der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, als hierboven 
snb 2°. is vermeld. 

Binnen tien dagen na het tijdelijk staken of 

het eindigen van eiken cursus geeft het gemeente
bestnnr daarvan kennis aan den district&- en aan 
den a.rrondissements-schoolopziener. 

De opgave in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, wordt voor de eerste maal ingezonden 
tusschen l en 10 November 1902. 

2. De distric1s -sehoolopziener hondt van de 
krachtens artikel 1 van dit besluit ontvangen opga• 
ven aanteekening in een daarvoor bestemd register. 

3. Jaarlijks in de maand Januari zendt het 
gemeentebestnnr aan den districts-schoolopziener, 
binnen wiens ambtsgebied het herhalingsonderwijs· 
is gegeven, eene opgave van de oren, waarop 
door ieder der verschillende onderwijzers in de 

onderscheidene vakken en in totaal in het afge
loopen kalenderjaar herhalingsonderwijs gegeven is. 

De districts-schoolopziener onderzoekt di~ opgave, 
voorziet haar, na accoordbevii:ding, van eene ver
klari~g, waaruit blijkt: 1°. of de opgave nccoord 
is bevonden, en 2°. of voldaan is aan het bepaalde 
snb }v. en 2°. van artikel 451,i.t der wet tot rege
ling van het lager onderwijs. Hij zendt dot stok 
daarna, binnen veertien dagen, aan Gedepnteerde 
Staten der provincie, waarin de gemeente gelegen is. 

De in het. eerste lid van dit artikel bedoelde 
opgave wordt voor de eerste maal ingezonden in 
Januari 1903 over de maanden November en De
cember van het dienstjaar 1902. 

4. Jaarlijks in de maand April doen Gedepu
teerde Staten aan Onzen Minister met de uit
voering der wet tot regeling van het lager onderwijs 
bellll!t, ten aanzien van elke gemeente over het 
afgeloopen dienstjaar opgaaf: 

1 °. van het aantal openbare lagere scholen bezocht 
door leerlingen, die na afloop van hnn schooltijd 
voor herhalingsonderwijs in aanmerking komen; 

.!0
• van het ma:i:imnm aantal lesuren, hetwelk 
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voor Rijksbijdrage in aanmerking komt, met aan
duiding, of dit getal door Gedepnteerdc Staten 
ingevolge het voorlaatste lid van artikel 45bi8 

der wet tot regeling van het lager onderwijs is 
vastgesteld; 

3°. van het aantal lesuren, gednrende hetwelk 
herhalingsonderwijs is gegeven ; · 

4•: of voldaan is aan het bepaalde bij artikel 
45bi8 sub 1°. en 2°. der wet tot regeling van 
het lager ond~rwijs, en . 

5°. het bedrag, dat als Rijksbijdrage voor het 
geven van he1·halingsonderwijs in aanmerking komt. 
• De in dit artikel bedoelde opg11Sf wordt voor 

de eer,te maal ingezonden in de maand April 1903 
over de maanden November en December van het 
dienstjaar 1902. 

5. Onze voornoemde Minister regelt het juiste 
cijfer van het bedrag, waarop elke gemeente over 
het voorargaand dienstjaar als Rijksbijdrage voor 
het doen geven van herhalingsoqderwijs aanspraak 
heeft, nadat de. opguaf bedoeld in artikel 4 van 
dit besluit bij hem zal zijn ontvangen . 

Hij doet daarvan wededeeling aan de A1ge
meene Rekenkamer en aan Gedeputeerde Staten. 

6. De opgaven in de artikelen 1, 3 en 4 en 
verklaring in artikel 3 vermeld, worden opge
maakt in den vorm door Onzen voornoemden Mi
nister voorgeschreven. (1) 

Onze Minister van Binnenlan,lsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad _zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden p;ezonden aan den Raad van 
State en aan de A.lgemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2lsten December 1901. 
(get.) WILHELMINA.. 

De Min. Mn Binnen!. Zaken, (get.) KUYPER, 

( Uitgeg. 8 Jan. 1902;) 

21 Decemlier 1901. BESLUIT, ter uitvoering van 
art. 54 bis der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Juni 11101 (Staatsblad n°. 187). 
s. 273. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsehe Zaken van 12 November 1901, 
n°. 9990" /8664, afdeeling A.lgemeene Zaken en 
Comptabiliteit/Onderwijs ; 

_(l) Deze opgaven moeten geschieden bij de 
moddlen A-D, vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
21 Januari 1902, n°.11429 1 /l41•, afd. A.~ .• C. 

Ovt;rwegende , dat door Ons de noodige voor
schriften moeten worden gegeven tot uitvoering 
van artikel 54bis der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij. die van 
24 Juni 1901 (Staat8blad n°. 187); 

Gelet op artikel 4 van laatstgenoemde wet ; 
Den Raad van State gehoord , ad vies van 10 De

cember 1901, n•. 17; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 December 1901 
n°. 11210/9086, afdeeling Algemeene Zaken en 
Comptabiliteit.Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bep11len: 

1. l"an de Rijksbijdrage ,001· de rmderwijzer~ 

Art. 1. Jaarlijks in de· tweede helft der maand 
Jannari zendt het bestuur der bijzondere lager& 
school, d"t op de Rijksbijdrage bedoeld bij het 
late lid van artikel 54 bi8 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs aanspraak maakt, aan 
den distriets- en aan den arrondissements-school
opziener in wier ambtsgebied de school gelegen 
is, eene opgave: 

1 °. van de namen, voornamen en dagteekening 
van geboorte van de op den eersten dag dier 
maand aan de school verbonden onderwijzers, be
doeld in artikelen 23 en 24 dier wet , met ver
melding van de akten van bekwaamheid die zij 
bezitten, of zij aan andere scholen verbonden 
zijn en tevens ten aanzien van de mannelijke 
onderwijzers tot bijstand van het hoofd, die den 
leeftijd vnn acht en twintig jaren hebben bereikt, 

of zij gehuwd zijn; 
2°. van het aantal kinderen, dat op den vijf

tienden dog dier maand als werkelijk school~nde 
bekend dond, met vermelding van het aantal 

kinderen boven de zes jaren. 
Bij opening der school in den loop van een 

joar zendt het bestuur aan den district&- en aan 
den arrondissements-schoolopziener cene opiave: 

1°. binnen tien dagen na die opening, van d:e 
namen, voornameu en dagteekening van geboorte 
van de bij de opening aan de school verbonden 
onderwijzers, bedoeld in artikelen 23 en-24 der 
wet, met vermelding van de akten van bekwoa.mheid 
die zij bezitten, of zij aan andere scholen ver
bonden zijn en tevens ten aanzien van .ie man
nelijke onderwijzers tot biJstand van het hoofd, 
die den leeftijd vnn 28 jaren hebben bereikt, 
of zij gehuwd zijn; 

2°. binnen tien dagen na den laatsten dng 
der maand volgende op die waarin de school is 
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g~opend, van het aantal kinderen, dat op ge
melden laatsten dag als werkelijk schoolgaande 
bekend stond, met. vermelding van het aantal 
kinderen boven de zes jaren. 

V 11n elke vacature en van elke verandering in 
het onderwijzend personeel in het lste en 2de 
Jid sub 1 °. bedoeld, in den Joop vau het jaar 
voorkomende , doet het bestnur aan den districts
cn aan den arrondissements-schoolopziener mede
deeling binnen tien dngen, n3dat zij is ontstaan. 

Indie'u in den loop van het jaar een manne
lijk onderwijzer tot bijstand van het hoofd, den 
leeftijd van acht en twintig jaren bereikt heb
bende, in het huwelijk treedt, of wanneer het huwe· 
lijk van zoodnnigen onderwijzer ontbonden wordt, 
geschiedt daarvan eveneens binnen tien dagen, nadat 
hll; geval is ontstaan opgave ann den districts
en aan den WTondissements-schoolopziener, 

De opgave in het 1 ~te lid van -dit artikel 
bedoeld, wordt· voor de eerste maal ingezonden 
in de tweede helft der maand Januari 1902. 

2. De arrondissement-schoolopziener doet binnen 
tien dagen nn ontvangst eener kennisgeving als 
bedoeld bij het voorlaatste Jid van artikel 54bia 

der wet tot re~ling van het lager onderwijs 
daarvan mededeeling aan den districts-schoolop• 
ziener en aan den inspectenr van het lager onder
wijs tot wier ambtsgebied het arrondissement 
behoort, zoomede aan Onzen Mini&ter, die met 
de uitvoering der wet tot regeling van het Jager 
onderwijs is belast. 

Die mededeeling wo~dt zoodanig ingericht, dat 
blijke: 

1°. de naam der instelling of vereeniging onder 
wier bestnur de school staat ; 

2°. de gemeente en plaats in de gemeente waar 
de school staat; 

3°. de dagteekening, waarop de vacature in het 
onderwijzend personeel is ontstaan, met aanduiding, 
of die vacatnre geldt het hoofd der school , dan 
w:el een der overige onderwijzers; 

4.•. de dagteekening waarop van het schoolbe
stuur de kennisgeving is ontvangen , dat niet is 
voldaan aan de voorwaarde vervat in het 2de lid 
sub c ~an boven.~enoemd wetsartikel. 

3. Jaarlijks vóór den aanvang van het school
jaar zendt het bestnnr der bijzondere lagere school, 
dat op de Rijksbijdrage in artikel 1 genoemd 

•,aanspraak maakt, aan den arrondissements-school
,opziener den rooster van lesuren in tweevoud, 
voor dat schooljaar, waarop tevens de feestdagen 

,. en vocantietijden zijn vermeld. · 

Wordt aan de school geen onderwijs gegeven 
in het vak vermeld onder Ic van artikel 2 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, dnn 
wordt op den rooster bovendien ve1·meld , waar 
elders . de schoolgaande kinderen voldoend onder
wijs in dat vak ontvaniteu. 

Bij opening der school in den Joop van het 
schooljaar geschiedt de inzending vuu den rooster 
vau lesuren in tweevond aan den arrond issements
schoolopziener ten minste tien dagen vóór die 
opening. 

De rooster van lesuren wordt in zoodanigen 
vorm ingezonden, dat hij tevens geschikt is om, 
opgeplakt in een der school vertrekken te worden 
opgehangen. 

4. De arrondissements-schoolopziener zendt een 
exemplaar van den rooster, wanneer deze voldoet 
aan de eischen, gesteld in artikel 54bia, lste lid 
-der wet tot regeling van het lager onderwijs en 
artikel 3 ..-an dit besluit, binnen tien dagen na 
ontvan~ terug aan het bestuur der school , na 
hem voor .gezien" te hebben onderteekend, .. met 
ver,.nelding van de dagteekening der onderteekenin!t. 

Het bestunr zendt een afschrift van den voor 
.gezien" geteekenden rooster aan den districts· 
schoolopziener. 

Voldoet de rooster niet aan de zooeven bedoelde 
eischen, dan zendt de an-Óndissements-schoolo11-
ziener hem binnen denzelfden tijd ter wijziging 
aan het bestunr der school terng. 

5. De arrondissements-schoolopziener zendt 
binnen tien dagen na afloop van elke maand aan 
den districts-schoolopziener en aan den inspecteur 
van het lnger onderwijs tot wier ambtsgebied het 
arrondissement behoort, eene opgave van de bij• 
zondere lagere scholen, wier rooster van lesuren 
in die maand voor .gezien" geteekend i_s terng
gezonden, met vermelding van de dagteekening 
dier onderteekening en van de vakken waarin 
onderwijs wordt gegeven. 

§ Jl. Yan d~ Rij lcsbijdrage ter tegemoetkoming 
;,. de lco8te,1 om te 1Joorzien in de behoefte 

aan scltoollokalett. 

6. Jnarlijks in de tweede helft der maand Janu
ari zendt het bestuur der bijzondere la.,aere school, 
dat op dè Rijk$bijdra,re bedoeld .bij artikel 54bi.i, 
vijfde lid, sub A der wet tot regeling van het 
lager onderwijs aanspraak maakt, aan den districts
schoolopziener in wiens ambtsgebied de school 
gelegen is, eene opgave : 

1°. van het aantal leerlingen waarvoor el~ 



21 DECEMBER 1901. 567 

schoolvertrek bestemd is, zoomede van den lichame• 
lijken inhoud van dat school vertrek ; 

2°. van de wijze van verlichting; 
_3°. van de miidelen tot ver~arming en lucht

verversching ; 
4°. van het aantal privaten en, zoo jongens 

ter school gaan, bovendien van het aantal water• · 
plaatsen. 

Bij opening der school in den loop van een 
jaar zendt het bestuur de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde opgave aan den districts• 
schoolopziener, binnen tien dagen na den laatsten 
dag der maand volgende op die waarin de school 
geopend is. 

Binnen dertig dagen na de dagteekening van 
ontvang der in het eerste en tweede lid van dit 
artikel vermelde opgave zendt de districts-school• 
opziener aan het bestuur der bijzondere lagere 
school en aan den inspecteur van het lage-r onder• 

· wijs binnen wiens ambtsgebied de 'school is ge
l~n eene verklaring of de schoollokalen al dan 
niet geacht worden te voldoen aan de bij arti• 
kel 54bis, vijfde lid sub A onder l•. a-,J der 
wet tot regeling van het lager onderwijs gestelde 
eischen en. aan de door Ons met betrekking tot 
de schoollokalen, die het hier geldt , gegeven 
regelen. · 

Worden de schoollokalen doo-r den districts
schoolopziener geacht niet te voldoen aan de eischen 
en regelen in het vorig lid bedoeld, dan worden 
de redenen daarvan in de verklaring uitgedrukt. 

Indien daarna door het schoolbestunr alsnog 
het noodige wordt verricht, waardoor de lokalen 
in den loop des jaars aan die eischen en regelen 
komen te voldoen, doet het bestuur ten tijde 
dat zulks is geschied,- ond~r bijvoeging eener 
nadere opgave als bedoeld in. het eerste lid van 
dit artikel, daarvan mededeeling aan den districts
schoolopziener. 

Ingeval het bestuur der school zich even wel 
bezwaard acht met de· uitspraak van den districts
schoolopziener, kan dat bestuur binnen tien dagen · 
na de dagteekening der verklaring. van den districts• 
schoolopziener het oordeel inroepen van den inspec• 
teur van het lager onderwijs binnen wiens ambts
gebied de school gelegen is, die binnen twintig 
dagen nadat zijn oordeel is gevraagd, zijne be· 
slissing mededeelt aan het bestuur en aan den 
districts-schoolopziener. 

Indien de inspectem· van het lager onderwijs 
van oordeel is, dat de schoollokalen niet aan de 

· gestelde eischen en regelen voldoen, en door het 

bestnur vervolgens het noodi;;e wordt verricht, 
waardoor de lokalen alsnog in den loop des jaars 
aan die eischen en regelen komen te voldoen, doet 
het bestuur, ten tijde dat zulks is geschied, onder 
bij voeging een er nadere opgave als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, daarvan mededeeling 
aan den districts-schoolopziener .. 

Binnen dertig dagen na de dagteekening van 
ontvang van de mededeeling en opgave in het 
vijfde of in het zevende lid van dit artikel be
doeld, zendt de districts-schoolopzienei· aan het 
bestnur en den inspecteur van het lager onderwijs 
de verklaring of de schoollokalen alsdan aan de 
gesteide eischeu en regelen voldoen, met aandui
ding van het tijdstip sedert wanneer. 

Indien voor schoollokalen waarin vóór 1 Janu
ari 1902 bijzonder lager onderwijs wordt gegeven, 
ontheffing is verleend van een· of meer der door 
Ons gestelde eischen met betrekking tot privaten 
en waterplaatsen wordt daarvan mededeeling ge
daan in de in het eerste, vijfde en zevende lid 
van dit artikel bedoelde opgave en verklaring. 

De opgave, in het eerste lid van dit artikel • 
bedoeld wordt voor cle eerste maal ingezonden in 
de tweede helft der maand Februari 1902. 

; III. Van de ' Rijksbijdrage in de kosten van 
ket . kerlialingsonderwija. 

7. Binnen tien dagen na den aanvang van een en 
cursus voor herhalingsonderwijs zendt het bestuur 
der bijzondere lagere. school, dat aanspraak n:.aakt 
op de Rijksbijdrage bedoeld in artikel 54bis , 
vijfde lid, sub B der wet tot regeling van het 

. lager onderwijs aan den districts- en aan den 
arrondissements-schoolopziener binnen wier am bt6-
gebied dat onderwijs gegeven wordt eene opgave: 

1°. van den naam der Instelling ofVereeniging 
onder wier bestnur de school staat ;-

20. van de gemeente en de plaats in die ge• 
meente waar en van de vakken .waarin herhalings• 

. onderwijs wordt gegeven ; 
· 3°. van de namen en voorname~ van de onder

wijzers, met aanduiding van de vakken waarin, 
en van de dagen en uren waarop, door ieder 
hunner onderwijs wordt gegeven, zoomede van de 
akten vaii bekwaamheid die z~ bezitten. Voor 
onderwijzers, die onderwijs geven in vakken waar
voor geen wettelijke akten van bekwaamheid ver
krijgbaar zijn, wordt melding gemaakt van de 
'IllllChtiging tot toelatinl(, bedoeld in ul'tikel 45bis 
sub 2•. der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. 
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Van elke verandering in de leanren, in de vakken 
van onderwijs of in het onderwijzend personeel, 
gedurende den cursus voorkomende, doet het be
stnnr der school binnen tien ~n , nadat die 
verandering eenen aanvang nnm, medeieeling aan 
den diatricts- en aan den arrondissements-school• 
opziener, met gelijke aanduiding ten aanzien der 
nieuwe onderwijzers, omtrent hunne akten van 
bekwaamheid, of omtrent de machtiging tot hnnne 
t-Oelating bedoeld in artikel 45bi., sub 2°. der wet 
tot regeling van het l~r onderwijs, als hier
boven sub 3° a is vermeld. 

Binnen tien dagen na het tijdelijk staken of het 
eindigen van eiken cursus geeft het bestuur der 
school daarvan kennis aan den district&- en o.an 
den arrondissements-scboolopJiener. 

De opgave in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, wordt voor de eerste maal ingezonden 
tnsschen 1 en 10 November 1902. 

8. De districts-schoolopziener houdt van de 
krachtens het vorige artikel ontvangen opgaven 
aanteekening in een daarvoor bestemd register. 

9. Jaarlijks v6ór of op den tienden dag der 
maand Januari zendt het bestuur der school nan 
den districts-schoolopziener, binnen wiens ambts
gebied het herhalingsonderwijs is gegeven eene 
opgave in tweevoud: 

1 °. van den naam der Instelling of Vereeniging 
onder wier beatnnr de school staat; 

2°. van de gemeente en de plaats in die ge
meente, waar dat onderwijs is gegeven ; 

s•. van het anntal onder dat bestuur staande 
lagere scholen bezocht door leerlingen, die na 
adoop.-van bun schooltijd voor herhalingsonderwijs . 
in aanmerking komen, gevestigd binnen dezelfde 
gemeente als de school waarvoor de opgave strekt, . 
en tot grond.sleg dienende voor de berekening van 
het maximum aantal lesuren bedoeld in artikel 
45bi.r der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

4°. van de uren waarop door elk der verschil
lende onderwijzers in de onderscheidene vakken 
en in totaal in het afgeloopen kalenderjaar vanwege 
dat beatnur herhalingsonderwijs is gegeven. 

De diatricts-schoolopzieoer onderzoekt die op• 
gaven, voorziet boor, na accoordbe7iildiog, van 
eene ,·erklariog waaruit blijkt: 1 •. of de opgave 
accoord is J,evonden , en 2°. of voldaan is nan 
het bepaalde sub l•. en 2 •. van artikel 45bû der 
wet tot regeling van het lnger onderwijs. 

Hij zendt vóór of op den twiotigsten dag der 
m11and Januari één exemplaar van de van zijne ver• 
klaring voorziene opgave nau het bestuur der school. 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
opgave wordt voor de eerste maal ingezonden in 
Januari 1903 over de maanden November en De
cember van het jaar 1902. 

S IV. .J.lgemeeM TT ooraclt.riften . . 

10. De districts-schoolopziener zendt jaarlijks in 
de 111ABnd Jannari aan Onzen Minister, die met de 
uit voering der wet tot regeling van het lager 

,onderwijs is belut, aan Gedeputeerde Staten in 
de provincie en aan den inspecteur van het lager 
_onderwijs eene opgave van de bijzondere lagere 
scholen binnen zijn ambtsgebied, wier besturen 
in het vooraf~nde jaar hebben voldaan aan de 
bij artikelen 1 en 3 van dit besluit gegeven voor
schriften. 

Die opgave wordt zoodanig ingericht dat blijke: 
1°. de naam der instelling of vereeniging; 
2°. de vakken waarin onderwijs is gegeven en 

zoo daaronder niet behoort het vak vermeld onder k' 
van artikel 2 der wet, waar elders de schoolgaande 
kinderen daarin voldoend onderwijs hebben ont
vangen; 

3°. of \oldaan is aan het bepaalde bij arli• 
kei 54,bi.,, eerste lid snb 3°. der wet _totregeling 
van het lager onderwijs; 

4°, het aantal kinderen , dat op den vijftienden 
dag der maand Januari van het voorafgaandejaar, 
en wanneer de school in den loop van dat jaar 
is geopend, het aantal dat op den l11&tsten dag 
der maand volgende op die waarin de opening 
plaats had, als werkelijk schoolgaande bekend 
stond, met vermelding van het aantal kinderen 
boven de zes jaren ; 

5". van de namen, voornamen en dagteekening 
van geboorte der onderwijzers, bedoeld in de arti
kelen 23 en 24 . der wet tot regeling van het 
lager onderwijs in het voorafgaande jaar aan de 
school verbonden geweest, met aanduiding van 

0

de akten van bekwaamheid die zij bezitten, het 
· tijd.vak gedurende hetwelk zij werkzaam zijn ge
. weest., or zij aan andere scholen verbonden waren 

en bovendien teo aanzien !Bn de mannelijke onder
wijzers tot bijstand van het hoofd, zoo zij vó6r 
of in den loop van het voorafgaande jaar den 
leeftijd van acht en twintig ju.ren hebben bereikt, 
het tijdvak gedurende hetwelk zij in. dat jaar in 
den echtelijken staat zijn verbonden geweest; 

6°. of de schoollokalen in het afgeloopen jaar, 
met inachtneming van eventneel verleende onthef
fing bedoeld in het voorlaatste lid van artikel 6 
van dit bealnit, hebben voldaan aan de eischen 
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gesteld in het vijfde lid sub A onder a tot en 
met d van artikel 54,~is der wet tot regeling van 
het lager_ onderwijs en uan de door Oos met be
trekking tot de inrichting der schoollokalen , die 
het hier geldt, gestelde regelen, met vermeldiog, 
gedurende welk tijd vak; 

7°. indien aan de school herhaling1mnderwijs 
is gegeven: 

a. het aantal der onder het besto.ur der school 
in de gemeente gevestigde lagere scholen, dat naar 
het voonchrift van artikel 45bis der wet tot l'eo~ 
ling van het lager onderwijs tot grondslag strekt 
voor de berekening van het m1n.imnm aantal 
lesuren; 

b. het aantal lesuren gedurende hetwelk her
halingsonderwijs is gegeven; 

8°. of gebleken is dat de school als winstgevend 
bedrijf gehouden wordt. 

De opgave in dit artikel bedoeld wordt voor de 
eerste maal ingezonden in de mnand Januari 1903. 

11. De door het bestuur , dat op de Rijks
bijdragen krachtens urtikel 54.bis der wet tot rege
ling van het lager onderwijs aanspraak maakt
aan Gedeputeerde Staten overeenkomstig dat wets
artikel jaarlijks in de maand Januari in te z!lnden 
aanvrage moet bevatten: 

1 °. den naam der instelling of vereeniging, die 
rechtspersoonlijkheid bezit en onder wier bestuur 
de school staat waarvoor de aanvrage geschiedt. 

Is de instelling of vereeniging krachte~s de wet 
van 22 April 1855 (Staatsbladn°. 32) bij Konink
lijk besluit erkend, dan wordt ~evene de dag
teekening en het nummer van dat besluit vermeld 
de dagteekening en het nummer der Staatscourant, 

waarin de goedgekeurde statuten dier instelling 
of vereeniging, of wijziging of veranderingen _ 
daarin, zijn openbaar gemaakt; 

2°. de vakken waarin aan de school onderwijs 
is gegeven en indien daaronder niet behoort het 
vak vermeld onder . k van artikel ~ der wet, waar 
elders de schoolgaande kinderen daarin voldoend 
onderwijs hebben ontvangen en voorts de ver
klaring, dat v~ldaan is aan het voorschrift van, 
artikel 54bia, eerste lid sub 3; 

3°. het aantal kind.eren, dat op den vijftienden 
Januari van het voorafgaande jaar en, wanneer 
de school in den loop van dat jaar is geopend, 
het aantal dat op den laatsten dag der maand, 
volgende op die waarin de .opening plaats had, 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, met 
vermelding van het aantal kindeten boven de ze__s 
jaren; 

4<>. het bedrag van de opbrengst dei· schoolgel
den in zijn geheel, alsmed-e per leerling en per jaar; 

11°. de namen en voornamen en dagteekening 
"îo.D. geboorte der onderwijzers bedoeld in de arti
kelen 23 en 24 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs in het vooraf~ande jaàt aan de 
sehool verbonden geweest, met aanduiding van 
de·. akten van bekwaamheid die zij bezitten , het 
tij_dvak, gedurende hetwelk zij in dat jll&l" aan de 
school we1·kzanm zijn geweest , ot zij aan andere 
scholen verbonden waren en tevens ten aanzien 
van de mannelijke onderwijzers tot bijstand van 
het hoofd , zoo zij vóór of in den loop van het 
Vl)Ornfgannde jaar den leeftijd van acht en twintig 
jip-en hebben bereikt, het tijdvak gedurende het
welk zij in dat jaar in den echtelijken staat ver• 
-bonden zijn geweest, alsmede het bedrng, waarop 
het be~nnr meent voor elken onderwijzer afzon
derlijk en in het geheel aanspraak te kunnen maken. 

6°. _het bedrag waarop het bestnnr meent aan-
11praak te knnnen maken als Rijksbijdrage ter 
tegemoetkoming in de kosten om te voorzien in 
de behoefte aan schoollokalen; 

7°. het bedrag waarop het bestuur meent aan·
spraak te kunnen maken als bij~e in de kosten 
van het in het afgeloopen jaar vanwege dat bestuur 
gegeven herhalingsonderwijs; 

8°. het totaal bedrng der Rijksbijdragen, en 
ll0

• eene verklaring van het bestuur, dat de 
school niet wordt gehouden als winstgevend bedrijf. 

De aanvrage om Rijksbijdragen in dit artikel 
bedoeld, wordt voor de eerste maal ingezonden 
fa de maand Januari 1903. De Rijksbijdrage 
voor gegeven herhalingsonderwijs wordt in il.ie 
aan vra,,"0 opgenomen over de maanden November 
en December van het jaar 1902. 

12. Alvorens te beslissen of de school voldoet 
aan de bij de wet gestelde eischen en voorwaarden 
en aan ,de door Ons met betrekking tot de lokalen 
gegeven regelen, onderwerpen Gedeputeerde Staten 
de ingediende aanvrage aan een nauwkeurig onder
zoék, tredeo voor zooveel noodig in overleg met 
het betrokken schooltoezicht en winnen bij hM 
bestuur, dat op de Rijksbijdragen aanspraak maakt, 
al de inlichtingen in, die zij m~t betrekking tot 
de punten a-d van het tweede lid van artikel 
54bis vermeld, noodig oordeelen. 

Wanneer de door Gedeputeerde Staten genomen 
beslissing op andere gegevene berust , dan die 
reeds verstrekt zijn door den betrokken districts• 
schoolopziener ingevolge artiker 10 van dit besluit 
worden deze medegedeeld aan Onzen Minister, 
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die met de uitvoering der wet tot regeling van 
het lager onderwijs is- belut, alamede aan den W1~ WILHELMINA, ENZ. 

inspecteur van het lager onderwijs, bij de kennis• Gelet op art. 19, 2de lid der Muntwet 1901 
geving van het bealnit bedoeld in artikel 54bit, (Staatablad n°. 182), waarbij bepaald is, dat bij 
1111vende lid. al~meenen maatregel van beatnur worden aange-

13. Nadat de termijn van dertig vrije dagen, wezen de gemeenten, waar het verbod om vreemde 
bij artikel 54bit gesteld, ia ventreken, zonder zilveren, nikkelen, bronzen ofkoperen mnnten 
dat van de beslissing van Gedeputeerde Staten in betaling te geven niet geldt; 
op de aanvrage van het beatunr om Rijksbijdragen Mede gelet op art. 28 van evengenoemde wet, 
lr:rochtens evengemeld wetsartikel bij Ons in be- waarbij bepaald ia, dat, overeenkomstig bepalingen 
roep is gekomen, wordt door Onzen Minister vaet te &tellen bij algemeenen maatregel van be
met de uitvoering der wet tot regeling van het atnur, in bij dien maatregel aan te wijzen ge• 
lager onderwija belast, de nitkeering bepaald van meenten, gedurende ~en tijdperk van ééne maand 
de som, waarop het bestuur volgens die beslissing, na het in werking treden dier wet, J«lle~nheid 
aanspraak heeft. wordt gegeven ter verwisseling van munten, die 

Hetzelfde heeft plaats, bijaldien de besliBBing in Duit,cllland, en van munten, die in België 

van Gedeputeerde Staten door Ona in beroep in de publieke kaasen worden aangenomen, en 
wordt gehandhaafd, of bij Ona in beroep ge• .' dat de verwisseling geschiedt tot door Ons te be
nomen besluit Rijksbijdragen aan eene bijzondere palen koersen, doch op ~n hoogeren voet, dan 
lagere school worden toegekend. van 59 cent voor de mark en van 47 1 /, cent 

14. De opgaven en annvrage in dit besluit voor den frank ; 
vermeld, worden opgemnakt in den vorm, door Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Onzen voornoemden Minister te bepalen. (1) Financiën van den 80sten November 11!01, n°. 79, 

15. Waar dit besluit niet uitdrukkelijk van G. '1'., -en van Onzen Minister van Waterstaat, 
aannelijlee onderwijzers spreekt , worden met Handel en Nijverheid van den :J0sten November 
.onderwijzers" evenzeer onderwijzeressen bedoeld. 1901 , n°. 4884, Posterijen en Telegraphie; 

16. De Koninklijke bealniten van 19 }'ebru- Den Raad van State gehoord (adviea van den 
ari 1890 (Staatablad n•. 26) en van 80 Novem• 17den December 1901, n•. 84); 
her 1895 ( Slaatablad n°. 184) blijven voor het Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
dienstjaar 1901 van kracht. Ministers van den 20aten December 1901, n°. 75, 

Onze Minister val'. Binnenlandsche Zaken is Generale Thesaurie en van den 2lsten December 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat 19_01, n•. 4580, Posterijen en Telegraphie ; 
in het Sta«t,blad zal worden geplaatst en waar• Hebben goedg,evonden en verstaan : 
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad ter uitvoering van voormelde wettelijke voor• 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. schriften te bepalen nis volgt : 

'a Grnvenhage, den 2lsten December 1901. - Art. 1. Als gemeenten, waar het ingevolg,e 
(gel.) WIL H ltJ L M 1 NA. art. 111, 2de lid der Muntwet 1901 geoorloofd 

IJe Min. t1an Bin,ier,l. Zaftm, (get ) KUYPKR, is vreemde munten in betaling te geven, worden 
( Uifgeg. 28 IJec. 1901.) ,aangewezen: 

24 Decet11ber 1901. BBBLUIT, un wijzende de 
gemeenten , waar de bepaling van art. 19, 
late lid der Mnntwet 1901 niet geldt , en 
de gemeenten, waar in11=evolge art. 23 dier 
wet gelegellheid wordt jtegeven tot verwis
seling van vreemde mouten, en bepalende 
de koersen, waa~en I die verwisseling 
geachiedt. S. 274. 

(1) Een en ander is vastgesteld ale modellen 
A.-0 , met nota van toelichting, bij beschikking 
van den Ministel' van Binncolnndsche Zaken van 
31 D b 11101 ° 11675 ' fd A.Z.C. ecem er , n • 

9327 
11 • -U:--

a. voor zilveren, nikkelen en koperen munten 
van het J.>uiuclie Riile : 

in de provincie Groningen: 

de gemeenten Beerta, Nieuwe. &llam, Befling• 
·,oo/de en Plagtwedlk ; 

in de prorincie Drentlli: 

de gemeenten B"'"'""• &/uJoneoeele, Coeworden 
en Slee11; 

in de l'rovincie Ooerijuel: 
de jtemeenten Gram1berg,m, Stad en · .Ambt 

Hardenberg, VritJzen~een Tubbergen, Ootmarau,n, 

Deneleamp, IYeer1elo, Oldenzaal, Lo,1er, Lonneker, 

Emcnedé en Haaksbergen; 
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in de provincie Gelderland: 
de gemeenten Neede, ~ergen, Groenlo, Tf'in

tersioijlc, 'Aalten, Tf'uch, !Jin.rperlo, Gendringen, 
Bergfl, nidam, Zevenaar, Herwen en Àerdt, Pan- . 
nerden, Millinge-i, Ubbergen en Groesbeek; 

b. voor zilveren, nikkelen en koperen munter, 
van het Koninkrijk Belpië : 

in de provincie Zeeland: 
de gemeenten Cadzand, Retranckement, Slui.8, 

Eede, Aardenbui"fl, St. Kruu, IJzendijke, Biervliet, 
Pkilippine , Sas nan Gent, Westdorpe, Zuiddorpe, 
Àzel, Overslag, Koewacht, St. JaMteen, Cli,ige, 
Huût en Graauw en Langendam; 

in de provincie Noordbrabant : 
de gemeenten Ossettdreckt, P"tten, Huybergen, 

JJ.osendaal, Ginneken, Chaam, Baarle-Naaaau, 
Hilvartiiheek, Reusel, Luyksgestel, Borkel, Soeren
dod en Budel; 

c. voor zilveren, nikkelen en koperen munten 
zoowel van het • Duitscne Rijk als van het Ko
ninkrijk België : 

alle gemeenten in de provincie Limwrg. 
2. -Als gemeenten, waar volgens art . 23 der 

Muntwet l\lOl, gednrende ééne maand na het 
in werking treden dier wet gelegenheid wordt 
gegeven ter verwisseling van munten , die in 
Duitscltland en van munten, die in België in 
de Opt>nbore kasseu worden aangenomen, worden 
aangew, zen: 

a. teu nanzien van Duitacke munten : 
in de provincie Gelderland: 
de gemeente Lichtenvoorde ; 
IJ. ten ~anzien van Belgucke munten: 
in de provincie Zeeland: 
de gemeenten Oostburg, Ter-Neuzen en Stop-

peklijk; . 

in de provincie Noord/Jrabant : 
de ~meenten Rucpken, Rijsbergen, Àlpnen, 

Hooge en Lage ,tlierde, Bergeijk en Yallcenswaard. 
3. De gelegen beid ter verwisseling in het vorig 

artikel bedoeld wordt opengesteld : 
in de gemeente Ter-Neu,ze1t ten kantore van 

den betaalmeester aldaar; 
in de gemeenten Ooatbur.f/, Bergeijk p Yalkens

waard ten kantore van den ontvanger der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen aldaar; 

in de gemeente Liclitenvoorde ten postkantore 
aldaar, in de gemeenten Stoppeldijk, Rucpnen, 
Rijsbergen, Àl:fJhen (Noord/Jrabant) en Hoop en 
Lage JJl.ierdf aan het hulppostkantoor aldaar. 

4. Bij de verwisseling, in art. 2 bedoeld, wor• 
den berekend : 

a, het Duitsche 5 markstuk tegen. • / 2.95 

3 • oftbalertegen • 1.77 
2 
l 

tegen •.• • . 

50 pfennigstuk tegen. 
20 
10 
5 
2 

1 

1.18 
0.59 
0.29 

• 0.11 
• 0.055 
• 0.025 

0.01 
n 0.00• 

6. het 5 frankstuk ~egen • 2.375 

0.95 
r 0.47 5 

0.23 
0.09 

• 2 
• 1 

50 centimestuk • 

• 20 
• zilveren of nikkelen 20ctstnk tegen • 0.09 
• nikkelen 10 ctstuk tegen. • 0.04• 

5 0.02 
• koperen 2 • o.oo, 

2 Belgi8cke centimes tegen . 
3 

• o.oo• 
• 0.01 

O.Ols 4 

5 
6 

7 
8 

• 0.02 
0.026 

• 0.03 
0.03• 
0.04. 

Hoogere bedragen worden in dezelfde verhon
ding berekend. 

5 Het Koninklijk besluit vnn den l 7den Juni 
1877 (Staatsblad n°. 149) tot aanwijzing der 
grensgeme~nten, waar het geoorloofd is vreemde 
koperen : bronzen en nikkel munten in betaling 
te geven, en tot vaststelling van den koers dier 
mnnten,- wordt ingetrokken. 

6. Dit besluit treedt in wtrking op den twee

den dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscourant, waarin het ge
plaatst i11. 

Onze Ministers van Financiën en rnn Water
staat, Handel en Nijverheid zijn belast met de 
nitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden _ge
zonden nan den Raad von State. 

'• Gravenhnge, den 24sten Decembe~ 1901. 
(get.) W IL HELM INA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) HARTE VAN TECKLBNBURG. 

De Minilter t1an Waterstaat, Handel enNijoerheid, 
(pet.) DE MABEZ ÛIJENS. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1901 .} , 
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24 December 1901. MISSIVE van den Minister ve.n 27 December 1901. BESLUIT, hondende nadere 
Binnenle.ndsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
toezicht ' op naleving van voorschriften in 
; 1 der wet op . de paardenfokkerij 1901. 

Ten gevolge van het Koninklijk beslnit van 
30 November j 1. (Staatsblad n°. 232), zullen de 
etrnfbepalingen , vervat in de wet op de paarden• 
fokkerij 1901, te rekenen van 1 Jannnri 1902, 
volledip; in werking zijn. 

Willen de voorschriften van § 1 dier wet aan 
de bedoeling beantwoorde~ , dan ia het noodig, 
dat op hunne stipte naleving, inzonderheid wat 
de dekking door on• of afgekeurde hengsten be
treft, voortdurend na uwlettend van overheid&• 
w~ worde acht ~slagen. 

Het ie in verband daarmede, dat ik, met bij
voegin~ ve.n een exemplaar van de beschikking, 
~lke door mij onder dagteekening van 27 Sep
tember j.1., n°. 8811, afdeeling A. Z. 0., genomen 
ia, (1) de eer heb U H.E.G. te verzoeken de 
nieuwe voorschriften door tnsschenkomet der bin
nen Uw ambtsgebied ressorteerende bnrgemeesters 
onder de bijzondere aandacht te brengen van de 
·ambtenaren der gemeentepolitie in Uw gewest 
en hen voorts te doen aanschrijven zoo veel mo
gelijk op de richtige uitvoering door de houders 
ve.n hengsten en merriën toe te zien. 

De Miniater van Binnenland.re/ie Zake,~, 

Voor den Minister , 
De &cretaru-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER 

(1) Deze beschikking luidt e.Js volKt: · 
De Minister van Binnenlundsche Z&ken, 
Gelet op de Wet op de paardenfokkerij 1901 

en op het Koninkl ijk besluit van 14 Augustus 
· 1901 (Staatsblad n°. 204); 

Heeft goedl(evonden : 
te bepe.len, dat de hengaten, die bij de, in 

artikel 7 der wet op de paardtinfokkerij 1901 
bedoelde keuring door de enbeommieeie A of bij 
de herkeuring , genoemd in artikel 8 vnn gemelde 
wet, zijn goedgekeord, voorzien zollen worden 
van een brandmerk, aan t.e brengen op den lin
ker voorhoef , l • / • centimeter onder den kroon
rand , en bestaande voor: 

Noordbrabant uit de letter N., 
Geld~rland • ~ G., 
Zoidholland • , • letters Z. H., 
Noordholland • • • N. H., 
Zeeland • • letter Z., 
Utrecht U., 
Friesland F. 
Overij11Sel • 0 ., 
Groningen • letters Gr., 
Drenthe • letter D., 
Limburg • L. 

bepalingen omtrent de zeebrieven en jaar
peaeen in Nederland.rek-Indië. S. 275. · 

Wu WI LHELMINA. , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën Vl\n den 16den October 1901, litt. A•., 
n°. 23; 

Den Rae.d van State gehoord (advies van 26 No
vember 1901, n°. 20); 

Gezien het ne.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21eten Dece'llber 1901 
litt. A•, n°. 28; 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
Het Koninklijk besluit van 30 Januari 1874. 

(Nederla11d.rck Staatsbladn°. 1 ö, Indi.rck Staatsblad 
n°. US) houdende bepalingen omtrent de zee
brieven en jaarpnssen in Nedel'le.ndech-lndië, 
gewijzigd bij de Koninklijke bealuitto van 14 Mei 
1876 (Nederland.rek 8taatsblad .n°, 104, Indi.rck 
Staatsblad n°. 195), 29 · Augustus 1878 (Neder
land.rek Staaül,lad n°. 134,, Indi.rck Staatsl,/ad 
n°. 304), 27 Mae.rt 1888 (Nederlandsck Staata
l,lad n°. 68, Indisck Staaf.ablad o0

• 109) en 
. 8 Maart 1892 (Nederland.ren Staatsblad n°. 49, 

Indi.rck Staatlblad n°. 121) wordt onder gewij
zigd als volgt: 
· 1°. Het Jaabte Jid ven artikel 14 wordt ver

vangen door de volp;ende bepalingen, 
.Bij aankomst in Nederlandsch-Indië ter plaatse 

waar het schip thuis behoort, wordt terstond 
overgegaan tot de formaliteiten, vereiecht voor 
het verkrijgen van een gewonen zeebrief. 

Wordt deze uitgereikt binnen den termijn• 
verleend krachtens het tweede lid , dan vervalt 
de voorloopige zeebrief. 

De gewone zeebrief wordt in geen geval uit
p:ereikt dan tegen in trekking van den voodoo pi gen 
zeebrief." 

2°. Arti~el 20 wordt gelezen als volgt : 
.De jaarpaaeen worden verleend van wege den 

Gouvernenr-Genenml door de hoofden vnn ge
westelijk of plaatselijk bestuur en andere daar• 
toe door •len Gouverneur-Generaal aun te wijzen 
ambtennrep van het binnenlnndach bestuur". 

3°. Het tweede lid van artikel 26 wordt inge• 
trokken en liet derde lid van dat artikel gelezen 
e.le volgt: 
· .Aan deze aanvragen wordt geen gevolg ge
geven, zoolang de vervallen jaarpaeseo niet zijn 
ingeleverd en voorts niet dan na overlegging van 
de stokken, bedoeld in artikel 22, letter a en b, 
met dien verstande dat de verklaring bedoeld in 
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letter b van artikel 22 voor deze gevallen ook 

kan zijn beëedigd voor een ambtenaar als bedoeld 
aan het slot van artikel 20". 

4°. Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
.Indien geen termen bestaan om een nienwen 

jaarpas te verleenen eu de schipper wenscht .te 

verzeilen natLr de · bestemmingshaven , dan . wel 
daar of elders de loding wenscht op te slaan, 
kan de tot het uitreiken van jaarpassen bevoegde 
autoriteit onder de noodige voorwaarden daartoe 
vergunning verleenen". 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit beslait, dot in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afächrift zal 
worden gezonden aan Onze Ministers van Finan
ciën en von Buitenlandsche Zaken en nan den 
Raad van State. 

' s Gravenhage, den 27sten December 1901. 

(get;) WILHELMINA. 

lJe Alinister oan Koloniën, 
(g,t.) T. A. J. VAN ASCH VAN WncK. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1902). 

27 December 1901. BESLUIT , tot nadere wij
ziging van het Koninklijk beslnit van 19 De• 
cember 1896 (Staatsblad n°. 224), hoodende 
vergunning aan Dr. E. Wr.11:RBKA, arts, en . 

. F. HoRREUS DE HAAS, wednwe W. ToNCKENS, 
te Groningen, tot oprichtin11: van een krank• 
zinnigengesticht ald11ar, alsmede bepaling van 
het ma:rimnm der verpleegden en het mini
mum der geneesknndigen. S. 276. 

Wr.r WILHELMINA, E:<iz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche - Zaken · van 20 December 1901, 
n•. 3050, afdeeling Medische Politie ; 

Gelet op de wet van 27 April · 1884 (Staat~ 

-blad n•. 96), gewijzigd bij de wetten van 16 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
{Staatsblad n•. 191) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
te bepalen : 

Benig artikel. 

In artikel 1 van het Koninklijk besluit vaJl 
19 December 1896 (Staatsblad n°. 224), waarbij 
.aan Dr. E. WrEBSMA, arta, en F. HoRREUs DE 

HAAS, weduwe W. ToNCKENS, te Groningen, ver•· 

11r-nning is verleend het huil\, gelegen aan den 
oorderhaven · aldaar, L n°. 2, in te richten tot 
ankzinnigengesticht, zooals dat wordt gelezen 

iugevol/1:6 het Koninklijk besluit van 28 Decem
J&c,r 1899 (Staatablad n°. 282), wordt voor , 
.,.31 December 1901", gelezen: .30 Jnni 1903". 

Onz~ Minister vau Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatablad zal w01·den geplaats~ • . 

's Gravenhage, den 27sten December 1901. 

(get. ) W I L'H EL MINA. 

De Mi11ister oan Binnenlandse/te Zaken, 
(get .) KUYPER. 

( Uitgeg. 9 Jan . 1902.) 

27 December 1901. BESLUIT, houdende bepa• 
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor 
zo ut, benoodigd bij • het vervaardigen van 

bleekloog door electrolJ:'se. S. 277 . 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den Uden December 1901, n°. 66, 
Invoerr.echten en Accijnzen ; 

Gezien art. 7 4, Ir. c, der ~et van 27 Septem • 
her 1892 (Staatsbl,ad n°. 227), houdende bepa• 
Jingen omtrent den accijns ep het zont; 

Den Raad van State gehoord (ad vies yan 17 De
cember 1901, n°. 27) ; . 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23sten December 1901, 
n°. ó3, Invoerrechten en AccijJUen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Vrijdom ·van den accijns toe te kennen voor 

het zont, beiloodigd voor het vervaardigen van• 
bleekloop: door electrolyse en zulks op den voet 
van de bepalingen, vastgesteld bij het Konink-

. lijk besluit van l 9 Augustus 1898 (Staat.Jo/ad 
, n°. 202). 

Onze Minister van Finllnciën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 27sten December 1901. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Jilinister · vau. Financiën, 

(gèt.) HARTE VAN TECKKNBURG. 
( Uitgeg. 16 Jan. 1902.) 
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S0 lkcenc/J,r 1901. Wn ; houdende vaatstelling van de begrooting van Nedtirlandsck-Indië voor het 
dienstjaar 1902. (Hoofdstuk I .- Uitgaom i,i Nederland.) S. 278. (oerkort.) 

WIJ WILHELMINA, llNZ, • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

•ijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-l ndië (Staatsblad 1896, 
n°. Holi), de begrooting van Nederland8r.k ,Ind1ë jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgeateld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. .Het late hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandscla -Indië voor het ilienst-

jaar 1902, betreffende de uitgaom in Nederland , w11rdt vastgesteld als volgt : 
1 • Áfdeeling: Regeeriug en Hooge Colleges 
2° Departement van Justitie. • . . . • 
3• Deparlement van Financiën . • . . . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestnnr 
ö• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• Departement der Burgerlij ke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog. . • . . 
8• Depaqement van Marine . • . • . 

f 28,000 
65,600 

• 12,341,900 
800,226 

• 2,050,608 
• 7,004,900 
• 7,055,Sll 

3,984,768 
9• Bijdragen van Nederlandsch-lndië aan de middelen tot dekking van 

•, Rijke uitgaven Memorie. 

f 33,821,812 

30 December 1901. WET, houdende vaststelling van de begrooting van Nederland8ck-Indië voor het, 
dienstjaar 1902. (Hoofdstuk II. Uitgaoen in NederlandscA-Iflllië.) S. 279. (1161'korl.) 

WIJ WILHELMINA , ENZ •• • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verA.Dtwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145) ,' de begrooting van Nederland8ck-Indii jaarlijb bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het llde hoofdstuk der begrooting van ni~ven van Nederland8cla-Indië voor het dienst-

jaar 1902 , betreff'ende de uitg1111161& in Nederla11d.rck-Indië, wordt vastgesteld als volgt : 
l• Áfdeeling: Regeering en Hooge· Colleges . f 1,123,890 

5,541,384 
ll,784,783 

2• Departement van l ustitie • • • • 
3• Departement van Financiën 
4• Departement van Binnenlandsch Beatnnr 
5• Departement van Onderwijs, Eeredie1111t en Nijverheid. 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog 
8• Departement van Marine • 

• 30,184,919 
18,473,340 
26,068,882 

• • 27,994,626 

• • 5,134,380 

f 126,21i6,lö4 

30 December 1901. WBT, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederland8cla-lndië voor htt dienstjaar 1902. 
(Hoofdstuk I. Middelen en ink(JttUten in Nederland.) S. 280. (1161'korl.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de. 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staat&blad 1895 , 
n•. 145), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederland.rek-Indië, 

jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
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Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken Jer begrooting van 
Neder/andsck-Indië voor het dienstjaar 1902, worden over dat jaar gebezigil de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie , enz. 

Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsck-Indië te ontvangen mid
delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voor zooveel 
noodig voorzien nit de opbrengst van de geldleeniug, aangegaan krachtens de wet van 9 Juni 1898 

· (Staa'tsblad n•. 142). 
Art. 3. Deze wet treedt iu werking met den lsten Januari 1.902. 
Lusten en bevelen, enz 

MIDDELEN EN INKOMSTEN IN NEDERLAND. 

Ram i ng voo r ket die1utjaar 1902. 

1. Verkoop van koffie . , 
2. Verkoop van kinabast . 
3. Verkoop van Banka-tin. 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1901- 1902 
5, Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg va.n Samarang langs Soeralearta naar lijoltjokarta van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden , benevens aandeel in de 

/ 3,340,797 
277,200 

• 19,666,697 
2,150,000 

winst, door de exploitatie verkregen • • . . . . . . . . . • . • • 1,015,000 
6. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië nit de opbrengst der 

Neder)andsche bedrijfbelasting, • . • • • . • . • . • · 
7. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard 
8. Ontvangsten in betrekking tot het departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië • 
9. Ontvangsten in betrekking tot het departement van Marine in Nederlaudsch-lndië • 

360,000 
47,000 
40,100 

179,550 
------~ 

f 27,066,344 

30 December 1901. Wm, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen . in de . begrooting van Nederlandsck-Indië voor het dienstjaar 1902. 
(Hoofdstuk Il. Middelen en inkomsten in Nederlantkck-Indië.) S. 281. (1!erkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ • . ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Iudië (Staatsblad 1895 , 
n•. 145) de middelen tot dekking der -nitgaven, begrepen ,in de begrooting van Nederlandaek-Indië , 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
- Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 
Nerjerla,1d8cl,.-Jndië voor het dienstjaar 1902, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandsck-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten door de Algemeene Rekenknrner opgelegd, enz. 
2. Dez~ wet treedt in werking met den lsten Janua.ri 1902. 
Lasten en bevelen , enz. 

M I D D E L E N E N I N KO M S T E N I N N E D E R L A N D S C H-1 N D l 0E. 
Ram i ng voor !,.et dienstjaar 1902. 

Regeering en Hooge Oolkges. 
1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd. • . . 

Departement van Justitie. 
2, Ontvangsten van het bnlpbnreau voor den Indnstrieelen eigendom. 

Tmnsporteere 

f 100 

2,200 

f 2,300 
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Per transport 
8. Gerechtelijke (l) boeten en confiscatiën. 
4. Terugbetaling van ~erechtskosten in strafzaken 
5. Leges en salarissen van de griffiers der Eoropeesche rechtscolleges en emolu

menten van de gewestelijke secretarissen. 

f 

6. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten der wees- en boedelkamers. • 
7. Betuling voor het afteggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het notaris-ambt • 
8. Opbrengst van den arbeid der gevangenen. 
9. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden 

Departement 11an Financiën. 

10. Ycrpachte middelen . 
ll. Opbrengst der exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer 
12. ln- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. • 
12a. Jn. en uitvoerrechten en accijnzen in de residentiën Ternate en onderhoorigheden 

{uitgezonderd het landschap Banggaai), Amboina en Timor en onderhoorigheden . 
13. Haven- en ankeragegelden • 
14. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong Priok 
15. Loods- en steigergelden in de Emmahaven. 
16. Personeele belasting • 
17. Patentrecbt . 
18. V~rponding, belasting op de door niit-inlanders zonder ingeschreven wettigen titel 

geoccupeerde, op het land B!oeboor gelegen erven, belasting van onroere!)de goed.eren, 
bezeten krachtens een titel van het voormalig Britsche gouvernement en belasting 
van de specerijperken op de Banda-eilande,n. 

19. Openbare verkoopingen . 
20. Zegelrecht • 
21. Recht van overschrijving van vaste goederen. 
22. Belnsting op rijtuigtn · , 
23. Recht .van successie en overgang onder Europeanen en met beu gelijkgestelJen. • 
24. Licentiën tot het honden van Chineesche speel- of dobbeltafels 
26. Belasting op het slaehten van rnnderen, buffels, paarden en veulens op Java 

-en Madura. 
26 . Belasting op het slachten van varkens op Java en Madura 
27. Belasting op waijangs 
28. Balasting op het bedrijf. 
29. Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen 
30. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
31. Aandeel in de winst van de Jarnsche bank over het boekjaar 1901-1902. • 
32. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjnpr nan Enropeesche 

burgerlijke landsdienaren en aan andere Europeanen verstrekt. • 
33. Teroghetaling van voorschotten vó6r dit dienstjaar aan inlandsche bnrger

lijke landsdienaren verstrekt • • 

Departement 11an Binnenlandsck Be1tuur. 

34. Bijdrage tot de koeten van bestnnr van de landschappen en eilanden onder 
:Menado langs de noordknst van Celebes • 

36. Hoofdgeld van de beerendienstplicbtigen 
36. Afkoop van heerendiensten . 

2,300 
260,000 

32,000 

123,000 
[05,000 

. 600 

210,000 
23,000 

11,96.7,200 
10,998,000 
18,486,000 

236,000 
357,000 
112,000 

44,000 
932,000 

1,047,000 

2,222,000 
595,000 

1,321,000 
577,000 
501,000 
172,000 

6,000 

l, 771 ,000 
114,000 

7,200 
:l,236,000 
2,623,400 

355,000 
92,000 

680,000 

50,000 

61 ,000 
3,346,000 

Memorie. 

Trans porteere / 62,464,700 

(1) De administratief opgelegde hoete wegenR te late betaling rnn belasting enz. zijn onder het 
bedrag der inkomsten begrepen. 
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Per transport 
8 7. Kadaster . 
88. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 
89. Afstand van grond 
40. Registratie van werkcontracten, gesloten door eigenaren of administratenrs 

van landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders . 

41. Koffie . 
42. Kina . 
48. Verhoor van vogelnest- en meststofgrotten. 
44. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuider zeestrand in de 

afdeeling Soelmboemi \Preanger regentschappen). 
45. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sawbong Djawa (gouvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) • 
46. Boschwezen . 
47. Inkomsten nit de palei ds@cherij 

Departemmt van 01td1moija, Eeredienat en Nijverlieid. 

48. Onderwijs 
49. Examengelden vpn candidaten voor het groot ambtenaars-examen voor den 

Indischen dienst • 
50. Verkoop van producten uit den cultunrtuin van 's lands plantentuin. 

I 

61. Landsdrnkkerij • • • 
52. Vergoeding voor de verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten en 

burgerlijke ziekeninrichtingen. 
53. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek van passagiers van pelgrims-

schepen . 
54. Landskoepokinrichting . 
65. Geneesknndi11: laboratorium. 
56. IJk van maten en gewichten • 
57. Belasting op het houden van loterijen • 
68. Tin 
611. Steenkolen . 
60. Zout • 
61. Vast recht en cijns van mijnconcessiën en van vergunningen tot mijnbonw

knndige opsporingen 

Departement dei· Burge,rlijke Openbare werken. 

62. Verkoop en verhnnr van hnizen en andere gebouwen . 
68. Ontvangsten voortvloeiende nit waterleidingen en oevervaarten . • " 
64. Schut- of doorvaartgelden bij enkele landsslnizen in de residentie Soernbaija. • 
65. Vergoeding voor het gebruik van de loskrnnen te Samarang. .1 • 

66. Retribntièn van ondernemingen van landbonw en nijverheid ter vergoeding 
van de nitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tnssc)ien de daarbij be
langhebbenden 

67. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoom toestellen en 
van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen 

68. Canon van het in erfpacht gegeven !!:Cdeelte van het tot de haven van Tandjong . 
Priok behoorend terrein • 

69. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjong Priok behoorend terrein voor het gebrnik van het 4000 tons dok • 

577 

62,464,700 
98,000 

18,577,000 
1,660,100 

78,000 
5,681,700 

2811,000 
85,300 

1,500 

980 
2,648,100 

Memorie. 

508,100 

250 
1,000 

220,000 

54,000 

4,600 
8,000 

300 
13,000 
36,000 

666,000 
3,269,000 

10,062,000 

164,000 

21,000 
24,000 
27,000 
10,000 

13,000 

37,000 

3,000 

411,000 

Transporteere . 
11101. 

/ 106,674,630 
37 
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Per transport 
70. Brieven• en pakketpost • • 
71. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de postspaarbank 
72. Binnenlandsche paardenpost. 
78. Teleg,·aphie . 
74. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengsten van de particuliere telephonen 
7 5. Spoorwegen . 

Departement aan Oorlog. 

76. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pnpillenkorps. 
77. Boeten en andere ontvangsten voortspruitende uit contracten vanaanneming 

en nit leverantiën • • 
78. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten , voor 

f 106,674,630 
1,520,000 

43,640 
800 

880,000 
100,000 

13,809,000 

eigen rekening opgenomen. • • 

2,000 

24,000 

74,000 
1,000 
8,000 

79. Artillerie-constructiewinkel . 
80. Topographisch bureau en lithographisch etablissement . 
81. Verkoop en verhnnr van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en. 

andere goederen • · • • 
82. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen. • 
83. Stoomtramwegen in Atjeh • 
84. IJsfabriek te Kota Radja 
85. Terugbetaling van voorschotten, vó6r dit dienstjaar aan militairen en tot het 

departement van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt 
86. Aandere ontvangsten . 

Departement van MariM. 

87. LoodBgelden, met uitzondering van die in de Emmahaven en in de haven 
Tandjong Priok • . 

88. Vergoeding voor het kenren van stoomschepe'n 
89. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particnliere vasrtnigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, pont 
en kiellichter, al1mede voor de kosten van het dokken: vertimmeren en herstellen • • 

90. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjong Priok. • 
91. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots. • • 
92. Verkoop van voor '• lands dienst bestemde bruikbare goederen . 
93. Verkoop van onbrnikbasr geworden en overtollige goederen, . permanente of · 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartnigen • en hun inventaris • 
94. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 
95. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

~e Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gon vernementswoning • • 
96. Andere ·ontvangsten • 

Onttangate,i 11an gemengden aard en toe11allige baten, 

97. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen nit den voor-
raad van het civiel departement. , 

98. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit als voren 
99. Alle andere ontvangsten. 

390,000 
55,000 

256,000 
20,000 

400,000 
20,000 

318,000 

~.ooo 

15,000 
38,000 
4,000 

22,000 

60,000 
15,000 

28,000 
9,000 

25,000 
50,000 

250,000 

f 126,120,070 
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30 December 11101. WET, houdende afschaffing 
van de uitvoerrechten van indigo en van 
koffie in NederlantUc!i-I11diif. S. 282. 

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

het weoschelijk is de uitvoerrechten van indigo 
en van koffie in Nede,·lantUch-Indiif af te schaffen; 

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

Eenig artikel. · 

Uit het tarief van uit-voerrechten , vastgesteld 
bij artikel 2 der wet van 16 April 1886 (Neder• 

lantuch Staat1blad 1886, n°. 72; Indisch Staat,. 
blad 1886, n°. 107) en gewijzigd bij de wetten 
van 1 Febrnari 18118 (Nederlandlck Staat,blad 

1898, n°, 45; Indisclz Staat,blad 1898, n°. 6ó) en 
31 December 1898 (Nederland,ch. Maatablad 1898, 
n°,. 285; Indiack Staat,bfad 1899, n°. 24) vervalt: 

Indigo, niet bereid voor de inlandse he markt 
kilogram f 0.10. 

Koffie l 00 kilogram f 1.-. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30steii Decem

ber 1901. 
(get.) W IL H EL M I NA. 

De Minilter 11an Kolcniën, 

(get.) T. A. J . VAN ASCH VAN WIJCK. 
( Uitgeg. 11 Jan . 19Ó2.) 

30 December 1901. WET, houdende wijziging en 
verhooging van de koloniale hnishondelijke be
grooting van Curaçao voor het diens1jaar 11100. 
s. 287 . 

30 December 1901. WET, hondende verhooging 
van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het het dienstjaar 1900. S. 288. 

Bij deze wet wordt na verbooging van een 
artikel met f99,339.61,hettotaalder2deAfd.van 
dit hoofdstuk nader vastgesteld op/5ó2,421.46 en 
het eindcijfer op f 1,505,405.95. 

30 December 1901. WET, houdende nadere 
wijziging van het Regeeringsreglement voor 
Curaçao. S. 289. 

W11 WTLHELMIN A, ENZ .•. doen te weten: 
Alzoo Wij iu overweging genomen hebben, dat 

het noodig is nadere wijziging te brengen in het 
Reglement op het beleid der Regeering in de kolonie 
Curaçao, vastgesteld bij de wet van 31 Mei l865 
(Staatsblad n°. 56) en gewijzigd bij de wetten 
van 26 April 1884 (Staaf.1blad n°. 91) en 2 Febrn
ari 1901 (Staat,blad n°. ó6) ; 

Zoo is· het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van de artikelen 71, 

73, 74 en 76 van het Reglement op het beleid 
der Regeering in de kolonie Curaçao vervalt het 
woord .benoemde". 

30 December 1901. WET, houdende inwerking- 2. Het eerste en het tweede Jid van artikel 72 
treding van de wet tot afschaffing van de 
uitvoerrechten van indigo en van koffie in 
Nederlandsch-Indiif . S. 283. 

De i11werlei11gtreding i, bepaald op den dag 

t:olge1tde op dien der dagteelcening "a" ket Staat,
blad 11an Nederlandach-Indiif, waarin de wet ,cordt 

opgenomen. 

30 December 1901. WET, houdende wijziging en 
· verhooging der begrooting van Nederlandsen• 

Indië voor het dienstjaar 1900. (Hoofdstuk I. 
Uitga11en in Nederland.) S. 284. 

30 December 1901. WET, houdende wijzigingen 
verhooging der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1900. (Hoofdstuk II. 
Uitga11en in Nederlantûch-Indië.) S. 285. 

30 December 1901. WET, houdende wijziging 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstj~r 1900. 
s. 286. 

van gemeld Reglement worden gelezen als volgt : 
• De leden hebben zitting gedurende vier jaren. 

In het eerste jaar h·eden vier hunner af, en in 
de drie andere jaren telkena drie." 

• De uitvallenden zijn dadelijk weder benoem
baar." 
• 3. Aan de overgangsbepaling van de wet van . 

2 Februari 1901 (Staat,blad n•. 56) wordt toe
gel'oegd de volgende alinea: 

.Na de ·benoeming van de leden van den Kolo
nialen Raad ter vervan11:ing vnn de leden van den 
Raad van Beet.uur, wordt de tooster van aftreding, 
bedoeld in het derde lid van artikel 72, op nienw 
door het lot geregeld." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'e Gravenhage, den 30sten De

cember 1901.• 
(get.) W IL H E L MI N A. 

De Minister 11att Koloniëlt, 
T. A. J. VAN ASCH VAN WIICK. 

( Uitgeg. 11 Jan. 190i.) 



580 " 30 D E C E M B E R 1 9 Ü 1. 

30 IJecember 1901. WET, houdende vaststelling ·J30 DecemlJ~r 1901. WET, houdende voorziening 
van het slot del' rekening van ont vangsten in het kas-tekort vnn den Indischen dienst 
en uitgaven voor Nederlandlc!i-Indië over over 1902. S. 294. 
het dienstjaar 1895. S. 290. Bij deze wet wordt de Minister van Finan-

Bij deze wet wordt het slot der rekening van ciën bevoegd verklaard om bij het openen van 
de koloniale ontvangsten en uitgaven voor Neder- kredieten nao dtu Minister van Koloniën ge
landacli-Indië over het dienstjaar 1895 vastge- durende het jaar 1902, het bedrag der volgens 
steld als volgt: art. 38 der wet tot l'egeling _van cle wijze ..-an 

De ontvangst bedraagt: / 131,242,887.69. beheer en verantwoording der geldmiddelen van 
De uitgaaf bedraagt: / 189,458,999.765 • Nederlaodsch-Jndië (Staat8blad' 1895, n°. 145) in 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo: · 's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te gaan 

/ 8,216,112.07• . met eeoe som van zes millioen guldeu. 

30 Deeem!Jer 1901. Wtr, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van ontvangsten · 
en uitgaven voor Nederland,c/i-Indië voor het 

dienstjaar 1896. S. 291. 
Bij deze wet wordt het slot der rekening van 

de koloniale on tvangsten en uitgaven voor Neder

land,cli-Indii: over het dienstjaar 1896 vastgesteld 

als .volgt : 
De ontvangst bedraagt: / 183,083,1107.65. 
De uitgaaf be!l.roagt: / 148,702,057.0S. 
Het oadeelig slot der rekening bedraagt al zoo: 

f 10,618,649.38. 

30 Decem!Jer 1901. W wr, houdende vaststelli og 
van het slot der rekening van ontvangsten 
en uitgaven voor Nederlandac!i- I ndië over 
het dienstjaar 1897. S. 292. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloniale ontvangsten en uitgaven voor Neder

la1ukc!i-Indië over het dienstjaar 1897 vostgesteld 
als volgt: 

De ontvangst bedraagt: / l 80,384,543.00;. 
De uitgaaf bedraagt: / 148,625,694.25. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt ahoo: 

/ 18,24ol,151.245 • 

30 December 1901. WBT, houdende vaststelling . 
van het slot der rekeoiop: van de koloniale 
nitgaveo en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1898. S. 293. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van' 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname 

over het d ieostjaar 1898 vastgesteld als volgt: 
De uitgaaf bedraagt: / 2,227,23\.48. 
De ootvaogat bedraagt: / 2,206,894.28. 
Het oadeelig slot der rekening bedraagt alzoo: 

f. 20,337.25, welk bedrag dientengevolge tot aan
vulling van de koloniale middelen is noodig geweest. 

De Minister vno Financiën zal in dnt voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schold , met iaacbtnemiog van de daaromtrent 
bestaande of oog vnst te stelJeu wettelijke be-
palingen. 

30 Decem!Je,· 1901. Wi,:T, houdende goedkeuring 
vno de op 4 October 1900 te 's Graoenliage 

tnsscheo Nederlar,d eu België gesloten over
eenkomst van vrijdom van militie- en schutter
plicht der wederzijdsche onderdanen. S. 295. 

W1J WJLHELMI N A, ENZ .•• doen· te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de op 4 October l 90(J te 's Gra,;enliage tusscben 
Nederland en België gesloten overeenkomst van 
vrijdom van militie- en scbutterplicbt der weder
zijd~che onderdanen, bepalingen, wettelijke rechten 
betreffende , inhoudt : 

Gelei op het tweede gedeelte van art. 59 der 
Grondwet ; 

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

Eenig artikel. 

Wordt goedgekeord de nevens deze wet kopielijk 
gevoep;de overeenkomst, tusscheu Nederland en 
België · den 4den October 1900 te 'a Gra"enl,age 
gesloten, tot ontheffing der iu Nl!derland ge
vestigde Be(qea en iu België gevestigde Neder
landers vnn elke gehoudenheid ten aanzien van 
den verplichten militairen dienst , hetzij bij het 
leger, hetzij bij de marine , hetzij bij de militie 
of de schutterij . (l) 

(1) Deze overeenkomst in de Fraosche taal, wordt 
hierna niet opgenomen, daar de bekendmaking 
er van in de NederJandsche taal oog bij Koninklijk 
besluit volgt. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1901. 
(get.) W IL H E L M I N A. 

De Ministei· van B uitenlanrkcke Zalmt, 
(get.) R. MELVIL VAN LYNDBN. 

De Minister van Binnenlanrkcke Zaken, 
(get.) 

30 December 1901. 
aan ,alliug van 
Staatsbegrooting 

s. 296. 

KUYPlfä. 

( Uitgeg. 28 Jan. 1902.) 

WET, tot verbooging en 
het derde hoofdstuk: der 
voor het dienstjaar 1900. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen en instelling van 

een nienw artikel het totaal der lstc Afd. van dit 
hoofdstuk gebracht op/ 102,630; dat der 2de Afd. 

op / 694,980 ; dat der 3de Afd. op/ 24,475 ; ~at 
der 4de Afd./37,030 en het eindcijfer op/869,115, 

30 December 1901. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Stnatebegrooting voor 
het dienstjaar 1900. $. 297. 

Bij deze wet wordt na verhoogiag en ver• 
mindering van eenige artikelen het totaal der 
lste Afd. van dit hoofdstnkgebracht op/152,338; 
dat der 4de Afd. op / 370,500 ; dat der 6de Afd. 
op / 1,382,732 en dat der 8ste Afd. op/860,943. 

30 December 190l. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale belnstingen. S. 298-308. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend 
aan de heffing, ten behoeve der provinciën : 

Noordbmóant : van twee en twintig opcenten 
op de hoofdsom van de grond belasti lig op de ge
bon wde eigendommen en van 1Jier eii twintig 
opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting 
op de ongebonwde eigendommen over 1902, en 

van negentien opcenten op de hoofd3om van de 
belasting op net penoneel over 1902. S. 298. 

Gelderland : van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de geoou wde 

eigendommen en van vijf opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de ongebouwde 
eigendommen over 1902 , en van negen opcenten 
op de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1902. S. 299. 

Zuidholland : van elf opcenten op de hoofdwm . 
van de grondbelasting over 1902, en van acM 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het llersoneel over 1902. S. 300. 

lfoordllolland: vnn acht opcenten op <le hoofd

· som der grondbelasting op de gebonwde eigen

dolnmen en van negen opcenten op de hoofdeom 
der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen 
over 1902, en van zea opcenten op Je hoofdsom 
ve:n de belasting op het personeel over 1902. 
s. 301. 

Zeeland: · van ackt en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de gebonwde 
eigendommen en van zea en dertig opcenten op 
de hoofdsom vnn de grondbelasting op de onl(e• 
bouwde eigendommen over 1902, en van een ei, 

twintig opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over 1902. S. 302. 

Utrecht: van ackt en een kalven opcent op de 
hoofdsom der grondbelastin!l: over 1902 , en van 
ooM · en een kalven opcent op de hoofdsom der 

belasting op het personeel over den dienst 1902. 
s. 303. 

Friealand : van zeven en twintig opcenten op 
de hoofdsom van de grond belasting over 1902, en 
van twintig en een kalven opcent de hoofdsom 
van de belasting op het personeel o.er 1902. 
s. 304. 

Ooeri.Jasel : van 1Jeertien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1902, en van 
oeei·tien opcenten op de hoofdsom van de belas
ting op het personeel over 1902. S. 305. 

Groningen: van twee en dertig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting over 1902 , 
en van acht en dertig en een kalven opcent op 
de hoofdsom van de belasting op h~t personeel 
over l 902. S. 306. 

Urentke : van 1Ji.er en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1902, en 
van een en twintig opcenten op de hoofdsom vnn 

de belasting op het personeel over l 902. S. 807. 
Limburg : van utJentien opcenten op de hoofd

som van de grondbelasting op de g:ebonwde 
eigendommen en van twintig en een haloe11 op
cent op de hoofdsom van de grondbelneting op 
de ongebouwde eigendommen over 1902, en van 
oij/tien opcenten op de hoofdsom vun de be
lasting op het personeel over 1902. S. 308. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 
den }sten Januari 1902. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1901. 
(get. ) W IJ,HELMIN A. 

De Min . van Binnen/. Zaken, (get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 18 Jan. 1902.) 



582 30 DECEMBER 1 gQ f. 

80 Decntber 1901. WET, tot voatstelliog valJ'" 
de begrootiog der ·uitgaven van de AlgemeeoB
Laodsdrokkerij voor het dieoalj~ar 1902. 
s. 309. 

Bij art. l wordt de begrootiog vastgesteld op 
/ 263,679.50. 

Bij artt. 2, 3, 4 en 5 worden de gewone mid
ddeo tot dekking naogewezto. 

30 Decembp 1901. WET, tot wijziging en nadere 
verhoogiog van hel zeide hoofdstuk der Staats• 
begrootiog voor het dieostjanr 1900. S. 3 lO, 

Bij deze wet wordt na verhoogiog en vermio• 
dering van eeoige nrtikeleo het totaal der late Afd. 
van dit hoofdstuk oerminderd met / 11,900; dat 
der 2de Afd. r;erl,oogd met / lól,040 ; dat der; 
Sde afd. Afd. oerminderd met/ 77,150; dat der 
4de Afd. f/erl,oogd met / 127,800; dat der 
5de afd. r:tnninderd met / 39,890, terwijl het 
eindcijfer wordt vtrl,oogd tot/ 17,054,468.965 , 

80 December U0l. WET, tot nadere verhoogiog 
vao het zeide hoofdstuk der Staatsbegrootiog 
voor het dienstjaar 1901. S. 311. 

Bij deze wet wordt na verhoogiog van eeoige 
artikelen het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk 
tJtrhoogd met / 84,790 ; dat der 3de Afd. oer• 
l,oogd met/ 100,000, terwijl heteio~cijfer wordt 
oerlioogd met/ 184,790. 

80 DeCiftal>er 1901. WET, tot bekrachtiging van 
overeenkomsten met de stichting .Reinier van 
Arkel" en het zedelijk lichaam • Vereeoigiop. 
van vrouwen tot het geven van onderwijs", 
te •, Hertogenbosclt. S. 312. 

80 December 1901. Wrr, tot wijziging van het 
aeltt,te hoofdstuk der Staatabegrootiog voor 

. het dienstjaar 1900. S. 313. 
Bij deze wet wordt na verhoogiog en vermio

deriog van eenige artikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk or.rhoogd met / 2,100 ; dat 
der 8de Afd. oermi•derd met f 80,000 ; dat 
der 4de .Ud. oerltoogd met / 71,000 ; dat der 
óde Afd . tJerltoogd met f 8,600 ; dat der 6de Afd. 
flerlioogd met f 2,200 ; dat der 8ste Afd. tJer• 
lloogd met / 19,000; dat der 9de Afd. ver
minderd met /' 101,873 ; dllt der !Ode Afd. r,er
ltoogd met / 6,500 ; dat der 12,le Afd. oerltoogd 
met f 64,000 en dat der 17de Afd. rerl,oogd 
met / 13,478. 

80 December 1901. WsT, tot aanvulling en ver· 
hoogiop. VllD het rugenth hoofdstuk der Staats• 
begrootiog mor het dieosljanr HlOl. S. 814. 

Bij deze wet wordt tusacheo de artt. 109 en 
110 iogelaseht : 

Àrt. 1091,i.r. Bijdrage aan het waterschap vao 
deo Onde-JJssel, voor de voltooiing der verbetering 
vno de rivier deo Oude-JJBSel als kanaal vao 
oitwateriog eo vao scheepvaart, i11gevolge de wet 
vao 28 Mei 1901 (Staatal>ladu0 .188)/100,000.-

Tco gevolge van voorschreven aanvulling en 
verhoogiog wordt het totaal der 2de Afd. , als• 
mede het eindcijfer vao genoemd hoofdstuk oer• 
lwogd met / 100,000. 

30 December 1901. WKT, tot verhoogiog v11n 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrootiog 
voor het dieostjnar 1901. S. 315. 

Bij deze wet wordt art. 80 alsmede het eiod• 
cijfer flerhoogd met/ l0!i,000. 

30 Decem!Jer 1901. W rr , houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigeoiog ten 
behoeve vau een spoorweg vao .J. l•elo oaar 
loeoorden. S. 816. 

30 Dece-,,,6er 1901. W:n, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatabegrootiog voor 
het dienstjaar 1900. S. 317. 

Bij deze wet worden de oavo)geode artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. oerl,oogd : 

.J.rt. 5 met / 2,400. .J.rt. 7 met / 1,400. 

.J.rt. 10 met / 12,000. .J.rt. 14 met f l,O!i0. 

.J.rt. 15 met / 8,000. Àrt. 74 met / 46,000. 

.J.rt. 79 wet / 38,000. .J.rt. 94 met / 3,500. 

.J.rt.114 met/ 115. .J.rt. 118 met/ 600. 

.Art 124 met/ 4,000. .J.rt.129 met/ 30,000. 

.J.rt. 182 met / 18,800. .J.rt. 146 met / 60,000. 

.J.rt. 147 met / 12,000. .J.rt. 151 met/ 700. 

.J.rt. 200 met/ 9,200. .J.rt. 205 met f 2,200 . 

.J.rt. 209 met / li,100. .J.rt. 214 met/ li,800. 

.J.rt. 216 met f 2,200. .Art. 224 met / 1,800. 
I> • .J.rt. 122 aa,iget>Uld en gelezen all i,olgt : 

.Jaarwedden van den Raad eo het verder per• 
aooèel voor het toezicht op de spoorwegdiensten , 
het onderzoek oanr de middelen tot verbete• 
riog van het ap~orwegoet daaronder begrepen 
/ 105,625." 

c. i1tgek11cl,t : 

.J.rt. 182l>i,. Voltooiing van het hoofdgebouw 
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met daartoe behoorende werken op het station 
Nijmegen / 18,315.04. 

Àrt. 188bi.r. Berekeningen in verband met 
enkele cijfers, voorkomende in de bijlagen van 
het verslag van de werkzaamheden der Staats
commissie, ingesteld bij Koninklijk beslnit ·van 

31 Jnli 1895, n°. 21 / 87. 
d. 1Jertninderd: 

.bt. · 35 met/ 100,000.-.Àrt. 69 met/ 6,000. 

.Jrt. 61 met/ 10,000.-. .Jrt. 134 met/ 100,000. 

.Jrt. 135 met/ 35,467.04 . .Jrt. 211 met/ 26,300. 
Ten gnolge van het vorenstaande wordt het 

totaal der 2de Afd. 1Jerminde,·d met / 787; dat 
der 3de Afd. uerlwogd met. f 700 en dat _der 
4,de Afd. 1Jerlwogd met/ 87. 

Per transport . / 1,104,110 
.Jrt. VIII. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld en vnn andere 
geldswaardige papieren, alsmede alle 
daarmede in verbond staande uitgaven. • 920,415 

.Jrt. IX. Restitutie van ingehou• 
den kortin11:en , bedoeld bij de 5de 
alinea van artikel 17 der wet van 
9 Mei 1890 (Staat1blad n•. 79), 
laatstelijk ge~ijzigd bij de wet van 
29 Jnni 1899 (Staat1blad n°. Uil). • 2,000 

.Jrt. X. Aankoop van perceelen, 
welke het gebonw van het Pensioen• 
fonds belenden , alsmede alle daar-
mede in verband staande nitgaven. 

30 December 1901. WET, tot regeling van de .Jrt, XI. Onvoorziene uitgaven. • 
50,000 

3,000 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen

fonds voor wednwen en weezen van Bnrger
lijke Ambtenaren over het jaar 1902. S. 318. 

Bij art. 1 de1.er wet worden de nilgaven vast
gesteld als volgt: 

.Jrt. I. Traktement van den directenr en van 
de ambtenaren en boden, toelage van den con
gierge, benevens schrijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen / 22,110 

.Jrt. II. Bnreel- en lokaalbehoef-
ten, benevens drnkwerk . . • 

Àrt. II l. ]'oelagen en presentie
gelden voor commissarissen . : 

.Jrt. IV. Reis• en verblijfkosten 
van commissarissen, van den directeur 
en van de ambtenaren . 

Àrt. V. Aandeel van het Pensioen
fonds voor wednwen en weezen vnn 
Burgerlijke Ambtenaren in de toe• 
lagen en presentiegelden van de leden 
van den Pensioenraad voor Burger
lijke Ambtenaren en reis- en ver
blijfkosten van die leden .• . • • • 

.Jrt. VI. Onderhoud ; BBSurantie
premie en bewakingskosten door de 
gemeente-brand weer van het ge:.On w 
waarin de bnreelen zijn gevestip;d, 
en onderhoud ..-an den tuin achter 
dat gebouw, alsmede verlegging van 
de trap voerende van de eerste naar 
de tweede verdieping van het ge
bouw 

.Jrt. Vll. Pensioenen • 

4,500 

1,000 

1,000 

1,000 

4,500 
1,070,000 

Transportëere . / 1,104,110 

/ 2,079,525 
Bij artt. 2 , 8 eu 4 worden de middelen tot 

dekking ungewezen. 

:lO December 1901. WBT, houdende nadere be
palingen omtrent den accijns op het fi!\'dis
tilleerd. S. 819. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1900/1901 , n°. 131, 
1-7 . 

Hand. id. 1901/1902 , bladz. 835. 
Hand. l• Kamer 1901/1902 , bladz. 42, 69. 

W11 WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweiting genomen hebben, dat . 
het noodig is nadere bepalingen omtrent den 
accijns op het gedistilleerd vast te stellen; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In art. 104 der wet van 20 Juni 1862 

(Staat1blad n°. 62), zooals het lnidt volgens art. 5 
der wet van 23 December 1886 (Staat1blad n°. 223) 
en art. 1, f 8, der wet van 31 December 18118 
(Staat1blad n°. 286), worden de volgende ver
anderingen gebracht . 

1. Aan i 1 a van dat artikel wordt een nieuw 
lid toegevoegd lnidende: 

.Op gedistilleerd, waarvoor de voormelde kor
ting eenmanl genoten is, wordt verder geenerlei 
korting verleend , tenzij in bijzondere gevallen ter 
beoordeeling van Onzen Minister van Financiën 

_ en onder de voorwaarden door hem te atellen". 
II. In i 1 b, tweede lid, van dat artikel wordt 

in plaats van : • Is hieronder 11:edistilleerd begre• 
pen", gelezen: .Ia door den distillatenr fi!\'dis• 
tilleerd ingeslagen" . 



584 30 DECEMBER 

2. De distillateur of de brander die aanspraak 
maakt op de kortingen verleend bij of krachtens 
de wet van 20 Juni 1862 (Staat8blad n°. 62), 
zooals die is gewijzigd en aangevuld bij de wet
ten van 4 December 1869 (Staatsblad n°. 202) 
en 1/3 December 1886 (Staaûblad n°. 223), is 
gebonden om, on verminderd het bepaalde bij de 
artt. 9, 10, 11 en 12 der eerstgemelde wet, zijne 
distilleerderij of branderij van andere panden en 
erven af te scheiden en daarin BBn wezige deuren, 
vensters of andere openingen af te sluiten, een 
eu ander ten genoegen van Onzen Minister van 
Financiën of overeenkomstig de voorschriften door 
hem te geven. 

De distillateur of brander zal op zijne kosten 
aan die voorschriften moeten voldoen telkens bin
nen den tijd door dien Minister te bepalen en 
moeten zorgen dat een en ander in behoorlijken 
staat blijft, bij gebreke waarvan . alle aanspraak 
op korting vervalt. 

3. De ambtenaren zijn bevoegd personen te 
.visiteeren die eene branderij of distilleerderij ver
laten en die zij verdenken gedistilleerd met zich 
te voeren. 

4. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
om, wanneer hij dit tot wering van heimelijke 
uitslagen van gedistilleerd noodig acht, distilleer• 
derijen der eerde klasse en de daartoe behoorende 
erven zoowel bij da,r als bij nacht door ambte- · 
naren te doen visiteeren of bewaken. 

5. In de gemeenten of gedeelten van gemeenten 
door Ons daarvoor aan te wijzen, mogen per
sonen beneden de 16 j11ar geen gedistilleerd ver
voeren, hoe gering ook de hoeveelheid zij, ZO!ider 
voorzien te zijn van een geldig daartoe strekkend 
docnment. 

Op vervoer in strijd met deze bepaling zijn 
de straffen van art. lSS, S 25 der voormelde wet 
van 20 Juni 1862 van toepassing. 

Bedraagt echter de hoeveelheid die in strijd 
met het eerste lid vervoerd wordt, niet meer dan 
één liter, dan behoeft te!t"n den vervoerder 11:een 
bekeuring ingesteld te worden, doch kan het 
gedistilleerd met de fleBBCben of andere voorwerpen, 
waarin het zich bevindt, aangehaald en zonder 
rechterlijke uitspraak vernietigd worden. 

Wanneer bij vervoer in strijd met dit artikel 
blijkt, dat het gedistilleerd is nitgedagen uit 
een pand als bedoeld bij art. 111, i 3 der voor

· melde wet van 20 Juni 1862, wordt degene oit 
wiens pand de uitslag is geschied, l(l!Btraft met 
eene boete van 1Jij/maal het bedrag van den 

accijns van het onwettig vervoerde gedistilleerd, 
doch in geen geval minder dan 1Jij/ en twintig 
guldm. 

6. De feiten, strafbasr volgens de bepalingen 
dezer wet , worden beachou wd, als misdrijven , 
behalve voor de toepassing van de artt. 57 en 
58 van het Wetboek van Strafrecht, in de pl11&ts 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij art. 62, eerste 
en tweede lid , van dat wetboek voor overtre
dingen bepaald ia. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen th:ins 
geldende bepalingen voor het geval van wanbe
taling van J1:eldboeten, zijn ook bij de toepassing 
van deze wet van kracht. 

Bij strafvervolging wegens vervoer in ~trijd 
met het eerste lid van het vorig artikel is van. 
toepassing het voorlaatste lid ven art. 7 der wet 
van 15 April 1886 (Staat8blaá n•. 64) totdat 
de wet van 12 Februari 1901 (Staat,blad n°. 68) 
in werking treedt. 

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

Voor distilleerderijen, w11&rvoor na den eel"Bten 
December 1901 eene aangifte volgens art. 18, 
§ 4 der voormelde wet van 20 J nni 1862 is 
ingeleverd, ia echter het bepaalde onder II van 
art. 1, met den dag van de inlevering dier aan
gifte van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te '• Gravenhage, den ~sten Decem• 

ber 1901. 
(get.) WIL H EL MINA. 

De ,lfinûter 1Ja11 Financiën , 
(get.) Hun: VAN TECKLE!IBUHG. • 

(Uitge,q. 3 Jan. 1902.) 

ISO December 1901. WET, tot verhooging van 
het Z8fJl!llde hoofdstnk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1901. S. 320. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 5de Afd. van dit hoofdstnk 
gebracht op f 6,421,978 en hel eindcijfer op , 
/ 25,172,283.70•. 

80 December 1901. Wrr, tot aanvulling en 
verhooging van het zeuende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1900. 
s. 321. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een artikel 
het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstnk nader 
vastgesteld op / 128,940.70 en het eindcijfer op 
/ 25,300,107.40•. 



30 Il E c E M B E R ·l 9 0 1. . 585 

30 December 1901. WET, tot wijziging van het 
zeoende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 3t2. 

Bij deze wet wordt na vel'hooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 6de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 5,639,481; dat 
der 6de Afd. op f 2,066,064.50 en dat der 
8ste Afd. op f 1,317,146. 

30 /Jecember lllOl. WET,- tot aanvnlling en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der . 
Stnatsbegrooting vom· het dienstjaar 1901. 
s. 323. 

Bij deze wet wordt no. verbooging van eenige arti
kelen het totaal der 43.e AfJ. van dit hoofdstuk 
geb1-acht op f 162,760 en het eindcijfer op 
f 26,217,783.705 • 

30 December 1901. WET, tot vaststelling van het eerste hoofdstuk der Staatbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 324. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1902, 
betreffende het Hui.t der Ko11ingin, vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Inkomen van de Koningin f 600,000.-
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe 160,000.-
3. Onderhoud der Koninklijke paleizen 60,000.-

f 800,000.-

30 December 1901. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk Á der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 325. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstnk À der 
1902, betreffende de Nationale Schuld, vastgesteld 

1 • Afd.: Interesten, enz. 

begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
zooals hierna verkort volgt: 

2• Amortisatie en aflossing van rentegevende Nationale Scb.nld. 
f 31,484,380.78 

3,247,000.-

30. December 1901. WET, tot aanwijzing van 
de middeleu ter goedmaking van de nitgaven, 
begrepen in de Stantsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 326. 

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

volgens de artt. 123 en 124 der Grond wet, jaar• 
lijks de middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rijks, in de 
algeu,eene begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in de o.lgemeene begrooting voor het dienst
jaar 1902, znllen over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomsten b.ierna omschreven , 
te weten: 

1°. de R.ijks- directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en ,·echten, hierna genoemd: 

a. de grondbekuting , 
b. de personeefe belasting, 

c. de belasting op bedrijf,- en andere inkomsten, 
d. de vermog~isbelaating , 
e. de accijnzen , 

f. de rechten en boet.en van zegel, regi.ttratie, 
hypotheek, aucceasie en overgang bij overlijden, 

f 34,731,380.78 

g. de rechten op den invoer en het forma;,t
zegel, in gebrnik bij de heffing van die recbten, 

h. de waarborg en belasting der gouden en 
11iloe1·en werken ; 

2°. de inkomsten der domei11111, wegen en 
tJaarten; 

3°. de opbrengst der posterijen ; 
4°. de opbrengst der Rijkstelegrafen; 
6°. de opbrengst der Staatsloterij; 

6°. de op hrengst der uitgifte van akten voor 
de jacht en visacherij; 

7°. de opbrengst der loodsgelden; 
8°. het recht op de mijnen ; 

9°. het aandeel van het Rijk in ie opbrengst 
van de exploitatie der Staats8'[)0orwegen ;. 

10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten, te weten i 

a. 1Jijftig opcenten op de rechten en boeten 
van zegel, met uitzondering van diP., genoemd. 
bij de letters a, b en c van art. 13 der wet van 
den llucn Juli 1882 (Staatablad n°. 93) en bij 
art. 2 der wet van den 3 lsten December 1885 
Staatsblad n°. 264), 

b. acht en dertig opcenten op de rechten e~ 
boeten van auccessie en van overgang bij overlijden, 



586 30 D E C E M BE R f 9 Û 1. 

. e. tJij/tig opce,,ten op het /or11U1atzegel, in ge
bruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

d. tJijfti,m opeen ten van het recht QP de tnijMII, 
voor /noade po,te,, en collecteloon; 

11°. essaailoon, in geYal van verbreking van 
g()tllM!ff en zilueren tl)erun en VO<'r gehalte-proeven, 
welke geene betaling van belnating ten gevolge 
hebben; 

12°. de eerscl!.illende onteat1g1ten en toeoallige 
l>aten hierna om.schreven : 

a. de baten en opkomsten , voortv)Qeiende nit 
den dienst der posterijen , 

ll. de baten en opkomsten, voortvloeiende nit 
den dienst der Rijkatelegrafen, 

c. de toevallige baten , het beheer van den 
gewonen dienst der geva ngenisaen betreffende, 

d. de inkomsten, voortvloeiende nit den arbeid 
der gevangenen , 

e. de inkomsten, voortvloeiende nit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen, 

/. de inkomsten ingevolge de wet van den 
80st.en September 1893 (staat11blad n•. 146), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en handels
merken, 

g. de opbrengst van de Nederl.antbcl!.e Staat11-
courant en het P er11lag der Handelingen van de 
Staten• Generaal, 

A. de ~pbrengst ven het Sta'aûl>l.ad, 
i. het batig slot van het Fond, tkr À{gemeene 

LantbdruUerij , 
j. de opbrengst van voor het publiek verkrijg-

baar gestelde stukken , 
k. de justeerloonen van gewichten, 
l. de consulaatrechten, 

m. de baten, voortvloeiende nit het beheer van 
's Rijke veeartsenijschool, 

n. de baten, voortvloeiende nit het beheer van 
het Universiteits,ziekenhnis· te Leiden, 

o. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
de Rijkakrankiionigengeatichten, 

p. de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van lands werken, 

1/· de vergoeding door de provinciën en ge
meenten in 1902 verschuldigd voor de. in vorde
ring van opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1901 en op de peraoneele belasting 
over het dienstjnar 11100, 

r. de ontvangsten wegens verrichtingen be

trekkelijk het kadaster, 
. ,. de opbrengst van het door de landmeters 

van het kadaster voor particnlieren vel'l'ichte werk, 
na aftrek van het bon daarvan toekomende gedeelte, 

t. de boeten van verschillenden aard, 
11. het aandeel van 76 ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurd verklaringen, 
bij de pereoneele belasting, de rechten op den 
invoer en de accijnzen vallende, 

"· de teruggave wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van '1- Rijke kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grond belasting ·en op 
de pereoneele belasting over het dienstjaar 181111, 

tl), de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan Je schatkist vervallen , 

z. de leges aan de schatkist vervallen, 
ij. de verjaarde renten, 
z. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, i·entende 2 1 / 1 

ten honderd, ingeschreven kapitalen, 
aa. de inkomsten van de Grootboeken der Na

tionale Schuld , 
bl>. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 

ambtenaren, 
cc. de bijdragen voor pensioen van onderwrjzere 

bij open bare lagere scholen, 
dd. de betalingen voor het a:fle11gen der examens 

bedoeld bij art. 65ter der wet _tot rep;eling von 
het lager onderwijs, 

ee. de aehoolgelden van leerscholen, verbonden 
oan de Rijkskweeksch,olen vnn onderwijzers, 

jf. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers, 

!l!l• de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks-
school voor kunstnijverheid, . 

.U. de bijdragen vnn leerlingen op de Rijks
hoop;ere bnrgerscholen , 

ii. de bijdragen van leerlio11en op de Rijks

landbouwschool, 
jj. de bijdragen vnn kweekelingen op de Poly-

technische school, . 
U. de bijdragen van Jeerlin~n op de winter

scholen, 
ll. de bij,lrege van de gemeente Rotterdam in 

de koaten der aldaar bestaande Rijksinrichting 
tot opleiding van vroed vron wen, . 

mm. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor 
het afleggen der examens , bedoeld bij a;t_ 89 
der wet van den 28aten April 1876 (Staalsl>/ad 
n°. 102), 

nn. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
. academie van beeldende kunsten, 

oo. de b~dragen voor de opleiding vau ca
detten liij de Koninklijke Militaire Academie, 
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pp. d.i bijdragen voor de opleiding van ca.• 
detteo aan de Cadettenschool, 

qq. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, 
· "· de bijdragen voor de Ópleidiog van adspirant

administrateurs te Àmaterdam, 
sa. de bijdragen voor de opleiding van leer

lingen-machinist te Helfevoetaluia, 
tt: de terng~ven eo renten van voorschotten., 
uu. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen , 
""• de uitkeeringen van België: 
1 °. volgens art. 18 , alinea 3, van het verdrag 

van den 5deo November 1842, goedgekeurd bij de 
wet van den 4den Febroari 1843 ( Staatablad n°. 3), 
wegens de vuurgelden op de Wester-Schelde ; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst vso 
den 3lsten October 1879, goedgekeurd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), 
voor werken voor de uitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

ww. de baten van 's Rijke Munt., 
:rz. de teruggave van de uit de Stnutsbeiuooting 

bestreden kosten voor de RijkRpostspaarbank, 
ijij. de teroggaven door gemeenten ter zake 

van hetgeen door haar volgens art. 4-5 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs , over 1900 
te veel is genoten , 

zz. de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd eu wegens stof
fen gebezigd tot vermenging van zout, 
· aaa. de toevallige baten voortvloeiende uit den 

aanleg der Staatsspoorwegen, 
bbb. de opbreugst der Rijkslandbouwproefstations, 
ccc. de bijdrage uit de geldmiddelen van Neder

landsch-Indië in de kosten van de afdeeling: 
,hoogere land- .eo boschboawschool" der Rijks• 
land bon wschool te Wageningen, 

ddd. de inkomsten van het hengstvenlendepot 
te .Bergen op Zoom, 

eee. de baten voortvloeiende uit het beheer van 
de Rijkavischhal te IJmuiden, 

fff. de bijdragen van de gemeenten Goes en 
Bergen op Zoom in de kosten der Rijke- hoogere 
burgerscholen aldaar, 

ggg. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende ; 

18°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsclt-Indiii in de uitgaven wegens uitgifte 
of beleeoing van bewijzen van vlottende schold; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen van 
.Nederlandsen-Indië io de uitgaven voor renten, 

kosten en aflosai'!g van drie ten honderd rente
gevende Nationale Schuld; 

15°. de in artikel 2 bedoelde bijdrage uit het 
Fond,, voortapruitende uit koopprijzen 11a,i do
meinen : 

16°. het aandeel van den Sta.at, ingevolge de 
• wet van den 7 den Angnstus 1888 ( Staatsblad 
n°. 122), in de winsten der Nederlandache .Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1901-1902 en drie tJierde gedeelten der over 
het boekjaar 1902- 1903 behaalde winsten; 

17°. de legea, geheven ingevolge de wet van 
den 9deo Mei 1890 (Staatablad n°. 80) , ge
wijzigd bij die van den 29sten December 1893 
(StaataMad n°. 246); 

18°. de bijdrage van Nederlandacli-Indië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijks oit~veo 
over het dienstjaar 1902. 

2. Het voordeelip: slot der rekening ,•an het 
Fonds, voortspruitende uit koopprij1.en van do
meinen , over het jaar 1901 en de in 1902 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen eo afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, een wigd urende erfpachten en derge
lijke praestutién, worden, tot een gezamenlijk 
bedrag van drielionderd duizend gulden, toege
voegd aan de middelen tot goedmaking der uit
gaven, begrepen in de Stuatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. 

3. Naar aanleiding van art. 35 der wet vun 
den 21sten A.pril 1810 (.Bulletin des Lois n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1902 bepaald op twee en een kalf ten 
ltonderd der zni vere opbrengst. 

4. In de som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, tot 
goedmaking van de daarbij vermelde , uitgaven 
ontbreekt, . kan , io afwachting van nadere ,vet
telijke bepalingen , worden voorzien door nit!lifte 
van schatkistbi ljetten eo schatkistpromessen of 
door beleeniog van schatkistbiljetteµ tot een be
drag van ten hoogste dertien millioen twee hon
derd duizend gul,den. · 

5. Deze wet treedt in werking met den l sten 
Januari 1902. 

Lasten eo bevelen , enz. 
Gegeven te 's ·Gra veohage, den 30steo De

cember 1901:· · 

(get.) WILHELMINA. 
De Mini.rter van Financiën , 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG • 

(Uitgeg. 1 Jan. 1902.) 
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STAATSBEGROOTING VOOR HET OIENSTJAA 

W ET O P D E M I D D EL E N. 

Ra•••!I ooor liet dieuljaar 1902. 

BENA.MING DER MlDDELE~ EN INKOMSTEN. 

f 13,0iiO,000. -
A. Directe bela1tingen. · 

a . Grondbelasting . . • • • . . • • . 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten. • .• • 34,000.-

b. Personeele bell.8ti ng. . . • . . : . . • . / 9,532,000.-
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten. . • . • . • • • • . . . . • · . . . . 510 000.-

c. Belasting op bedrijfa- en ·andere inkomsten . . . • . • / 6,800,000.
af: a. ontheffingen , verminderingen, afschrijvingen, teruggaven 

en oninbare posten. . . • . • • . • • • / 160,000.
b. uitkeering aan de geldmiddelen van Neder

landsch-lndië volgens de wet van den 9den April 
1897 (iltaat1blad n°. 84) • . • . . . . • • 340,000.-

500,000.-

d. Vermogensbelasting . . • . • . • . • . • . • • f 7,4116,000 .
af: ontheffingen, kwijtscheldingen , verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare posten, welke in 1902 worden betaald . • . . • 32,000.-

B. ..dccijnzen. 
a. Suiker. . • • • • • . . • . • f 
/J. Wijn. . . . . . . . . .. · 
e. Binnenlandsch en bnitenlandsch gedistilleerd. 
d. Zont . . . . . 
e. Bieren en azijnen • 
f. Geslacht. . . . 

C. Indirecte belutingen. 

a. Ze~lrechten. . . • 
50 opcenten op zegelrechten 

b. Registratierechten • • • 
c. H ypotheekrechteu . • • 
d. Rechten van successie en van overgang bij 

overlijden . . . . • . · • 
38 opcenten op die rechten . . • • . • 

/ 3,530,000.-
570,000.-

f 8,950,000.
• 3,401,000.-

f 

-

14,900,000.-
1,800,000.-

26,700,000.-
1,520,000.-
1,400,000.-
3, 700,000.-

4,l00,000.-
5,200,000. -

510,000.-

- - --- - • 12,351,000.-

D. Reclit,ui op <1411 inooer. 
a. Rechten op den in voer . 
b. Formaatzegel . . . . f 
50 opcenten op het formaatzegel. 

. / 9,600,000.-
12,000.-
6,000.-

16,000.-

R 1902. 

BELOOP 
PER )UDDEL 01!' 

INKOMST. 

f 13,016,000.-

. 9,022,000.-

. 6,300,0M.-

. 7,464,000.-

. 50,020,000.-

. 22,161,000.-

. 9,618,000.-

'fransporteere . . . f 117 ,601,000.-

1 
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BELOOP 
PER .MIDDEL OF 

INKOMST. 

Per transport . . . /117,601,000.

E. Waarborg en belaatiltfl de,· goudn en zilt1eren werke11. 
a. Belasting (hoofdsom en opcenten). • . • . • . • . . f 320,000.-
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge-

halteproeven , welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. • 900.-
320,900.~ 

F. romeine11. 
a. Inkomsten van de gewo'le domeinen, tienden , enz. . f 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog . 
c, In komsten van de groote wegen . 
d. Inkomsten vnn vaarten, veren en havens. 

G. Opbr~st der posterijen. • • 
H. Opbr~st der luJkstelegrafen. 
I. Opbr~st der Staat8'oterij. • 
J. Opbr~st der uitgegeven akten ooor de Jackt en tJuicAerij 
K. l oodsgelden • • • • • • • • 

L. Reent op de mijnen. 
Vast recht • . . .f 
Proportioneel recht . . . . 

10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 36 der wet van 
21 April 1810. . • . . • . 

5 opcenten voor collecteloon , volgens artt. 37 en 39 van het 
decreet van 6 Mei 1811 . . . . . . . . . . . • • 

l,500,000.-
60,000.-
30,000.-
86,000.- . 

,1 • 

300.-
22,500.-

2,280.-

1,140.-

l,676,000.-
11,122,000.-

2,487._000.-
651,000.-
135,000.-

2,350,000.-

26,220.

M. Àandeel t1art Aet Rijk in de oplmmgst t1an de er-ploitatie der Staatsspoorwegen. • 4,188,150.

N. Yenchillende onttJangsten en tonallige baten. 

a. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der posterijen. f 
IJ. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der Rijks-

telegrafen . . . . • . . • . • • . . • . . . • 
c. Toevallige. baten , het beheer van den gewonen dienst der ge-

vangenissen be.treffende • . . . • • • . • . . • . . • 
d. Inkomsten voortvloeiende nit den arbeid der gevangenen. . • 
e. Inkomsten voortvloeiende nit het beheer der Rijkswerk-

inrichtingen . • . . 
f. Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten September 1893 

(Stàatsblad n•. 146), huudende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken. . . • . • . . • . • . . . • 

g. Opbrengst van de Nederlandaclte Staatscourant en het Verslag 
der Handelingen oan de Staten-Generaal . . . . . • . 

lt. Opbrengst van het- Staatsblad. • 
i. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij 
j. Opbrengst van voor het pubiiék verkrijgbaar gestelde stokken .• 
k. J usteerloonen van gewichten . • . . . . • . . • 
/. Consulo.atrechten . . 

m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenijschool • 

Transporteere . . . f 

43,000.-

14,000.-

1,475.-
423,200.-

342,900.-

12,000.-

40,000.-
6,000.-

10,000.-
15,000.-
20,000.-
48,000.-
19,000.-

- - - - ---
994,575.- /140,557,270.-
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Per transport · • . / 
n. Baten, voortvloeiende nit het beheer van het Ut1i versiteits

ziekenhnis te Leiden 
o. Baten, voortvloeiende nit het beheer van de Rijkskrankzinnigen

~stichten • 
p. Bijdragen in de koste~ van aanleg en onderbond van lands-

werken . • . • • 
q. Vergoeding- van de provinciën en gemeenten voor de invordering 

van opcenten op de grondbelasting over het dienstjlLllr 1901 en 
op de personeele belasting over het dienstjlLllr 1900 . 

r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster . • 
a. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte werk, na aftrek van het hun daarvan toe
komende gedeelte. 

t. Boeten van verschillenden aard . 
u. Aandeel van 7 5 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

nrbenrd verklariÓ!(lln bij de peraoneele belasting, de rechten op 
den in voer en de accijnzen vallende • • 

v. Tero!l'8nve 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 beluting over het dienstjaar 1899 • 

to. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastin-
gen aan de schatkist vervallen • . 

z. Leges aan de schatkist vervallen. • • 
ij. Verjaarde renten. • • 
11. Inkomsten van den Hoogen Re.ad van Adel en renten van de 

te zijnen name op het Grootboek der Nationale Sehuld, rentende 
2{ ten honderct, ingeschreven kapitalen . 

aa. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld. • • • 
6/;. Bijdragen voor pensioen van bnrgerlijke ambtenaren . . • 
cc. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 

scholen. . . . 
dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 65t.,.,-

der wet tot regeling van het lager onderwijs • • . • 
ee. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijkskweek-

scholen van onderwijzers . . • 
.IJ'. Schoolgeldeu van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 

teekenonderwijzers • • 
gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksschool voor kunst-

nijverheid . • • 
kk. Bijdragen van leerlingen op de Rij ka- hoogere burger-scholen. • 
ii. Bijdragen v·an leerlingen op de Rijkslandbou wschool • 
jj. Bijdragen van kweekelingen op de Polytechnische school • • 
U. Bijdragen van leerlingen op de winterscholen . • • • 
ll. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der aldaar 

bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroedvrouwen • • 

Transporteere . / 

BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST. 

994,575.- /140,557,270.-

7,óOO.-

43,600.-

233,800.-

276,000.-
60,000-

36,000.-
214,000.-

45,000.-

223,000 .-

15,000.-
220,000.-

16,000.-

22,000.-
21;000.-

545,000.-

220,000 -

37"000.-

12,700.-

2,900.-

1,875.-
67,000.-
11,ÓOO.

lS0,000.-
1,800.-

5,000 . .:..1 
3,461,650.-1-f-l -40-,ó-5-7,-27-0-.--



80 D E C E M B E R f 9 Û 1. 

BENAMING DElt MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

591 

BELOOP 
PER l!IDDEL OF 

INKOMST. 

Per· transport • . · . f 3,461,650.- f l40,5ó7,270.
mm. Bijdragen voor het volgen der le6sen aan de Rijks-universi• 

teiten en betalingen voor het afleggen der examens , bedoeld bij 
art. 89 der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102). • 

nn. Bijdragen van kweekelingen der Rijke-academie van beeldende 
kunsten. · · 

oo . Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Acu.de~ie . 

pp. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de Cadettenschool. • 
qq. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 

Institnnt voor de Marine . 
rr. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administrateurs 

te Á.msterdam. 

sa. Bijdragen voor de opleiding van leerlingen-machinist te 
Hellevoetsluis. 

tt. Teruggaven en renten van voorschotten . 
uu. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen 
vv. Uitkeeringen van België: 
1 °. volgen&' art. 18, alinea 3, van het verdrag 

van 5 November 1842, goedgekeurd bij de wet 
van den 4den Februari 1843 (Staatsblad n•. 3) , 
wegens de vunrgelden op <le Wester-Schelde 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
31 October 1879, ~edgekenrd b~ de wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken 
voor de nitloozing der Vlaamscbe wateren . 

ww. Baten van 's Rijke munt . 

f 10,000.-

58,800.-

:r:r. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijkspo~tspaarbank . 

ijij. Ternggaven door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 
~olgens art. 45 der wet tot regeling van het Jager onderwijs, over 
1900 te veel is genoten . . · 

zz. Ontvangsteu wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd, en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging van zont. • 

aaa. Toevallige baten voortvloeiende uit den aanleg van Staats
spoorwegen. 

óbb. Opbrengst der Rijkslandbonwproefstation's . 
ccc. Bijdragen uit de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in 

de kosten van de afdeeli~g .hoogere land- en boschbonwschool" 
der Rijksla.ndbóuw-school te W-ageningen . . 

ddd. Inkomsten van het hengst ven lende pot te Bergen O'/J Zoom. • 
eee. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvischhal 

te IJmuickn . · 
fff. Bijdrage van de gemeenten Goea en Bergen op Zoom in de_ 

kosten der Rijks-hoogere burgerscholen aldaar • . 

238,000.-

4,000.-

55,000.-
18,ó00 . ..c.. 

32,700.-

2;400.-

12,i00.-
2,523,000.-

250,000.-

68,300 .-
189,350.-

450,000.-

70,000.-

127,000.~ 

39,000.-
22,750.-

20,000.-
12,000.-

11,125.-

4,ö00.-

Trnnsporteere . f 7,611,975.- 1 fl40,557,270.-'--
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PER llll!DDEL 01!' 

lliKO.illlST. 

Per traneport . . . f 7,611,975.- /140,557,270.
ggg. Alle andere ontvang.ten niet tot de vorengenoemde be· 

boorende . • . • . • . • . • • 200,000.-
7,811,975.-

0. Áandeel 11an de geldmiddelen van Nederlaudack-Indië in de ui~gaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende scbnld. • . . • · Memorie. 

P. .Aandeel van de geldmiddelen oan Nedulandsck-Indië in de nitgaven voor 
i'ente, kosten en allo;;eing van drie ten h~nderd rrntegevende schold . • . . . • 3,865,000.

Q. De in artikel 2 der Middelen wet bedoelde lifdrage nit het Fond8 fWOrt• 
.spruitende uit lroopprijzen 11an domeinen • • . • • • • • . • • . • • • • 300,000 -

R . .Äandeet van den Staaf, ingevolge de wet van den 7den Anp:natns 1888 
{Staatsblad n°. Hl2), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde één vierde ge
deelte der orer het boekjaar 1901/1902 en drie vierde gedeelten der over het boek-
jaar 1902/ 1903 behaalde winsten . . . . • . . . . • • . • . • 1,300,000.-

S. Leges, geheven ingevolp:e de wet van den 9den Mei 1890 (Staatabladn°. 80), 
gewijzigd bij die van den 29aten December 1893 (Staat8blad n°. 246). . 168,090.-

T. Bijdrage flan Nederlandsck-Indiii aan de middelen tot dekking van 'e Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1902. Memorie • 

31 fJecember 1901. WETl'Bli, houdende natura-
lisatie van : 

K a r 1 0 t t o L i e a. S. 327. 
Georg Joaef Kraft. S. 328. 
Har r y H ei I b u t. S. 329. 
V i c t o r v a n d e r R e i a. S. 330. 
Nicolaus Friedrich Peter Meijer. 

s. 331. 
Gerhard Heinrich Schnetkamp. 

s. 332. 
An t o n G o t t f r i e d S i m o n. S. 338. 
Ewald Schulte Mäter. S. 334. 
F r II n z va n E 1 t e n. S. 835. 
G e i s b e r t J oh a u n e s Bo d e. S. 836. 
Amalie Magdalene Elisabethe 

Helene Friederike von Fravat 
J' a c q o i e r d e B e r n a y. S. 337. 

H"e i u r ic h Ho I t h u is en. S. 338. 
P et e r R o e d i g. S. 339. 
J o h a u n e a H u e a e. S. 340. 
Friedrich A ng nat B ächer. S. 841. 
Jo h a n n H e i n r i c h J o s e p h K e m m e. 

S. M2. 
Ludovikna Hnbertus Op de Drink. 

s. 843. 
Ka ri Mor i t z H n hert S c hr ö de r. 

S. 344. 

Totaal . / 154,002,245.-

Heinrich Theodor Schmidt. S. 345. 

A u g u s te H en r i M e ij e r. S. 346. 
Freerk Eggen. S. 347. 
J o a e p h Roe d i g. S. 348. 
Aloysius Andreas Clareboeta. 

s. 349. 
Ger h ar d W i I he 1 rn R ü h 1 ä n d e r. 

s. 350. 
Joseph Hubert lgnaz Georg Her

bermann. S. 351. 

30 April 1901. fü:sLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken , bondende uitvoering 
van art. 2 , eerste lid en van art. 4, derde 
lid, der Boterwet. (Wet van 9 J ali 1900, 
Staat,blad n°. 112.) 

De Minieter van Binnenlandsche Enken: 
Beschikkende op bij hem ingekomen verzoeken; 
Gezien het late lid van art. 2 en het 3de lid 

van art. 4 der Boter wet (Staatablad n°. 112, 
jaar 1900); 

GeM op het bepaalde bij de beschikking van 
22 Februari 1.1., n° .. 18461, afd. Landbouw{opge• 
nomen iu n••. 50, 52, 56 ea 58 der Nederland
acM Staat1co,ua11t, jaar 1901); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
1 °. dat op veqiakkingen van margarine, bestemd 
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voor Frankrijk en zijne Koloniën, zoowel he~ woord 
,.Oléo-margnrint" als ,Margarine" mag zijn aan
gebracht; 

dat op die verpakking de bestaoddeelen der 
,waar mogen zijn vermeld; 

dat voor die aaodoiding .Oléo-mnrgarioe" af• 
wijking geoorloofd is van den vorm en de nfmetiog, 
bij de io 't hoofd dezer vermelde beschikking ten 
opzichte van het woord • Margarine" bepaald ; 

2°. dat op verpakkingen van ma1-garioe, bestemd 
.v;oor Portu_gal, io plaats van het woord • Margarine" 
de aan:lniding .Mantcii,ia artificial" mag zijn aange
bracht (waaraan · mag zijn toegevOégd: ••.• K.G ."); 

dat voor die aanduiding .Manteiga artificial 
( •• . ••• K.G.)" afwijkioi,c geoorloofd is van den 
vorm eo de afmeting, bij de io 't hoofd de1.er 
vermeld-e beschikking ten opzichte van het woord 
,. Margarine" bepaald; 

dat vrijheid wordt ~nten wat betreft het aantal 
~alen dat de anndaiding is ann te brengen ; 

3°. dat op verpakkingen van margarine, bestemd 
-voor Dnitsch land , · de vorm eo de afmeting van 
de aanduiding .Margarine" mogen afwijken van 

dat voor die aanduiding _afwijking geoorloofd 
js van den vorm en de áfmetiDg bij de in 't hoofd 

ezer vermelde beschikking ten opzichte van het 
oord • Miirgarine" bepaald, en dat de aanduiding 

teeds mag zijn geplaatst in eene omlijning; 
dat vrijheid wordt geloten wat betreft het aa'i°l 

)Palen dat de aanduiding is aan .te brengen; 
7°. dat op verpakkingen van margarine, bestemd 

voor België, de vorm en de afmeting der aan
duiding .Margarine" mogen afwijken van het 
bepoalde bij. de in · 't hoofd dezer vermelde be
schikking; 

dat vrijheid wordt gelaten , wat betreft het 
aantal malen dat ~e aanduiding is aan te brengen; 

8°. dat voor zendingen van margarine, bestemd 
paar Rijken of Koloniën die geene bepalingen 
hebben oangaande het merken der betrokken ver

,pakking, vrijheid wordt gelaten wat betreft het, 
aantal malen dat de aaridniding .Margarine" ie 
aan te brengen. 

's Gravenhage , den 30sten April 1901. 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

het bepaalde bij de in 't hoofd dezer vermelde 30 September l 901. BESLUIT, hoodende vast-
beschikking en _dat die naodoiding steeds mag stelling van het wapen van Zijne Konink• 

2ijn geplaatst in eene omlijning; lijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, 
dat vrijheid wordt gelaten wat betreft het aantal 

Hertog van Mecklenburg. S. 214<1. 
malen dut de a..-.nduiding is aan te brengeu ; 

4°. dat op verpakkingen van margarine, bestemd . WIJ WIL_BELMINA, ENZ. 

voor Italië, in plaats van het woord • Margarine" Hebben goedgevonden en verstaan: 
de aanduiding .Bnrro artificiale" ; .Margurina", ae.n Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der 
·.Oléo-margarina" of ,Gras&o alime~tare" mag ' Nederlanden, Hertog van Afecldenburg, te ver-
2ijn a,,ngebracht ; leenen het oovolgeud wapen : 

dat voor die aanduiding afwijking geoorloofd Gevierendeeld; 
is van den vorm en de afmeting, bij de ·in I. in azuur, bezaaid met gouden blokken, .een 
't hoofd dezer vermelde bcdchikking ten opzichte leenw van goud, gekroond van hetzelfde, gétongd. 
van het woord .Margarine" bepaald; van .. keel, in den rechtervoorklauw opgeheven 

dat vrijheid wordt gelaten met opzicht ½>t het houdende in schuinlinkschen stand een zilveren 
aantal malen dat cle aanduiding is aan te brengen; zwa:ard met gevest van goud, eo in den linker 

5°. dat op verpakkingen van margarine, bestemd .. een bundel pijlen van zilver met gouden punten, 
voor Denemarken , de vorm en de afmeting vau de ponten omhoog en de pijlen te zam.en gebonden 
de aanduiding .Margarine" mogen afwijken van met een gooden lint; 
het bepaalde bij de in 't hoofd dezer vermelde II. in gond een aanziende stierenkop met afge
beschikking, e_n dat die aanduiding steeds mag rukt halsvel van sabel, gehoornd van zilver, ge
-zijn gepl&atst. iu eene omlijning; tongd van keel en gekroond met eene vijfblo.de-

dat bij het woord .Ma'l'(arine" de toevoeging rige kroon van goud ; 
mag worden geplaatst: .Indhold af smörfed!: III. doorsneden vun keel en gond ; 
•.••• Procent"; IV. in azuur een griffioen van goud, getongd 

6°. dat ·op verpakkingen van mar~ine, bestemll v~n keel ; 
-voor Noorwegen, in plaats van het woord .Mor, Om het sehHd hangt de keten met het kruis 
garin~" de aandt\iding .Morgarin" mag zijn ann- vnn de Mecklenbnrgsche Huisorde van de Wen-
gebracht ; dische Kroon (linie Mecklenburg-Schwerin); 

1901. 38 
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Twee helmen : 
de een te getralied en gesierd van goud, ge

voerd van keel, met dekkleeden van goud en 
azuur en gekroond met eene vijfbladerige kroon 
van goud; 

Helmteeken : 
een ·ducht nn sabel met een zilveren schuin

balk, waarop drie lindebladeren met de stelen 
omheog van sinopel; 

de tweede getralied en gesierd van goud, ge
voerd van keel, gekroond met de Wendische 
Kroon, met dekkleeden van goud en sabel; 

Helmteeken: 
vijf rechtop geplaatste , van. boven toegespitste, 

palen - een scherm, - van eabel , goud , keel, 
zi~ver en aznnr, waarachter een schildje volgens 
het tweede kwartier, op ·de rechterzijde liggend, 
'toodat de linkerhelft van de daarop voorkomende 
wapenfiguur zichtbaar is, en waarboven een drie
dubbele pauwestnart oprijst; 

Schildhouders: 
rechte een gouden leeuw gekroond van het

zelfde en getongd van keel; 
linkt een gonden griffioen getongd van keel; 
de schildhouders staan op een lint van keel, 

waarop met gonden Gothische letters het devies : 
.Per aspera ad utra"; 

Alles geplaatst op een mantel van aznur, be
zaaid met leeuwen en blokken ala van het eerste 
kwartier, ~boord van goud, met hermelijn ge
voerd, opgebonden met kwasten van goud e_n 
gedekt door eeue Koninklijke Kroon. 

Onze Minister van Justitie ·is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staat,cou
rant en in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten September 1901. 

(get.) WILHELMI;N A. 

JJ~ Mi11ister oan Jrutitie, (get.) J. A.. LoBn. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1901). 

~ 

V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 302, kolom 1. In art. 4, derde regel, staat: .nog", lee&: .,wel,,". 

306, kolom 1. Onder het ·opschrift der wet van 21 Juni lll0J, S. 157, staat; .Bijl. 
Hand. 2• Kamer lll00/1901, n": 85, 1-7", leea: .Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/lll00, 

. n°. 75, 1~; lll00/1901 , n°. 35, 1-8". 

338, kolom 2. In art. 50, 1°., staat: .ooor zoooeel orij,oitlige dien,t betreft", lees: 
• , ooor :ioooeel t1rijlDitlige dienst betreft". 

893_, kolom 1. In den 24sten regel van onderen staat: .s 205", Jees: .s. 204". 

482, kolom 1. In art. 56 staat als beginwoord: .Hie", Jees: .Hij". 

432, kolom 2. In art. 58, vijfde lid, eenite reg_,el, staat: .loting", Jees: .loteling". 

436, kolom 2. In art. llli, derde lid, eerste regel, staat: .loting'', lees: .loteling". 

445, kolom 1. In art. 160, derde regel, staat .mütie'', lees: .m.a'litie". 

~ 

N°. 233 van het Staatsblad is bij het afdrukken dezer slot-affevering nog niet 
verschenen, zoo ltet ,·erschljnt zal het in den jaargang 1902 worden opgenomen. 

-.......e.=.-
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De jaargang is geheel chronologisch, behalve de .besluiten van :JO Ap~ en 
30 September 1901, 8. 214a, voorkomende op bladz. 592-594. 

Academie. (Kon. Militaire) Besluit tot 
wijziging van de bepalingen betreffende de toe
lating van jongelieden in Nederlandsch-Indië 
tot de C11dettenschool en de Koninklijke Mi-
litaire Academie. S. 79. 25 April. 1 

Arbeid van jeugdige personen en 
vrouwen. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing, dat ingevolge 
art. 2 der arbeidswet als fabriek of werkplaats 
worden aangemerkt alle zoowel open als ge
sloten ruimten, die aan de verder genoemde 
voor waarden vo !doen , zonder eenig deel daar• 
van uit te zonderen, alzoo niet alleen die ge
deelten daarvan, waar de eigenlijke fabrieks
arbeid, zooals die in gemeld artikel wordt 
omschreven, plaats heeft. 18 Nov. 

- Beslnit houdende nadere aanvulling van het 
besluit van 9 December 1889, S. 176, tot 
vaststelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestnur, als bedoeld bij de artt. 5, 7 en 
11 der wet van 6 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48). 

S. 226. 28 Nov. 
- Missive van den ·Minister van Binnenlandscbe 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de uitgiften van 
arbeidskaarten in verband· met de Leerplichtwet. 

30 Nov. 
Archieven. Besluit tot nadere verlenging 

van den termijn, gesteld in artikel 3 van het 
besluit van 8 Maart 1879, S. 40, houdende 
bepalingen omtrent het b~waren der omle rech
terlijke archieven, welke dagteekenen van vóór 
de invoering der Fransche wetgeving. S. 269. 

18 Dec. 

Armwezen. Be&luit houdende, met hand
having van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel , beslissing dat deelneming door 
een armbestuur in het kapitaal eener op te 
richten spoorwegmMtschappij het karakterdraagt 
Yan geld belegging, ook al wordt door het arm
bestunr met die deelneming meer bepaald be
oosd bevordering van de tot standkoming eener 
spoorlijn, weshalve die deelneming is in strijd 
met artikel 15 der Armenwet. 29 Jnni. 

Azijnen. Besluit houdende voorschriften om
trent het bepalen der sterkte van azijn. S. 78. 

17 ApriL 
- Besluit tot het toekennen van vrijdom van 

belasting voor azijn en houtznur benoodigd bij de 
vervaardiging van amylacetaat. S. 108. 15 Mei. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
den vrijdom van belasting voor azijn en houtzuur. 

S. 146. 14 Juni. 
- · Besluit tot het toekennen van vrijdom van 

bel1111ting voor azijnznui·-anhydrid benoodigd 
voor de vervaardiging van pharmaceutiaehe 
praeparaten. S. 147. 14 Juni. 

- Besluit tot het toekennen van vrijdom van 
belasting voor gekristalliseerd azijnzuur ten 
behoeve van boterfabrieken en kaasfabrieken. 

S. 193. 5 Juli. 
- Wet houdende nadere bepalingen omtrent 

vrijdom van invoerrecht voor natrium-acetaat 
en calcium-acetaat voor !•rveardigiog van azijn. 

s: 257 . 9 Dec. 
Bank. (Nederlandsche) Besluit houdende 

opzegging van het aan de Nederlandrnhe Bank 
' Vedeende octrooi. S. S21. 16 Nov. 

38* 
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Bank.en van leening. Besluit bepalende 
de plaatsing in het Staatsblad van het Khedi
viaal besluit d.d. 24 Dec. 1900, tot regeling in 
Egypte der banken van leeoiog. S. 37. 25 JRn. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling von 
de voll!llnde hoofdstukken der Staatsbegrootiog 
voor 1901 : 

H. S. 40. 30 Jan. 

III. ,u. 30 Jan. 

IV. 42. 30 Jan. 

v. "44. 1 Febr. 
VI. 45. 1 l''ebr. 

Vil B. 47 . l Febr. 

Vlil. 111. 2 Febr. 

IX. 49. 2 Febr. 

X. 54. 2 Febr. 

XI. 48. 1 Febr. 
- Als voren voor 1902 : 

I. s. 324. 80 Dec. 
VII .J.. 325. 30 Dec. 

- Wetten tot verhooging en wjjzigiog van de 
volgende hoofdstokken · der Staatsbegrootiog 
voor 1900: 

m . s. 226. 80 Dec. 
IV. 297. 80 Dec. 
V. · 88. 29 April. 

122. 28 Mei. 
2114. 9 Dec. 

VI. 310. 30 Dec. 
VII. B. 821. 80 Dec. 
VIII. 813. 80 Dec. 
IX. 178. 24 Juni. 

200. 9 Dec. 
817. 30 Dec. 

X. 288. 80 Dec. 
- Als voren voor 1901 : 

III. s. 111, 112. 28 Mei. 
IV. 113. 28 Mei. 
v. 124. 28 Mei. 

252, 253. 9 Dec. 
vr. 46. 1 Febr. 

126. 28 Mei. 
Sll. 80 Dec. 

VII. B. 820. 80 Dec. 
822, 828. 30 Dec. 

VIII. 259. 9 Dec •. 
IX. 137. 28 Mei. 

814, 815. 80 Dec. 
- Wetten tot : 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in.de Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1902. S. 326. 80 Dec. 

Machtigiug op de Algemeeoe Rekenkamer tot 
verevening ten laste van den dienst 1901, 
van eene vordering, welke niet meer kan 
worden gekweten uit de begrootiog vnn nit
gaveo ,·oor · het dienstjaar 1899. S. 255. 

80 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden, wegens door 

het Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen, voor de11 dienst van 1901. S. 258. 

Il Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden, wegens verstrek

ldoiren door het Departeni.eot van Marine 
gedaan, voor den dienst van 1901. S. 256. 

Il Dec. 
Vaststelling der begrootiog no nitgaven ten 

behoeve van het vestin~telsel; dienst 1901. 
S. IIO. 2 Febr. 

VerhOO{ling van de begrootiog der "nitgaveo 
van de _Algemeeoe Landsdrukkerij voor het_ 
dienstjaar 1900. S. 87. 29 .\ pril 

Vaststelling van de begrooting der uit,il;oven 
van de Algemeeoe Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1902. S. 809. 30 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 
het Pensioenfonds voo~ weduwen en weezen 
vau Burgerlijke Ambtenaren over het jaar 
1902. S. 818. 30 Dec. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
Nederlandsch-Iodië voor het dienstjaar 1900. 
(Hoofdatok I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 284. 80 Dec. 
Als voren. (Hoo~dstok ll. Uitgaven in Neder-

landsch-Iodië.) S. 285. 30 Dec. 
Wijziging van de begrooting van Nederlaudsch

Iodië voor het dienstjaar 1901. S. 32. 

11 Jan. 
Verhooginl( van de begrooting van uitgaven 

van Nederlandsch-Iadië voor het dienstjaar 
1901 ten behoeve van de verbetering der 
haveninrichtingen en van de heffing van in
en uitvoerrechten te Makasser. S. 162. 

24 Juni. 
Aanwijzing van de middelen en inkomsten tot 

goedmakinl( nn de nitgaven, begrepen in 
de begrooting van Nederlandsch-lndië voor 
het- dienstjaar 1902. (Hoofdstuk I. Middelen 
en inkomsten in Nederland.) S. 280. 30 Dec. 

Ale voren. (Hoofdstuk ll. Middelen en inkomsten · 
in Nederlnndsch-lndië.) S. 281. 30 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1902. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland .) S. 278. 30 Dec. 
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Als voren. (Hoofclstnk IT. Uitgaven in Neder- . 

landsch-Jndië.) S. 279. 30 Dec. 1 

Voorziening in het kas-tekort van den Indischen ! 
dienst over 1902. S. 294. .30 Dec. 

Gelderland. 

Znidhollnnd. 
Noordhollnnd . 

s. 299. 
300. 
301. 
302. 

30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 

Vaststelling van het slot der ·rekening van ont- . • 
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Jndië 
over het dienstjnor 1891. S. 163. 24 Jnni. · 

Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 
() verijssel. 
Groningen. 

Drenthe. 
Limburg. 

303. 
304. 
305. 

30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec, 

1892. 164. 24 Juni •. 
1893. 165. 24 Juni. 
1894. 166'. 24 Juni. 
1895. 290. 30 Dec. 
1896 . . 291. ao Dec. 
1897. . 292. 80 Dec. 

Regeling der bestemming vnn de voordeelige 
sloten en voorziening in de dekkin_!!: van de. 
nadeelige sloten d,r Indische rekening over 
het tijdvak van 1867 tot en met 1891 . 

Vaststelling van 
begrooting van 
1901. s. 52. 

S. 167. 24 Juni. 
de koloniale bnishoudelijke 

Suriname voor het dienstjaar 

2 Febr. 
Wijziging van de koloniale huishouddijke be 

grooting. van Suriname voor het dien~tjaar 

1900. S. 286. 30 Dec. 
Vaststelling van het slot der rekening van de 

koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suri
name over het dienstjaar 1898. S. 293. 30 Dec. 

Vaststelling van de koloninle huishoudelijke 
begrooti ng van Curaçao voor het dienstjaar 
1901. S. 53. 2 Febr. 

Wijziging en verhooging van de koloniale ~nis 
hondelijkc begrnoting van Curaçao voor het 
àienstjaar 1900. S. 287. 30 Dec. 

Belastingen. (Directe) Besluit betreffende 
aan wijzing der kringen van de commissiën van 

aanelag <oor de belasting op bedrijfs- en andere . 
inkomsten en van hare standplaatsen. 

S 70. 8 Maart. 
107. 13 Mei. 
150. 14 Juni. 
199. 30 Jnli. 

- Besluit tot wijziging van de regeling der ver
goeding voor bureaukosten aan de colleges van . 
zetters voor 'a Rijke directe belastingen en der 
presentiegelden voor de leden dier collegea.. 

S. 148. 14 Jq;ni;. 
- Besluit betreffende colleges van zetters voo1f 

's Rijks directe belastingen. S. 149. 14 Juni~ 
200. 30 Juli. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten tot be
krachtiging van provinciale belastingen in: 

Noordbrabant. S. 298. 30 Dec. 

306. 30 Dec. 
307. 30 Dec. 
308. 30 Dec. 

Boterhandel. Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van in 'werking treden der Boterwi,t. 

S. 66. 12 Febr. 

- Besluit houdende uitvoering van art. 2, eerste 
lid en art. 4, derde lid, der Boterwet. (Wet 
van 9 Juli 1900, Stbl. n°. 112). 22 Febr. 

20 Maart. 

_ (bladz. 592.) 30 April. 
Burgerlijke stand. Missive van den Com

missaris der Konin11=in in de provincie Over
ijssel aan de burgemeesters in die próvincie, 
betreffende a(~ifte van verklaringen, benoodigd. 
voor het aangaan van huwelijken door vretm
delingen in Proissen. 12 April. 

- Missive van den Minister van Binnenlaodsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende legalisatie van ,er
klaringen betreffende afwezigheid van hnwelijks
beletselen. 12 Aug. 

Collecten. Besluit betreffende art. 13 der 
wet tot regeling van het armbest11ur, met be
trekking tot het honden van collecten. 5 Oct. 

Comptabiliteit. Resolutie van den Minister van 
Financiën betreffende nitkeering en beschikbaar
stelling der opcenten op de directe belnatinften ten 
behoeve van gemeenten en provinciën. 31 Juli. 

<Consulaten. Besluit tot wijziging va~ artii, 
kei 26 van het Consulair Reglement van 
27 Juni 1874 (Stbl. n°. 74). S. 196. 24 Juli. 

Curaçao. Wet honden de wijziging 
van het Regeeringsreglement 
v o o r C u ra ç a o. S. 56. 2 Fèbr. 

289. 30 Dec. 

Dijksbesturen enz. Besluit houdende beslis
sing clat tijdelijke belegging van kasgeld door 
openbare lichamen in staatsfondsen niet wensche
Jijk moet worde~ geacht. 12 Óct. 

Domeinen van den Staat. Wetten tot 
goedkeuring van : 

-verkoop aan de gemeente Nijmegen van de 
strook staatsgrond Nijmegen, sectie B, 
n°•. 2938, 2939 en 2940. S. 89. 29 April. 
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overdracht aan de gemeente Rotterdam van de 
binnen en )all!I' de grens dier gemeente ge
legen (!edeelten der Rijkswegen van K nten
drecht naar Zwijndrecht en van Katendrecht 
n11&r de Onde · Miias tegenover Goidachah
oord, 8. 90. 29 April. 

beplanting langs den stationsweg en ruiling van 
grond met de gemeente Mill en St. Hnbert. 

S. 129. 28 Mei. 
ovcr~enko111stcn met de stichting .Reinier van 

Arkel" en het zedelijk lichaam • Vereeniging 
,·an vrouwen tot het ge"9"en van onderwijs", 
te 's Hertogenbosch , houdende afstand van 
;:ronden en gebouwen aldaar. S. 312. 30 Dec. 

Fabrieken enz . Besluit tot vernietiging van 
het · beslnit van burgemeester en wethonden 
van Bolsward, waarbij aan ATZE KRoEGE!t ver• 
gunning is verleend tot het bouwen van een 
heete-Juchtoveo met een kanaaloven in het ge
bouw wijk E, n°. 169 aldaar. S. 22. 8 Jan. 

- Wet tot wijzigi~g der Hinderwet. 
S. 161. 24 Juni. 

Geiistilleerd. Besluit houdende nadere be
palingen omtrent de branderijen der eerste soort, 
vijfde klasse. S. 197. 26 J nli. 

- Wet houdende nadere bepalingen omtrent den 
aocijna op het gedistilleerd. S. 819. 80 Dec. 

Gemeentebestuur. Wet houdende vaststel
ling voor sommige gemeenten van het voor 
iederen inwoner uit te keeren oodrag ingevolge 
de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156). 

S. 128. 28 Mei . 
..--; .Besluit tot schorsing van het besluit van dPo 

rdad der ·gemeente Roermond van 3 Sept. 1901, 
waarbij H. J. H. DREHMANNS is benoemd tot 
wethouder. S. 211. 17 Sept. 

- Besluit houdende· handhaving van een besluit 
- van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de be~ootiog der- gemeente Veere voor 1go1, 
op grond dat in de kosten van onderhoud van 
gemeente-eigendommen zoo worden voorzien door 
leening. 25 Sept. 

- Besluit tot schor•ieg van het healoit van den 
raad der gemeente Medemblik ; tot benoeming 
van J . LooTB tot wethouder dier gemeente. 

S. 215. 4 Oct. 
Vernietiging van dat besluit. S. 224. 28 Nov. 

- Besluit houdende beslisaini dat een onderwijzer 
in het timmeren aan eene ambachtschool als 
onderwijzer voor het middel baar onderwijs is 
te beschouwen en dus door art. 23 i itemeente-

wet uitgesloten van het lidmaatschap van den 
raad. 6 Dec. 

Gemeenteverordeningen. · Besluit tot 
schorsing van de artt. 8ga, 9bi.r en 60a res
pectievelijk van de politie-verordeningen der 
gemeenten Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel en 
Uitboom. S. 26. 9 Jan. 

Verniet1ginp; dier artikelen. S. 207. 6 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende bealissing dat de verordening op het 
openbaar &lacbthnis te Groningen niet past in 
het kader van art. 4, 2°. der Hioderwt!t en 
dat overtreding dezer verordening niet valt 
onder de strafbepaling van art. 22a derzelfde 
wet, zoom in als onder eenige andere straf bepaling. 

11 Febr. 
- Missive van den Minister van Binneulaudsche 

Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën, betreffende gemeente-verordeningen tegen 
ma:r.elen. 20 J oli. 

Gevangenissen. Besluit houdende nadere 
wijziging en aanvulling van de algemeene ma~t
regel van inwendig bestuur, vastgesteld bij be
sluit van 31 Augustus 1886 \Staatsblad n°. 159). 

S. 142. 7 Juni. 
He.vene . . Jksloit tot vaststelling van een bij• 

zonder reglement van politie voor het haven
kanaal van Philippine. S. 72. 18 Maart. 

Indië. (Nederlandsch). Wet houdende ont
binding van het Hooggerechtshof van Neder
laodach-Indië. S. 33. 11 Jan. 

- Besluit tot n11dere voorziening iu de god&
dienstige behoeften van de Christelijke gemeenten 
en van de garnizoenen in Nederlandsch-Iodië. 

S. 78a. 22 .!pril. 
- Wet houdende vervanging der 

artikelen 92 tot en met 103 van 
het Reglement op het beleid der 
Regeeriug van Nederlaudsch-Indië 
door andere voorschriften en 
w ij z i g i n g v a n art. 52 v a n d at Re
g I e m e n t. S. 92. 29 April. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van het 
besluit van 22 Dec. 1867, n°. 4., betrekkelijk 
hnlppredikers in Nederlandsch-Indië. S. 103. 

29 April. 
- Besluit tot uitvoering van de wet van 29 April 

1901, S. 92, houdende vervanginit der arti
kelen 92 tot en met 108 van het Reitlement 
op het beleid der Regeering van Nederlandsch
Iodië door andere voorschriften eu wijziging van 
art . 52 van dat Rep;lement. S. 155. 18 Juni. 
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Wet houdende afschaffing van de uitvoerrechten 
van indigo en van koffie in Nede~landsch-Iodië. 

S. 282. 30 Dec. 
Inwerkingtreding dier wet. 283. 30 Dec. 

Kamers van arbeid. Besluit houdende be
slissing dat bij het oode1zoek der geloofsbrieven 
van oienwbenoemde leden eener Kamer van 
arbeid, burgemeester en wethouders bevoegd 
zijn te beslissen over de geldigheid van ioge• 
leverde stem biljetten en dat een stem biljet voor 
eene herstemming , waarop de noam van één 
der beide caodidateo is doorgehaald, aan den 
overgebleven candidaat moet worden toegekend. 

5 Jan. 
- Beslnit tot vast~telliog van een algemeeneo 

maatregel van bestuur , als bedoeld bij art. 33, 
3• lid , der wet op de Kamers van arbeid. 

. S. 194. 9 Juli, 

- Besluit tot nadere aanvulling van art. i76 
van het Kiesreglement voor de Kamers van 
Arbeid (besluit van 6 Januari 1898, S. 20), 
zooals dat artikel is aangevuld bij besluit van 
22 Jan. l\J00 (Stbl. n°. 12). S. 228. 29 Nov. 

Kanalen. Wet tot bevordering van de kanali-
satie van Westerwolde. S. 186. 24 Joni. 

- Besluit tot wijziging van het bij besluit van 
13 Mei 1892, S. 100, vastgesteld bijzonder 
reglement van politie voor de Keulache vaart. 

S. 216. 12 Oct. 

Kerkeli.ike zaken. Besluit betreffende de pen
sioenen van de hulppredikers bij inlandsche chris
tengemeenten in Nederlandsch-Iodië. S. 205, 

19 Aug. 
Kiesrecht. Besluit tot wijziging van het be-

sluit van 28 November 1896, S. 176, en van 
de daarbij behoorende modellen. S. 24. IJ Jan, 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 26 Fe• 
bruari 1897 , · S. 69, en van de daarbij behoo
reode modellen. S. 25. 9 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
8 Mei 1897 (Staatsblad n°. 144). S. 27. 10 Jan, 

- Besluit van den Mioiste1· van Bionenlandsche 
Zaken, houdende uitvoering van art . 93, derde 
lid, der Kieswet. · 21 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnenlaodsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin ÎJl 

de-, provinciën, betreffende uitvoering van de 
artt. 13 en 20 der gewijzigde Kieswet. 25 ,Jan: 

- Besluit tot uitvoering van art. 1 b 4°. der 
Kieswet. S. 58. 4 -Febr. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
Kieswet. S. 66, 13 Febr. 

Besluit tot aanwijzing der vrijstellin~n, be
doeld in ·art. 57 der Kies~ S. 109. 24 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnènlandsche 
Zaken ~an de Commissaris~en der Koningin 
in de provinciën, betreffende mededeelingen aan 
het Centraal Bureau voor Statistiek D"Pf!ls den 
uitslag der verki_eziogen. 7 J Mi. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende het plaatsen van 
opmerkingen op de candidatenlijst der verkie
zingen . 30 Sept. 

.._ Missive van den Minister van Binueulandsche 
Zaken nao de Gedeputeerde Staten van de pro
vincie , betreffende de opgaven, bedoeld bij 
het eerste en tweède Jid van art, 10 der Kieswet. 

20 Nov. 
Koninklijk Huis. Wet tot goedkeuring van 

Harer Majesteits huwelijk i,n regeling van de 
wijze van voltrekking en van eenige gevolgen 
van dit huwelijk. S. 35. 14 .Jan. 

- Wet houdende regeling va"n het inkomen van 
den Gemaal der Koningin gedurende Hoogst
deszelfs weduwoaarstaat. S. 36. 14 Jan. 

- Besluit waarbij aan Zijne Hoogheid HENDRIK 

WLADIMIR ALBRJ:CHT ERNST, Hertog van Meck
lenburg, Vorst van Wenden, Schwerin en Rat• 
zeburg, Graaf van Sohwerin , Heer van de lan
den Rostock en Storgard, enz., enz., wordt ver
leend de titel van Prins der Nederlanden, met 
het praedicant : Zijne Koninklijke Hoogheid. 

S. 61. 6 Febr. 
,Krankzinnigen. Besluit tot wfjûging vnn 

het besluit vao 8 Januari 1898, S. 24, hou
dende vergunning aan Regenten van het ge
neeskundig gesticht voor krankzinnigen te 's Gra
venhage tot op1·ichting van een gesticht voor 
krankzinnige11 op het landgoed . Oud-Rosenbnrg" 
gemeente Loosduinen, alsmede bepaling van het 
maximum .der verpleegden en het minimnm der 
geneeskundigen. S. 144. 11 Juni. 

- Beeloit waarbij met vervallenverklaring van 
het besluit van 30 November 18~7, S. 216, 
gewijzigd bij besluit van 29 Maart 1899, S. 90, 
aan de vereeniging voor landbouw en verzor
ging van krankzinnigen te Bóekel, vergunning 
wordt verleend het huis genaamd .het Hooge 
Huis" te Oss, te bezigen ala gesticht voor 
idioten. S. 203. 12 Aug. 

- · Besluit houdende nadere wijziging van het 
besloit van 8 Juni 1896, S. 91, waarbij met 
wijziging van het besli1it van 15 Mei 1885 • 
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n°. 7, bepalingen zijn vnstgesield omtrent het 
maximum von tiet aantal ver-pleegden en het 
minimum van liet getal g11nceekundigen in het 
kranzinnigeogesticht • Ve_ldwijk" te Ermelo. 

S. 227. 29 Nov. 
- B~nit houdende nadere wijziging van het 

.be@luit van 17 Ang. 1892, S. 212, waarbij aan 
het bestuur van het kroukzinnigengesticht .het 
St. Elisabeth'• Gaathnis" te Deventer vergunning 
wordt verleend op het landgoed .de Brink
greve", gemeente Deventer, een geaticht voor 
kTanbinnigen op te richten. S. 264.. 9 Dec. 

- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 
van 19 December 1896, El. 224., houdende 
vergunning aan Dr. E. Wn:RBXA, arts, en 
F. HORllEUS DIi: HAAS, weduwt' W. ToNCKENB, 

te Groningen, tot oprichting van een krank• 
zinnigengesticht aldaar, alsmede bepaling van 
het maximum <\er verpleegden en het minimum 
der geneeskundigen. S. 276. 27 Dec. 

Landweer . Wet tot regeling van de 
landweer en van de opheffing 
v a n de s c h II t te rij e n. S. 160. 24 J ooi. 

Leerplicht. Missive van den Minister van 
Bionenlandsche Zoken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën , betreftende het 
opmaken der lijst en der mededeelingeil bedoeld 
in art. 18 der Leerplichtwet. Il Jan. 

- ·Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de CummissariSEen der Koningin in 
de provinciën, betreffende uitvoering der Leer-· 
plichtwet. 12 Maart. 

- Miasive van den Minister van Bionenlandsche 
Zaken nan de Gedeputeerde Staten von de pro
vinciën, betreffende uitvoering der .Leerplicht
wet. . 21 Maart. 

Marechaussee. Besluit houdende wijziging 
van de organisntie der marechaussee. 25 Maart. 

- Arrest · van den Hoogen Raad der Ned., be
treffende het begrip:_ .openbare mocht" in den 
zin van art. 4.4.6 van het Wetboek ,·an Straf
recht met betrekking tot marechausées. 7 Oct. 

Maten en gewichten. Besluit van de~ Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
betreffende vaststellini-t van het goedkeurings
merk voor den ijk en herijk der moten en ge
w.ichten enz. voor 1002. 8 Oct. 

- Be~loit tot regeling van den herijk der maten 
en gewichten in 1902 en 1903. S. 229. 2 Dec. 

Mijnen. Wet betreffende exploitatie van Staats
wege van steenkolenmijnen in Limburg. S 170. 

24. Juni. 

Militair on derwijs. "Besluit tot W1;JZtgrn1r 
van de bepalingen. betreffende de toelating van 
jongelieden in "Nederlandsch:Indië tot de Ca
dettenschool en de Koninklijke Militaire Aca
demie. S. 79. 25 April. 

Militaire zaken. Beslnit houdende vaststel
ling van de Instructie voor Stellingcomman
danten en Commandanten van Afzonderlijke
Forten , voor tijden van oorlog of oorlogsgevaitT. 

S. 23. 9 Jan. 
- Besluit honden de bepaling vao het tijdstip, 

waarop de wet 23 Mei 1899, S. 128, in wer
king treedt. S. 73. . 15 Maart. 

- Besluit tot wijziging van militaire ,-egJementeo, 
met het oog op eventneele verkiezing van offi
cieren van het leger in Nederlandsch-lndië tot 
leden der Staten-Generaal. S. 77. 6 April. 

. - Besluit tot vaststelling van eene Instructie
voor de Permanente Militaire Spoorw~om
missie. S. l 54.. 18 Juni. 

Militie (Nationale) Missive van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën• 
betreffende militie , schotter- en inkwartierings
plichtigheid van in Nederland gevestigde burger& 
van Liberia. 14. Jan. 

- Heslnit bepalende dat de militieraad io Gro
. ningen, behalve in de hoofdplaats der pro

vincie, tot het houden zijner zitting in de 
gemeente Winschoten zal . vergaderen. S. 76. 

30 Maart. 
- MiHive van den Minister van Oorlog aan 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, be
treffende oproeping van de militie voor opkomst 

met spoed. 6 April. 
- Besluit tot wijziging van _ art. 2 van het be

sluit van 22 Jnli 1892, S. 170, zooals dat 
artikel luidt na de wijziging, daarin gebracht 
laatstelijk bij het beslnit van 25 Maart 1898 
(Staatsblad n°. 67). S. 82. 27 April. 

- Wet ·tot herhaalde verlenging van den dnnr 
der werkin,: van de wet van ·4, April 1892 • 
S. 56, houdende voorziening der tijdelijke ver
sterking -.:in de Nationale Militie. S. 83. 

27 April. 
- W e t t o t n a d e r e w :ij z i Il: i n g e n a a n

v n 11 in g van de wet betrekkelijk 
d e Nat i o n a 1 e M il i t i e e n va n daar
mede in verband stanod·e wetten, 

S. 159. 24 Jnni. 
- Beslnit houdende vernietiging van een besluit 

van Gedeputeerde Stolen van de provincie 
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Utrecht, b~treffende handhaving der vrijstell ing 
van een loteling wegens broederdienst, door den 
mititieraad. 2 J nli. 

- Mil!Sive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende · strafvervolging 

wegens niet-opkomst ter aflevering en inlijving 
bij de militie. 13 Juli. · 

- Beslnit hondende bekendmaking van den tekst 
van de wet van 19 Angnstns 1861, S. 72, be
trekkelijk de Nationale Militie, zoollls die luidt 
na de daarin , laatstelijk bij de wet van den 
24sten Juni 1901, S. 159, gebrachte wijzi
gingen en aanvnllingen. S. 212. 17 Sept. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan de 
Com111issarissen der Koningin in de provinciën, 

· betreffende de afgifte van vervoerbewijzen voor 
dienstplichtigen. 21 Sept, 

. - Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1902. S. 220. 31 Oct. ' 

- Beslnit bepalende het tijdstip van in werking ' 
treden van de wet van 24 Juni 1901; S. 159, 
tot nadere wijziging en aan vulling van de wet 
betrekkelijk de Nationale Militie en van daarmede 
in verband staande wetten. S. 222. 16 Nov. 

- Besluit tot ongegrond verklaring van het beroep 
ingesteld door den loteling G. VAN DEN BRINK, 
van de lichting 1901 nit Arnhem, tegen zijne 
aanwijzing tot den dienst bij de militie. 

S. 223. 21 Nov. 
- Besluit houdende voorschriften betreffende de 

uitvoeriol( van de Militiewet 1901. S. 230. 
2 Dec. 

Ministerieele · Departementen. Besluit 
tot overbrengi ng van de zorg voor de uitvoering 
van wetten en Koninklijke beslniteo, betreffende · 
Laodbonw, v~r zooveel het Departement van · 
Hinnenlandsche Zaken thans . daar!Jlede belast is, · 
naar dat van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en betreffende Arbeid- en Fnbriekswezeo, voor 

zooveel het Departement van Waterstaat, Handel : 
en Nij verheid thans daarmede belast is, naar dat ! 

van Binnenlandsche Zaken. S. 206. 2~ Aug. 
- Besluit hondeode vaststelling van een oiell,W ' 

reglement vnn orde voor de Raad van Ministel.'11. 
23 Oet. 

Muntwezen . . Wet hondende opheffing lfilll 

wettelijke maxim" voor de uitgifte van pasm1lll.\ 
voor Ned:erlandsch-Iodië. S. 31. 11 JÓ.n. 

- Besluit tot wijziging van het bedrag der ni\. 
te geven muntbiljetten van f 10 en f 5.01. 

S. llO. 24 Mei. ! 

- Wet houdende bepuingen om trent 
.het toezicht en de zoq~ .... o"l"\!r de 
~aken der Munt. S. ISO. 28 Mei. 

Inwerkingtreding dier wet. 239. 6 Dec. 
- Wet tot nadere regeling van het 

.Neder Ia n d s c he M n n t we ze rr. 
s. l 32. 28 Mei. 

Inwerkingtreding dier wet. 238. 6 Dec. 

- Beslnit houdende instrnctiën van d~b mnnt
meester en van den controleur-generaal van 
's Rijks Mnnt. S. 234. 3 Dec. 

- Beslnit regelende de wijze van intrekking van 
mouten, die ingevolge artikel 18, lste lid, 
der Mnntwet 1901 moeten worden ingetrokken 
en_ vermunt. S. 265. 12 Dec. 

- Besluit hondende aanwijzing der kantoren, 
wanr de pasmunt tegen rijksdaalders, guldens 
en halve guldens kan worden ingeW1Jl8eld . 

S. 268. 17 Dec. 
- Beslnit regelende de voorwaarden, waaronder 

voor rekening van anderen dan het Rijk aan 
'e Rijke Mnnt kan worden gemunt, medaille& 
knnnen worden geslagen en stempel, kunnen 
worden vervaardigd. S. 271. 19 Dec. 

- Besluit aanwijzende de gemeei;iten,. waar de 
bepnling van art. 19, eerste lid der Muntwet 
1901 niet geldt, en de gemeenten , waar inge
volge art. 23 dier wet gelegenheid wordt gegeven 
tot verwisseling van vreemd~ mnnten , en be
palende de koersen, waartegen die verwisseling 
geschiedt. S. 27 4. 24 Dec. 

Ne.ture.lisa.tie. Wet houdende naturalisatie van 
Zijne Hoogheid HENDRIK WLADIKIR ALBRECHT 

.ERNST, Hertog van Mecklenburg, ·Vorst van 
Wenden , Sch werin en Ratzebnrg, Graaf van 

Schwerin , Heer van de landen Rostock en 
Stargard , enz., enz., en regeling van eenige 
gevolgen .der naturalisatie. S. 38. 26 Jan. 

- Wetten bondende natnralisatie van: 
Bächer. F. A . S. ·an. 31 Dec. 

Back. J. H. J. A. 243. 9 Dec. 
Baumgarten. N. . 18. 2 Jan. 

. Berg. K. F. van den 8. 2 J an. 
• Binder. A. J. 245. 9 Dec. 

Bode. G. J. . 336. ll Dec. 
Carré. 0. 
Clareboets. A. A. 
Dahl. F. J . G. 
Dreesmann. A. C. R. 
Drink. L. II. Op de 
Eggen. F. 
Ehrlicher, J. H. A. 

4. 

349. 
240. 
lil. 

343. 
347. 

97. 

2 Jan. 
31 Dec. 

9 Dec. 
2 Jan. 

31 Dec. 
31 Dec. 
29 April. 
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Elten. F. van 
Ender. E~ 
Fassbender. G. 

S. 335. 31 Dec. 
ll. 2 Jan . 

7. 2 Jan. 
Fravat Jacquier de Bernay. A. M. E. H. F. von 

S. 337. 31 Dec. 
Heil.tlut. H. 329. 31 Dec. 

Bolthuisen. H. 
Herbermann. J. H. I. G. 
Hneee. J. 
Ichan. L. 

Janssen. T. 
Kemme. J . H. J. 

Kilurr. F. 
Koek. T. 
Kraft. G. J. 
Lies. K. 0. 
Löhr. P. 
Martin. W. 
Miiter. E. 8. 
M"tthies. C. A. W. 
Meijer. A. H. 
Meijer. N. F. P. 

Meijer zu Slochteren. C. 
Michel. H. C. M. L. 
Middelberg. M. 

Moojen. W. C. 

Müg~. C.A. A. 
Müller. J. W. 
Niehen. N. C. 
Oelsnil.z. L .. J. E. von der 
Pierson. J. 
Pleines. C. 
Reis. V. van der 

Remmers. G. H. 
Rennings. H. 
Riesener. E. K. H. 
Riesener. G. J. 
Rindermann. F . 

Roedig. J. 
Roedig. P. 
Rühländer. G. W. 
Romp. R. J. ·H. 
Schmidt. H. T. 
Sehnetkamp. G. H. 
Schröder. K. M. H. 
Scbroeter. S. F . J. W. 
Sprick. J. H. G. 
Simon. A. G. 
Steinke. J. H. 
Talloen. P. J . 
Fa. L. N. 
Vandebriel. P. J. 

338. ·31 Dec. 
851. 31 Dec. 
340. S 1 Dec. 

8. 2 Jan. 

251. Il Dec. 
342. 31 Dec. 
116. 28 Mei. 
248. Il Dec. 
Si!8. 31 Dec. 
327. 81 Dec. 

96. 29 April. 
246. Il Dec. 
334. 31 Dec. 
U. 2 Jan. 

846. 31 Dec. 
881. 31 Dec. 

ll . 2 .Jan. 
117. 28 Mei. 
115. 28 Mei. 
118. 28 Mei. 
250.' Il Dec. 
249. Il Dec. 
244. Il Dec. 
100. 29 April. 
17. 2 Jan. 

114. 28 Mei. 
880. 31 Dec. 
18. 2 Jan. 

120. 28 Mei. 

95. 29 April. 

llll. 29 April. 
242. Il Dec. 
848. 31 Dec. 

339. 81 Dec. 
:urn. SI Dec. 
119. 26 Mei. 
845. 31 Dec. 
382. 31 Dec. 
344. 81 Dec. 
241. Il Dec. 
247. Il Dec. 
ssa. Sl Dec. 
101. 29 April. 
121. 28 Mei. 

5. 2 Jan. 
16. 2 Jan. 

· Veerhoff. J . F. A. 
Veltman. J. L. 
Vogel. E. H. 
Wilkens. J. W. 
Wiogen. C. M. A. G. 

Wirker. 0. 
Zweiffij). J. J. 

S. 6. 2 Jan. 
2. 2 Jan. 

102. 29 :A. pril. 
15. 2 Jan. 
118. 29 April. 
10. 2 Jan. 
12.- 2 Jan. 

· Notariaat. Beslnit tot wijziging von het be
sluit van 29 September 18112, S. 228, houdende 

nadere bepalingen van het maximnm van het 
getal notarissen in ieder arrondissement. S. 106. 

7 Mei. 
Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging 

vnn een besluit van den raad der gemeente 

Schinveld : 11aarbij Ran A. H. G011111s, hoofd 

der openbare lagere school in die gemeente, 
krnchtena art. 29, onder b, der wet tot regeling 
van het ·lager onderwijs, eervol ontslag ia ver

leend en van een beslnit van Ged. Staten van 

Limburg , waarbij dat raadsbesluit is goedge
kenrd. S. 75. 29 Maart. 

- Besluit betreffende bepaling vnn den leeftijd 

von kinde,en tottoelating op de openbare school, 

in verband met de J.eerplichtwet. 17 Juni. 
- Wet tot wijziging en aanvulling 

van enkele bepalingen der wet 

t o t r eg e 1 i o g va o h e t I a g e r o o d e r
w ijs. S. 187. 24 Juni. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 

wet van 17 Augustus 1878, S. 127, houdtnde 
herziening der wet van 13 Aogostu 1857 
S. 103, tot ffReling van het lager onderwijs, 
zooals die bij verschillende wetten is gewijzigd. 

s. 208. 10 Sept. 
- Besluit waarbij met vernietiging van een besluit 

van Gedepnteerde Stalen van Gelderland, op 
de aanvrage van het beat uur der bijzondere 

lagere school, geveatigd in de gemeente Groenlo, 
Nieuws1raat, ·A 11'\. 2114, om de Rijksbijdrage 
bedoeld in artikel 54bi., der 11et tot regeling 
van het lager onderwijs over 1900, het bedrag 
der bijdrage wordt vastgesteld op f 825 .-. 

s. 210. 14 Sept. 
- Beslni t betreffende den leeftijd tot toelating 

van kinderen tot de openbare lagere school. 

22 Oct. 
- Besluit tot wij~iging van art. 13 vau het besluit 

van 17 December 1890 , S. 183, _gewijzigd bij 
besluit van 17 April 1899, S 108, waarbij 
z~n vastgesteld programma's voor het examen 
ter verkrijging eeuer akte van bekwaamheid , 
bedoeld in art. 56, onder a, der wet op het 
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li1ger omlerwijs, en geregeld is de wijze van 
afneming en hetgeen verder tot dit examen 
betrekking heeft S. 2i9. 29 Oct. 

- Beslnit ter uitvoering van artikel 45 der wet 
tot regeling van het .lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 24 Juni 1901 (Staats
blad n°. 187). S. 231. 30 Nov. 

- Besluit ter uitvoering van de bepalingen, vaRt• 
gesteld onder À in het vijfde lid van artikel 
54bis der wet tot regeling van het lager onder

wijs, zooals die is gewijzigd bij de wet van 
24 Juni lllOl (Stbl. n°. 187). S. 237. 6 Dec. 

- Beslnit houdende beslissing dat het lidmaat
schap van de Sta ten-Generaal is begreptn onder 
de in art. 36 dei· onderwijswet genoemde ambten 
en bedieningen en dat de bij dit artikel be
doelde vrijstelling behoort geweigerd te worden 
aan het hoofd eener school, wao~eer hetgeme~nte
bestnor bezwaar heeft ten zijnen behoeve eene 
tijdelijke re~ling te maken. 10 Dec. 

- Bes! uit van den Minister van .Binoeoloodsche 
Zaken, houdende vaststelling van modellen van 
dec]aratiëo enz. bedoeld- in art. 8 van het be
sluit van 30 November 1901 (Staatsblndn°.231). 

20 Dec; 
- Besluit houdende regelen ter uitvoering van 

artikel 4óbis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, lnatstel~k gewijzigd bij die wet van 
24 Juni ]1}01 (Stbl. n°. 187). S. 272. 21 Dec. 

- Besluit ter uitvoering van art. 54bû der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901 (Staats• 
blad n". 187). S. 273. 21 Dec. 

Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot wij- . 
z i g i o 1( v a o a r tik e I 62 de r w et t o t 
regeling van het middelbaar onder• 
wijs. S. 123. 28 Mei. 

- .Besluit tot vaststelling van een algemeen regle
ment voor de eindexamene der hoogere burgn
scholeo met vijfjarigen enrsns, vermeld in de 
artt. 56 en 57 der wet van 2 Mei 1863, S. 50·, 
houdende regeling van het middelbaar onderwijs. 

S. 190. 27 Jnni. 
Onderwijs. (Hooger) Besluit liondeode 

aanvulling en wijziging van het, bij de besluiten 
van 4 Juni 1878, S. 86, 22 J nli 1893, S. 119. 
28 Juli 1894, S. 140, 26 April 1895, S. 77 
en 13 Mei 1896, S. 78, gewijzigde besluit van 
27 April 1!!77 , S. 87, waarbij de in de ar• · 
tikelen 84, 88 en 1)2 der wet van 28 April 
1876, S. 102, bedoelde exumeos en promotiën 
zijn vastgesteld. S. 195. 24 Juli. 

Besluit tot aanwijzing van. binnenlandsehe bij
jzondere scholen van hooger onderwijs, bedoeld 
in art: 85bia der wet tot regeling van het 
ihooger onderwijs, zooals dat lnidt krachtens de 
wet van 9 Jnli lllOO (Staatsblad n". ll3), 

S. 143, 7 Juni. 
,Ongevallenverzekering. Wet houden

de wette I ij ke verzeke ring van werk-
1 i eden tegen geldelijke gevolgen van 
ongeval Ie n in bepaalde bed rij ven. 

S. 1. 2 Jan. 
- Besluit houdeode bepaling van het tijdstip·, 

waarop de Oo!(evallenwet 1901, met uitzon
. deriog van de bepaling vervnt in art. 1, in 

werking treedt. S. 105. 6 Mei. 
- Besluit houdende bepaliog van het tijdstip, 
· _bedoeld bij art. 108 der Ongevallenwet 1901. 

S. 140. 1 Juni. 
·- Besluit tot vaststelling van een algemee~n 

maatregel van beiitunr, als bedoeld bij art. 10, 
tweede lid. dfil' Ongevallenwet 1901. 

S. 188. 25 Jnni. 
- Als voren, bedoeld bij art. 10, sub 2. 

8. 266. 12 Dec. 
Onteigening. W etteu en besluiten betreffende 

onteigening ten algemeeoèn nutte van efgen
dommeo voor : 

een locaalspoorweg van Amsterdam naar Haarlem. 
S. 28. 11 Jan, 

verplaatsing eo uitbreiding van het station 
Roosendaal en voor verlegging _van den spoor
weg van Roosendaal naar Rotterdam en naar 
Breda. S. 29. ll Jan. 

een spoorweg van Oldenzaal nuar Denekamp en 
van Oldenzaal naar de Pruissische grens in 
de richtinit van Gronau. S. 30. 11 Jan. 

den vestin!('bouw van !('l"ODden tot het maken 
van een weg door den Rottepolder. S. 43. 

1 Febr. 
den vestingbouw van gronden, vereischt tot 

het maken van eene installatie ten behoeve 
van de drinkwateryoorziening in de Stelling · 
van A.msterdam. S. 59. 5 Febr. 

het aanleggen ten behoeve der gemeente Rotter
dam van . eene wetering en van gerioleerde 
wegen in het stadsgedeelte, gelegen in den 
polder Charlois. S. 125. 28 Mei. 

een spoorweg van Stiens .naar Harlingen met 
zijtak van Tjummarum naar Franeker. S. 134. 

28 Mei. 
spoorwegen van Rotterdam naar Hoogvliedt , 

van Oud-Beijerland naar Goudswaard, van 
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Strijen n11Br .den Blaakeehen dijk en van Mid• 
. deldijk nalU' Zwijndrecht . S. 185. 28 Mei. 

een spoorweg van Nijmegen nnar Wamel. S. 186. 
28 Mei. 

een spoorweg van Gonda naar Schoonhoven. 

S. 180. 24 .Jnni. 

spoorwegen van 's Gravenzande naar den Hoek 
vuu Holla!ld, van Naaldwij k naar Maassluis 

en van den Maaalandschen dam naar Del~. 
S. 181. 24 Jnni. 

het inrichten vnn den locaa.lspoorweg van 

Haarlem nanr Z11nd voort tot gewonen spoor• 

weg. S. 182. 24 Jnni. 

een spoorweg van Zwolle naar Mariënberg. 

S. 188. 2, Jnni. 

aanleg vnn eene tweede achntslnis in het Mer

wedekananl bij Utrecht. S. 184. 24 J nni. 
de · verbetering van den Rijn bij Mal,,burgen. 

S. 185. 2, Juni. 

een spoorweg van het station Kwadijk-Edam 

over Edam naar Volendam. S. 261. 
9 Dec. 

het maken van een spoorweghaven , met bijbe

hoorende werken, . te Hellevoetsluis, ten be

hoeve van eene stoom veerverbinding tus~chen 
Hellevoetsl nis en Middelharn is en ·een spoor

weg van Hellevoetsluis naar Rotterdam. 

S. 262. 9 Dec. 
de uitbreiding van het station Naarden- Bussum. 

S. 263. 9 Dec. 
een spoorweg van Almelo naar Coevorden. 

S. 816. 30 Dec. 
Paardenfokkerij. Wet houdende be

palingen betreffende de Staats

z or g v oor de pa II r den f o k k er ij. 

S. 156. 21 J nni. 
Inwerkingtreding dier wet. 192. 1 Jnli. 

Besluit ter uitvoering van de artikelen 8, 11, 
::.S, 19 ea 21 van de Wet op de paarden
fokkerij 1901. S. 20,. 1' Aug. 

- Bealnit tot verkorti ng van den termijn, 
bedoeld in artikel SO, eerste lid, der 
Wet op de paardenfokkerij 1901. S. 232. 

80 Nov. 
- Missive van den Minister van Bi nnenlandsche 

Zaken aan de CommiSBarissen der Koningin 
in de provinc1en, betreffende toezicht op 
naleving van voorschriften in S 1 der wet 

op de Jl1lllrdenfokkerij 1901. 2 Dec. 
Pensioenen. Wet tot regeling van 

d e p e n s i o e n e n v a n · d e b e z o 1-
d i g de leden van het Bestuur 

der Rijksverzekeringsbank en 

v a n d e a a n d a t b e s t n n r o n d e r• 
geschikte ambtenaren. S. 91. 

29_ April. 
- Wet hondende regeling van de pensioenen van 

het personeel bij de verlichting op de Westér

Schelde en in hare mondingen, waarvan de 
bezoldiging komt ten laste van België: S. 127. 

28 Mei. 

Pel'soneele Belasting. Besluit w11arhij gun
stig wordt beachikt op het beroep van H. A. 

Jusr DE LA P.usd:aES te 's Gravenhage tegen 

d11 uitspraak van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 

Rotterdam in zake personeele belasting. 

S. 81. 26 April. 
Phosphorlucifers. W e t h o u ,l en d e v e r

b o dom phosphorlucifera te ver
vaardigen en regeling van het 
v e r v o e r e· n , i u· v o e r e n e n t e n v e r• 
k o o p v o o r h a n d e n h e b b e n d a a r• 
va u. S. 188. 28 Mei. 

Plaatsnamen. Besluit van den Minister vnn 

Financiën , betreffende spelling van plaats
namen. 11 Mei. 

Posterij. MiSBive van den Minister vnn Bin
nenlandache Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën , betrtffende 
vrijdom van briefport in verb11nd met de 

Leerplichtwet. 18 Jan. 

- Bealnit betreffende vrijstelling v110 briefport. 

22 Jan.J 
29 April. 

- Besluit houdende machtiging om voor . be

paaldé aoorten van pakketten afwijking toe 

te laten van de elniting ,. voorgeschreveti bij 
besluit van 15 Jannari 1882 (Staatsblad 
n°. 14). S. 152. 17 Jnni. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Hoo

gen Raad der Nederlanden, houdende be
sliBBing, dat de vraag, hoever in elk bij
zonder geval het provinciaal belang reikt• 

ter beslissing staat van de provinciale Staten 
en de Kroon en dat dna de verbindende 
kracht eener provinciale verordening bij den 
rechter niet kan worden betwist op grond• 
dat zij betreft een onderwerp van riji:eb&

lang. 28 . Oct. 
- Besluit houdende niet goedkeuring van een 

besluit der Staten van de provincie Zeeland. 
betreffende de vetteniging van twee polders. 

31 Oct. 



ALPHABET I SCHE INHOUDS·OPGAVE VOOR 1901.. XI 

.Rechten van in-, uit- , en doorvoer . 
Besluit houdende wijziging der attributen van 
het kantoor Nispen. S. 39. 29 Jan. 

- Besluit houdende intrekking van het kantoor 
van betaling te Ginneken. S. 145. 11_ Juni. 

Rechtswezen. W e t t o t w ij z i 11; i n g i n 
den zesden titel van het tarief 
van justitiekosten en salarissen 
in b u r ge r I ij k e zaken. S. 93. 29 April. 

- w e t t _o .t w ij z i g i Il g V a Il à r t. 71 V IL Il 

de w et v a n 18 A p r i 1 187 4 , S. 66 , 
tot vaststelling van het tarief 
v a n g e r e g t s k o s t e n i n· s t r a f z a k e n, 
IV a a r v a n de 11; e w o n e r egt er k e n• 
n i s n e e m t. S. 94. 29 April. 

- Besluit bevelende plaatsing in het Staatsblad 
van het Khediviaal besluit d.d. l Maart 1901 in · 
zake de bevoegdheid der gemengde Rechtbanken 
ten opzichte der diplomatieke en consulaire 
ambtenaren. S. 189. 26 Juni, 

- Bes! uit houdende beslissing dat art. 7 , 
laatste lid ~er wet van 9 April 1877, S. 80, 
houdende bepalingen omtrent het personed der 
ontbonden arrondissements rechtbanken ·en kan
tongerechten , als hebbende geen _wijziginit ge
bracht in de wet v11n 9 Mei 1846, S. 24, niet 
vervallen is door art. 41 der wet van 9 Mei 
1890, S. 78, tot r~geliog van de pensioenen: 
der burp;erlijke ambtenaren en dat hierin geen 
verandering kan worden gebracht door het feit, 
dat bij dit laatste artil!;el nitdrnkkel_ijk is 
gehandhaafd art. 2 der , wet van 9 April 
1877, S. 80, en niet gemeld art. 7, laatste lid 
dier wet. 2 Dec. 

Rivieren. Wet tot verbetering van den Oude-
IJssel. S. 138. · 28 Mei. 

Scheepvaart. Besluit houdende bepaling om
trent de vrijstelling van meting van ltaliaansqhe 
schepen. S. 21. 7 Jan. 

- .Besluit houdende vrijstelling van metilig van 
Belgische zeeschepen. S. 34. 11 Jan . 

- Wet houdende regeling betreffende de toelating 
als schipper op koopvaardijschepen en het aan 
boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden 
en machinisten . S. 139. 28 Mei. 

- Besluit himdende vrijstelling v:an de meding 
van .Deensche schepen . S. 202. 9 A.ug; 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende mach~ 
tiging tot uitgifte van séhatkistpromeBBen voi
gens de wet van 5 Dec. 1881 (Stbl. n°. 185)'. 

S. 68. 23 F r. 
Schutterijen. Wet tot reg e I in g van 

..al e Landweer- en li'an de o p hef
in g van de S c h ut ter ij en. S. 160. 

24 Juni. 
Spoorwegen. Besluit houdende nadere vast

·telling von het algemeen ·re11;lement voor het 
vervoer op de spoorwegen. S. 20. 4 Jan. 

201. 8 Ang. 
- Besluit houdende een tijdelijke voorzieni ng 

ter verzekering van de behoorlijke uitoefening · 
der spoorwegdiensten en van het veilig verkeer 
over de spoorwegen. S. 67. 22 Febr. 

- Besluit hond.ende nadere wijziging van het 
besluit van 9 Juni 1876, S. 1511, tot regeling 
van het algemeen toezicht op de spoorweg
diensten , en waarvan de gewijzigde tekst " Îii 

bekend gemaakt bij het besluit van 13 De
cember 1892 (Staatsblad n'. 281). S. 69. 

8 Mlllrt. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvull ing vnn 

het ·algemeen reg11lement voor den dienst en 
het vervoer op de spoorwegen, bedoeld i arti
kel l der wet van -28 October 1889; S. 146, 
vastgesteld bij besluit vun 26 Mei 1890, S. 93, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 April 1SQ9 
(Staatsblad n°. 107). S. 71. 13,_Mnart. 

-::-- Besluit tot vaststelling van een reglement 
omtrent · de aanwending van spoorwegen on 
spoorwegmaterieel in de gevallen, bedoeld in 
art. 24 en de 2de àlinea van artikel 50 der . 
wet von 9 April 187 5, S. 67 , laatstelijk S'î_• 

wijzigd bij de wet vnu 8 April 1893 (Staats': 
blud n°. 62). S. _153. IS Juni. 

- Wet houdende toekening van een renteloos 
voorschot uit 's Rijk:s schatkist voor den aanleg 
van een locaalspoorweg van ])in:i:perlo naai· 
Varsseveld. S, 175. 24 Juni. 

Sterl[e drank.. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat de schrifte
lijke verklaring van burgemeester en wethouders • 
eener gemeente, dat door hen ten behoeve van 
niemand eene vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein voor. een bepaald 
aangewezen perceel in de gemeente is verleend, 
ia eene authentieke akte. · 22 April. 

-Wet tot aanv·nlling van art. 26 
der wet v a,n 28 Juni 1881, S. 97, 
zooals dit artikel luidt volgen s 
§ 21 der wet van 16 April 1885 
(Staat& blad n°. 78). S. 85. _. 27 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Gemert, waarbij 

· aau A. H. VAN WETTEN aldaar, vergunning is 
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verleend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 141. 3 J ani. 

0 - Besluit tot v~roietiging van het beslnit van 
burgemeester en wethouden1 van Oud-Vroenho
ven , waarbij aan W. ScHBLLINX aldaar , ver
gno oing is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 217. 16 Oct. 

Strafrecht en Strafvordering. Wet 
h o u d e n d e w ij z i g i n g i n d e b e p a• 
Jingen betreffende het straffen 
i,u de strafrechtspleging ten 
a an z i e n va n j e u g d i ge p ers o n e n. 

S. 63. 12 Febr. 
- Wet houdende begir.selen en 

voorschriften omtrent maatrege
len ten opzichte van jeugdige 
pers o n en. S. 64. 12 Febr. 

- 'tleslnit tot wijziging van artikel l van het 
bealnit van 22 Februari 18116, S. 32, hon
dende in voering van anthropometrische si~ale
~ kaarten. S. 161. 15 Juni. 

Stràndvonderij. Besluit tot r~liog van de 
grens van het strnoddistrict Rottnmeroog ten 
Zuiden en ten Westen. S. 67. · 2 Febr. . ~ 

~riname. W e t h o u d e o d c w ij z i g i n g 
van het Regeeriogsreglement 
voor S u r in a me. S. 65. 2 Febr. 

Telegraaf. Besluit tot wijziging van het 
reglement voor den di~nst van de Rijkstelegraaf, 
goedgekeurd bij besluit van 24 Mei 18117 (Staats
blad n°. 167). S. 74. 27 Maart. 

168. 24 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 12 Oc

tober 181111, S. 217, houdende bepalingen, waar
onder Rijkatelephooukantoreo knooen worden 
opgericht. S. 169. 24 J ooi. 

- Missive van den Minister van Justitie aan 
de bnrgemeeaters, holpoffieiereo van Justitie, 
betreffende het verzenden van r~eriogatele
grammen. . 24 Aug_ 

Tollen. Wet houdende bekrachtiging van een 
overeenkomst tot vrijmakinl_l der voor eeue geld

leening verbon~eu tollen op den Rijksweg van 
Naarden naar Amersfoort. S. 84. 27 April. 

Tractaten. België. Telegraafovereenkomst tot 
wijziging van die no den 27 October 18113. 

S. 80. 26 April. 
- België. Verdrag tot wijziging van artikel 16, 

lste lid, van het gemeenschappelijk reglement 
voor het loodswezen op de Schelde. S. 104. 

4 Mei. 
- Additioneele overeenkomst tot die van 14 Oc- · 

tober 18110 met de daarbij behooreode schik• 
king van 16 J nli 1896 (Staatsblad van 18112, 
n°. 268 en van 18116, n°. 174). (Goederen
vervoer op spoorwegen.) S. 214. 80 Sept. 

- België. Overeenkomst van vrijdom van mi• 
litie- en schutterplicht der wederzijdsche onder
danen. S. 2116. 30 Dec. 

Tramwegen. Wet hondeode toekenning van 
een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg vnn .atoomtram
wep:en vnn Tilburg over Oirschot naar St. Oeden• 
rode, van Tilburg over Gilze naar Dongen·, 
en van Tilburg over Goirle ooar Hilvarenbeek. 

S. 171. 24 Juni. 
- Als voren voor den aanleg van een stoom

tramweg van Roamuleo over Grave 011ar Coyk. 
· S. 172. 24 Jnui. 

- Als voren voor den aanleg v_an een atoom
tramweg van Eindhoven nou Helmond. S. 173. 

24 Juni. 
- Als voren voor den aanleg vau een atoom• 

tramweg van Tiel naar Culemborg; S. 174. 
24 Joni. 

- Als voren voor den 
tramweii: yan Egmond 
naar Bergen. S. 17 6. 

110nleg van een stoom
aan Zee over Alkmaar 

24 Juni. 
- Als voren voor d~n aanleg van een stoom• 

trom weg van Maastricht naar Vnala. S. 177. 
24 Juni. 

- Wet tot wijziging der wet vnn 23 Mei 18119 
(Staatsblad n°. 140). S. 1711. 24 Juni. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Binoeolaodache Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provfociën, betreffende 
hooge- kosten in zake besmettelijke veeziekten. 

6 Mei. 
Veiligheid in fabrieken en werkplaat

sen. Arrest van den Hoogen Raad der Ned.• 
hondende beslissing dnt waar uit de geschie• 
denis der veiligheidswet niet blijkt, in welken 
zin het woord .bedrijf" ia op te vatten, daan1an 
moet worden gehecht de beteekenis , die het 
heeft in het dagelijksch leven. 2 Dec. 

Volksgezondheid. Wet houdende re• 
geling van het Staatstoezicht op 
de v, o Ik s ge zond hei J . S. 157. 21 J ooi. 

Volkshuisvesting. Wet houdende wet• 
telijke bepalingen betreffende de 
v o Ik shui ave a ! ing. 8. 168. 22 Juni. 

Waarborg der gouden en zilv!3ren 
werken. Wet houdende nadere 
bepalingen omtrent den waarborg· 
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en de bewerking der gouden en 
zilveren werken. S. llll. ~28 Mei. 

- Besluit ter uitvoering van de wet van 18 Sep• 
tember l 852, S. 178, laatstelijk ~wijzigd bij 
de wet van 28 Mei 1901, S. 131, omtrent 
den waarborg en de belasting der gonden en 
zilveren werken. S. 225. 26 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van den dag, waarop 
de wet van 28 Mei 1901, S. 131, houdende 
nadere bepalingen omtrent den waarborg en de 
belasting der goud1ln en zilveren werken, in 
werking zal treden en tot bekendmaking van den 
tekst der wet van 18 Stptember 1852, S. 178, 
lantetelijk gewijzigd bij_ de wet van 28 Mei 1901, 
S. 131, omtrent den waarborg en de belasting 
der gonden en zilvel'en werken. S. 235. 5 Dec. 

Wapen. Besluit houdende vaststelling van 
het wapen van Zijne Koninklijke Hoogheid den 
Prins der Nederlande~, Hertog van Mecklen• 
bnrg. S. 214a. (bladz. 593) 30 Sept. 

Wapenhandel. Besluit van den Minister 
van Oorlog , betreffende wijziging ten aanzien 

· van het voorschrift nopens het verleenen van 
medewerking aan vereenigingen tot vrijwillige 
oefening in den wapenhandel. 14 Juni. 

13 Sept. 
Weduwen- en weezenfonds. Besluit be

treffende wijziging· en aan vulling van het Re
glement voor het weduwen• en weezenfonds der 
officieren van de landmacht in Nederlandsch
lndië. S. 86. 27 April. 

Wetgeving. Wet tot wijziging en 
aanvulling van de bepalingen in 
het Buriterlijk Wetboek omtren t 
de va a"e r I ijk e m 11 c h t en de v o·o g dij 
en daarmede samenhangende arti
kelen, alsmede van e_en daarmede 
verband honden d voors c h ·r i ft in 
het Wetboek van Burgerlijke Regts
v o r d e r i n g. S. 62. 6 Febr. 

Wijn. Beslnit houdende bepalingen omtrent vrij -
dom van accijns voor wijn, die getlezigd wordt 
om daaruit cognac te stoken. S . . 236. 5 Dec. 

- Besluit houdende aanwijzing van kantoren voor 
nen nit- en doorvoer van wijn. S. 270. 18 Dec. 

Zeebrieven. Besluit houdende nadere bepalin
gen omtrent de zeebrieven en jaarpassen in 
Nederlandsch-Indië. S. 275. 27 Dee. 

Zeemacht. Besluit tot wijziging van het be
slnit van 4 Juni 1897, S. 163, houdende vaAt• 
stelling van de samenstelling en de sterkte der 
scheepsmacht voor N ederlandsch-Indië benoodigd. 

S. 191. 27 Jnni. 
Zegel. Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel, betreffende betaling van 
zegel voor mandaten tot betaling van onder
wijzersjaarwedden. 18 April. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit houdende,: 
wijziging van het besluit van 8 September 190~ 
S. 159, tot nadere vaststelling van buitenge
wone maatregelen tot afwendiniz: der pest en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. ft" 60. 

ö Febr. 
- Bes) nit tot toepassing der wet van 26 April 

1884, S. 80, aangevuld door de w&; van 
20 Jnli 1884, S. 164 en gewijzigd bij art. 19 
van de wet 15 April 1886, S. 64, tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot afwen

ding van eenige besmettelijke ziekte~ / n toJ;. 
wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 209. 

12 Sept. 
. - Reslnit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwendiniz: der pest en 
tot wering hare_r uitbreiding en gevolgen. < 

s. 213. 21 SejT~ 
267. 12 Dec. 

Zout. Besluit betreffende den vrijdom van den 
accijns voor zont henoodigci. tot bemesting van. 
landerijen en de voeding van vee. S. 198. 

26 Jnli. 
- Besluit houdende aanwijzing van het kantoor 

Dinxperlo voor den uitvoer van geraffineerd 
zont met afächrijving van den accijns. S. 218. 

23 Oct. 
·- Besluit houdende bepalingen omtrent vrijdom 

van den accijns voor zout, benoodigd bij het. 
vervaard,igen van bleekloog door electrolyse. 

S. 277. 27 Dec. 

: cc1§00r 
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